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Tapatumo jausmas

Šiandien migracija yra itin aktuali tema, todėl bando-
ma, ypač Vakaruose, kurti naujus socialinius ir politi-
nius įrankius šiam masiniam reiškiniui suvaldyti. Aš 
kalbėsiu apie migraciją daugiausia psichologiniu po-
žiūriu, bandydamas atskleisti, kaip pavienio asmens 
psichodinamika (tarpusavyje susiję sielos procesai) 
sąveikauja su kitų asmenų ir grupių sąmoningais 
bei nesąmoningais jausmais, mintimis, sprendimais. 
Kaip kuriamas tapatumas ir koks likimas jį ištinka.

Prieš pradėdamas nagrinėti pagrindinę mintį, 
trumpai papasakosiu, kodėl susidomėjau šia tema. 
Manau, svarbus jau vien tas faktas, kad gimiau poka-
riu sovietinėje Lietuvoje, žydų šeimoje. Kitaip tariant, 
priklausiau dviem mažumoms – žydams Lietuvoje ir 
lietuviams Sovietų Sąjungoje. Tačiau man nepavyko 
visiškai susitapatinti nė su viena iš tų grupių. Mano 
šeima nebuvo tikinti, todėl rėmiausi etniniu savo 
žydiškumu, bet dėl Holokausto ir čia slypėjo nema-
žai prieštaravimų. Ilgą laiką (nesąmoningai) laikiau 
savo tautą bailia ir verta paniekos, o dėl tragiško liki-
mo beveik kaltinau ją pačią (toks supratimas iki šiol 
gana gajus tarp lietuvių). Kai buvau paauglys, poli-

Levas KOVARSKIS

KAS AŠ ESU? 
Apie migraciją ir tapatybę

Gyvenu? Aš?! Paaiškink man, kur. 
Argi pelė gyvena spąstuose?

Iš pokalbio su migrantu

tinė atmosfera Lietuvoje pasikeitė. Sovietų represijos 
nuslūgo, o pasipriešinimas pasidarė labiau matomas. 
Rusai Lietuvoje visada buvo laikomi okupantais, ta-
čiau po Helsinkio sutarties 1975 m. disidentai pradė-
jo kur kas labiau reikštis, stiprėjo totalitarizmo kri-
tika tiek Lietuvoje, tiek pačioje Rusijoje. Tapo beveik 
neįmanoma nesitapatinti su lietuvių tautos laisvės 
siekiais, su gražia, vis brandesne tautine savimone ir 
meile Tėvynei. Sovietų Sąjungoje buvo draudžiama 
atvirai nagrinėti tautinius jausmus, todėl ir lietuvių, 
ir žydų tautų likimai, tragiškų įvykių priežastys, su 
jomis susijusios emocijos ir tautų tarpusavio santy-
kiai niekada nebuvo analizuojami, nepasiekė visuo-
menės sąmonės. 

1990 m., likus kelioms savaitėms iki Lietuvos iš-
silaisvinimo ir Sovietų Sąjungos žlugimo, atvykau į 
Suomiją ir iškart ėmiausi psichoanalizės, tačiau ne-
turėjau daug laiko savo tautinei tapatybei apmąstyti. 
Jaučiausi Lietuvos žydas, dažnai galvodavau apie savo 
kilmę. 1993 m., žymaus amerikiečių psichoanalitiko 
Vamiko Volkano paskatintas, jo leidžiamam žurnalui 
Mind and Human Interaction parašiau straipsnį apie 
Sovietų Sąjungos žydų mentalitetą. 1995 m. gavau 
psichoanalitiko diplomą, tačiau abu su žmona nu-

Problemos ir idėjos
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sprendėme į Lietuvą negrįžti, o tada prasidėjo prisi-
taikymo procesas, kurio svarbą supratau ne iš karto, 
juo labiau nežinojau, kodėl visa tai kelia tiek daug liū-
desio. Reguliariai važinėjau į Lietuvą mokyti kolegų, 
aplankyti tėvų ir draugų, bet jaučiau, kad privalau 
„susuomėti“, juk tapome imigrantais. Iš pradžių ne-
sugebėjau atpažinti ir įvardyti su migracija susijusių 
jausmų, nesuvokiau, koks milžiniškas procesas vyks-
ta sieloje – vidinė savigyna stulbina mane iki šiol. 
Akis man atvėrė vienas pacientas, 64 metų musulmo-
nas, puikiai išsilavinęs, prieš trisdešimt metų iš Kairo 
atsikėlęs gyventi į Suomiją, vedęs suomę. Nors jam 
gerai sekėsi, čia gyveno jo vaikai ir anūkai, santykiai 
su žmona buvo šilti, bet vyrą jau daug metų kama-
vo „tyli depresija“. Antrus metus kartą per savaitę jis 
lankydavosi mano kabinete, pasakodavo apie savo 
skausmą, susvetimėjimą, ilgesį, apie gimtąjį miestą 
ir ten likusius gimines. Tačiau depresija nesitraukė 
ir jau buvau beapsiprantąs su mintimi, kad susidū-
riau su chronišku, nepagydomu atveju. Bet štai vieną 
dieną vyras įžengė į kabinetą linksmas, žvalus, spin-
dinčiomis akimis, garsiai ir linksmai kalbėdamas, 
nejausdamas jokios depresijos. „Aha, – pagalvojau, 
– psichoterapija pagaliau padėjo.“ O jis papasakojo, 
kad atvyko netikėtas svečias – pusbrolis, su kuriuo 
nesimatė beveik trisdešimt metų, jiedu drauge dabar 
praleido šešias dienas. Supratau, kad tai ir buvo ste-
buklingo išgijimo priežastis. Ėmiau pavydžiai svars-
tyti, kodėl man, psichiatrui, gerą išsilavinimą ir ilgą 
praktiką turinčiam psichoterapeutui, dvejus metus 
nepavyko padaryti to, kas tam pusbroliui statybinin-
kui pasisekė per kelias dienas? Kas pasikeitė mano 
paciento galvoje? Pasiteiravau, ką jiedu veikė, apie ką 
šnekučiavosi. Jis atvirai pasipasakojo, bet nepaminėjo 
nieko, apie ką nebūtume ir mudu kalbėję per pasta-
ruosius dvejus metus. Galiausiai tiesiai paklausiau:

– Ką tokio padarė tavo pusbrolis, ko nemokėjau aš?
– Nemanau, kad čia verta kalbėti apie mokėjimą, – 

atsakė vyras. – Skirtumas tas, kad tau aš pasakojau apie 
save, o jo žvilgsnyje save atpažinau. Kalbėdamasis su 
juo jaučiu ir žinau, kad jis mato mane tokį, koks buvau 
prieš trisdešimt metų ir koks sielos gilumoje esu iki šiol.

– Tau reikėjo lankyti psichoanalizę, užuot vaikš-
čiojus kartą per savaitę į terapiją! – sušukau. – Gal 
tada su manim būtum patyręs tą patį jausmą. 

– Ne, – atsakė jis, – net jei tu būtum išmokęs arabų 
kalbą. Galbūt daugiau ką supratęs aš tapčiau kitokiu 
žmogumi, bet užtat dabar esu tas, kas buvau. Čia vi-
sas skirtumas.

Maždaug po metų nuvykau į Izraelį aplankyti savo 
giminių – su pusbroliais ir pusseserėmis vaikystėje 
gyvenau Vilniuje (su dviem net tame pačiame name). 
Kai vienas iš jų sušuko: „Kaip keista! Nesimatėm be-
veik dvidešimt metų, bet atrodo, kad tęsiame pokal-
bį nuo to paties sakinio, kuriuo kažkada baigėme!“, 
mane staiga apėmė jausmas, kurį buvo apibūdinęs tas 
egiptietis. Tą akimirką supratau, kad greičiausiai čia 
kalbama apie itin specifinę būseną, kurią pavadinau 
„tapatumo jausmu“. 

Tapatybės šaknys ir struktūra

Anglų kalboje žodis identity egzistavo jau XVIII a., 
bet vartoti jį šiuolaikine prasme greičiausiai pradėjo 
Erikas Eriksonas savo veikale „Tapatumas, jaunystė 
ir krizė“ (1968). Tai gerai apibūdina faktą, kad tapa-
tumas yra tokia natūrali ir savaime suprantama emo-
cinė būsena, kad jo egzistavimą pastebime tik tada, 
kai mus ištinka krizė ir tas jausmas sumažėja, dings-
ta, t. y. kai mūsų tapatybei kažkas gresia. Eriksonas 
supriešino tapatumo ir vaidmens sąvokas, manė, kad 
tapatumas apibrėžia pastovius ar bent jau ilgalaikius 
žmogaus sielos gebėjimus, kaip tvarkytis su jį su-
pančiu pasauliu, ir kad nuolat bendraujant su kitais 
žmonėmis, šių būdų visuma jiems yra atpažįstama.1 
Freudas, beje, niekada nekalbėjo apie identitetą, tik 
apie identifikaciją. Tikriausiai jis manė, kad sielos 
struktūra ir veikla neturi kokių nors pastovesnių 
bruožų ir sandaros. Įdomu, ar Eriksono mąstyseną ir 
domėjimąsi identiteto klausimu kaip nors paveikė jo 
kilmė ir likimas?2

Eriksono laikais, o ypač dabar, žmonės, vartodami 
sąvoką tapatumas, dažnai pamiršta, kad identiteto 
sandara, šaknys, jo ribos didžiąja dalimi yra mums 
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visiškai nežinomos. Kitaip tariant, žmogus jaučia 
savo tapatumui kylančią grėsmę, tačiau nežino, kam 
konkrečiai gresia pavojus, ir kodėl tai, kam tas pa-
vojus gresia, jam yra taip svarbu (tėvynė, religija, 
etninė grupė ir t. t.). To aiškinimai paprastai yra tik 
išmoktos racionalizacijos: „esame puolami“, „mūsų 
greit nebebus“, „kiekvienas lietuvis (suomis, žydas, 
amerikietis, musulmonas, krikščionis ir t. t.) privalo 
ginti mūsų vertybes“. Žinoma, kai žmogus taria tokius 
žodžius, jis iš tikrųjų jaučia baimę, veikiau nerimą, 
tačiau kas yra tos „mūsų vertybės“, „mūsų gyvenimo 
būdas“, pagaliau netgi „tėvynė“ ar „tauta“, retai kuris 
būna įsisąmoninęs. Psichoanalitinė teorija sako, kie-
kvienas dirbantis psichoanalitikas ar terapeutas žino, 
kad pažįstame save gana paviršutiniškai. Žmogaus 
elgesys atspindi tiek sąmoningą, tiek nesąmoningą 
jo valią, tačiau antrosios įtaką dažniausiai galima pa-
stebėti tada, kai elgesys pasikeičia racionaliam protui 
nesuvokiamu būdu. 

Instinktai ir psichiniai jų dariniai – norai – skatina 
sielą dirbti, ieškoti sprendimų. Sielai liepiant, kūnas 
stengiasi patenkinti tuos reikalavimus. Tam pasitel-
kiamas evoliucijos ištobulintas sudėtingas paieškos ir 
veikimo aparatas – juslės, nervai, smegenys, raume-
nys, hormonai, refleksai, emocijos ir t. t. Tačiau ins-
tinktų reikalavimams patenkinti to neužtenka, nes 
aplinką, kuri mus supa, sukūrė ne tik gamta, bet ir 
kultūra, daranti didžiulę įtaką jausmams, mintims, 
kalbai, vertybėms, techninėms priemonėms ir dauge-
liui kitų dalykų, kurie dažniausiai ir padeda žmogui 
įgyvendinti savo norus. 

Kitaip tariant, prãsmės, kurias suteikiame daik-
tams, priklauso ir nuo fizinės kūno sandaros (biologi-
jos), ir nuo socialinės sutarties – kultūros. Šviesoforas 
yra geras pavyzdys, kaip abu prasmės šaltiniai veikia 
kartu. Evoliucija parūpino mums visiems vienodą bi-
ologinę įrangą, tad žalią spalvą visi matome kaip žalią, 
o raudoną kaip raudoną. Tačiau kad per gatvę galima 
eiti, degant žaliai šviesai, bet ne raudonai, – čia jau 
kultūrinė sutartis. Spalvų neskiriantiems žmonėms 
(kuriems evoliucija neparūpino tinkamos įrangos) tai 
nesukelia didesnių sunkumų, jeigu šviesoforo šviesos 

išdėstytos teisinga tvarka iš viršaus į apačią arba iš 
kairės į dešinę (dar viena kultūrinė sutartis). Tačiau 
jeigu kurioje nors šalyje sutarta tvarka būtų kitokia 
arba, tarkime, sankryžose būtų įrengta tik viena švie-
soforo sekcija, galinti degti ir žalia, ir raudona šviesa, 
spalvų neskiriantis žmogus visiškai negalėtų žinoti, 
kada saugu pereiti gatvę. Kalba yra dar vienas puikus 
pavyzdys, kaip kūno funkcijos kartu su sutartiniais 
simboliais sukuria itin svarbų visuomeninį reiškinį. 
Įvairios bendruomenės kalba įvairiomis kalbomis, 
todėl šis reiškinys ne tik vienija, bet ir skiria žmones.

Tačiau norint suprasti žmonių motyvus, jų jaus-
mus, tokio aiškinimo nepakanka, nes sąmonė ir pa-
sąmonė gali labai skirtingai „skaityti“ aplinką ir į ją 
reaguoti. Sąmoningas prasmes maždaug žinome, o 
pasąmoninių – ne, nors būtent jos sieja su žmonė-
mis, kurie mums reikšmingi, ypač su tam tikromis 
jų grupėmis. Šis intymus, stiprus ryšys ir jo nulemtos 
prãsmės yra genų įspaustos mums į smegenis, o for-
mą įgauna ankstyvoje vaikystėje, kai bendraujame su 
mums reikšmingais žmonėmis. Veidrodiniai neuro-
nai užtikrina, kad šeštą dieną po gimimo kūdikis iš-
moktų pamėgdžioti suaugusįjį, su kuriuo bendrauja, 
o tai stiprina emocinį ryšį. Galutinę formą pasąmoni-
nės prãsmės įgauna, sulaukus maždaug 7 metų, nors 
įvykiai, traumuojantys sielą, ir vėliau gali „išmokyti“ 
pasąmonę įvairių dalykų, apie kuriuos mūsų sąmonė 
nieko nežinos. Visa tai nereiškia, kad pasąmoninių 
dalykų negalima įsisąmoninti, pakeisti pasąmoninių 
aplinkos skaitymo būdų, tačiau dažniausiai tai reika-
lauja specialaus darbo – psichoanalizės arba psicho-
terapijos. 

Mokslas vis geriau perpranta aukščiau aprašytų 
mechanizmų biologiją, o psichoanalizė jau daugiau 
kaip šimtą metų atpažįsta, įvardija ir tiria dvasines 
jų apraiškas. Pastaraisiais dešimtmečiais sparčiai 
plėtojama ankstyvojo prisirišimo teorija. Paaiškė-
jo, kad prisirišimo psichodinamika gali mus pririšti 
arba atvirkščiai – neleidžia prisirišti prie įvairiausių 
dalykų, antai peizažas gali būti mielas arba svetimas 
ir priešiškas, taip pat elgesys, veido išraiška, žmogaus 
reagavimo būdas, garsai, kvapai ir t. t. Iš esmės bet 
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kas gali būti suvokta kaip savojo Aš dalis arba kaip 
kažkas mums svetima. Pavyzdžiui, vaiką daugelis su-
vokia kaip dalį savęs, kai kas tokia dalimi laiko net 
mašiną ar namą. Savasis Aš dažnai suvokiamas kaip 
šalies, tautos arba darbovietės dalis. Visa tai tinka ir 
savo Aš-įvaizdžiui, kuris gali būti suvokiamas kaip 
artimas arba kaip svetimas. 

– Žiūriu į atvaizdą veidrodyje ir savęs nebepažįstu, – 
skundėsi psichoterapeutui senyvas vyras, neseniai 
praradęs du vaikus, vienas žuvo nuo sprogusios bom-
bos Sirijoje, kitą pražudė narkotikai Švedijoje. 

Praradęs vaikus, jis prarado dalį savęs, jo tapatybė 
pasikeitė. Jo Aš, netekęs ryšio su mylimais žmonėmis, 
tapo jam neatpažįstamas. Eriksonas apibrėžė tapatu-
mą kaip „suvokimą fakto, kad aš esu tas pats ir nesi-
keičiu laikui bėgant“, bet minėtą vyrą laikas (tiksliau, 
netektis) pakeitė. Tai, ką vadinu „tapatumo pojūčiu“, 
sumažėjo, pradėjo nykti. Praradę svarbius žmones, 
prarandame ir saugumo jausmą. Kad ir kokioje sau-
gioje aplinkoje būtume užaugę, kad ir kokie gyvi būtų 
ankstyvos vaikystės prisiminimai apie gerą, mylinčią 
šeimą (o jie yra mūsų tapatumo pagrindas visą gyve-
nimą), to nepakanka dvasinei pusiausvyrai palaikyti. 
Šį ankstyvąjį, pasąmonėje glūdintį ryšį turi palaikyti 
patikimas dabartinis ryšys. 

Šiuos samprotavimus taikydami migranto psichi-
kai perprasti, galėtume klausti, ar Robinzonas Kru-
zas būtų galėjęs išgyventi be Penktadienio? Tikriau-
siai būtų, gal net ilgai – juk ne visi migrantai suserga 
depresija, psichoze arba radikalizuojasi. Sėkmė, pri-
sitaikant naujoje šalyje, gali labai teigiamai paveikti 
žmogų – sustiprina jo savimeilę, savigarbą, o kartu 
ir tapatumo jausmą. Tačiau narcisistinis pasitenkini-
mas (savimeilė ir savigarba yra sudedamosios jo da-
lys) ne visiems atstoja artumo jausmą ir palaiko tapa-
tumą. Kiekvienam iš mūsų daugiau ar mažiau reikia 
artimo žmogaus, nes artumas dabartyje palaiko kitą, 
pasąmonėje nuolat gyvą ryšį, užmegztą ankstyvoje 
vaikystėje. Šis nepastebimas, tačiau nuolat vykstantis 
vidinis bendravimas su artimaisiais ir dabarties ryšys 
su praeitimi kuria emocinį psichinės sveikatos ir sa-
varankiškumo pagrindą. 

Šis pasąmoninis ryšys nėra gerai ištirtas, nors apie 
jį parašyta daugybė straipsnių, net knygų. Jo pagrin-
das – ankstyvasis ryšys su motina, prisirišimas ir ti-
kriausiai tapatumas, kuriamas veidrodinių neuronų. 
Veidrodinius neuronus Christianas Keysersas aprašė 
tik 2002 m., bet jau Freudas buvo įsitikinęs, kad anks-
tyvoji identifikacija yra visų vėlesnių susitapatinimų 
pagrindas. Kalbant apie gilų pasąmoninį, mumyse 
nuolat gyvą ryšį, reikia paminėti ir kitus dalykus – 
kalbą, gamtovaizdį, dalyvavimą bendruose ritua-
luose, gyvenimo stilių ir t. t. Jie daro įtaką žmogaus 
mąstysenai, jausmams, vertybėms, elgesiui. Kartu su 
kūno sandara jie lemia, kaip bus tenkinami norai, su-
keliami instinktų. Pasireikšdami kaip pavienio žmo-
gaus psichikos ir elgesenos dalis, jie priklauso ne jam 
vienam, bet visai homo sapiens rūšiai ir kultūrai, ku-
rioje tas žmogus užaugo. Net dabar, individualizmo 
amžiuje, nedažnas apie tai susimąsto ir sąmoningai 
pasirenka vertybes. Pagaliau neįmanoma asmeniškai 
permąstyti visko. 

Kalbant apie kultūros poveikį žmogui, itin vertinga 
Michelio Foucault taikyta epistemos samprata. Anot jo, 
epistema yra pažiūrų, minčių ir veiklos būdų sistema, 
kuri automatiškai nusako patirtų dalykų reikšmę, pada-
ro juos savaime suprantamus. Jos nusakomas reikšmes 
kvestionuoti grupėje, kuri remiasi šia epistema, būtų 
keista, neteisinga ir net pavojinga, nes epistema ne tik 
nusako reikšmes, bet ir palaiko jas visais įmanomais bū-
dais – politika, pinigais, teisėtvarka, valdžia. Epistema 
kuria ir palaiko valdžią, o valdžia – epistemą. Nors epis-
tema yra kognityvinis ir emocinis reiškinys, jos nusako-
mas vertybes žmogus neretai suvokia kaip objektyvią, 
juslėmis apčiuopiamą tikrovę – trijų sekcijų ir trijų spal-
vų (žalios, geltonos, raudonos) šviesoforas irgi yra epis-
temos dalis. Mūsų realybės jausmas ir eismo saugumas 
gerokai nukentėtų, jei kiekvienoje sankryžoje šviesoforai 
šviestų skirtingomis spalvomis ir turėtų skirtingą sekci-
jų skaičių. Tačiau taip nutinka žmogui, patekusiam į sve-
timą kultūrą. Epistema nebesieja jo su kitais žmonėmis, 
pasaulis tampa nebesuprantamas, todėl jam tenka kaip 
mažam vaikui daug ko mokytis iš naujo. 
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Tapatumas ir epistema

Paveikslėlyje parodoma, kokios svarbios yra grupės, 
prie kurių individas emociškai prisirišęs. Vienos gru-
pės darė įtaką praeityje, kitos daro dabar, tačiau svar-
bu, kad žmogus susitapatina su grupe, prie jos prisiriša, 
jaučiasi esąs jos narys. Kaip šis mechanizmas veikia, 
galiu pailiustruoti ir linksmais pavyzdžiais. Vienas 
mano mokytojas pasakojo apie mažą mergaitę, kuri, 
matyt, po pokalbio su vaikais kieme, įbėgo į kambarį 
šaukdama: „Tėti, ar mes tikime Dievą?“ Mergaitei net 
į galvą neatėjo, kad jos tėvai gali tikėti, bet ji pati – ne, 
arba atvirkščiai. Pacituosiu ironišką Levo Tolstojaus 
pasakojimą apie vieną romano „Ana Karenina“ herojų: 
„…Stepanas Arkadjevičius prenumeravo ir skaitė lais-
vamaniškus laikraščius, ne radikalius, žinoma, o tuos, 
kurių kryptį palaikė dauguma. Jis pats nei mokslu, nei 
menu, nei politika rimtai nesidomėjo, tačiau tvirtai lai-
kėsi tos pačios nuomonės, kokios laikėsi jos skelbėjai ir 
dauguma skaitytojų, keisdavo savo nuomonę tik tada, 
kai ją keitė dauguma, tiksliau, ne jis ją keitė, bet ji tarsi 
pati savaime nepastebimai keitėsi.“3

Aš-įvaizdis bendravime

Keistas dalykas yra mūsų Aš. (Pavyzdžiui, vaikai 
įvardį „aš“ ima vartoti sulaukę maždaug trejų metų, 

iki tol jie paprastai vadina save vardais, t. y. taip, kaip 
į juos kreipiasi suaugusieji.) Psichoanalitikams ir 
psichoterapeutams tasai Aš atrodo savaime supran-
tamas, Vakarų kultūros žmogui bene svarbiausias, 
tačiau kiekvienas atpažįsta ir įvardija jį, kaip minėta, 
ne iškart po gimimo, be to, jis dingsta miegant arba 
susirgus psichoze, jo neįmanoma apibrėžti raciona-
liai. Ar jis apskritai egzistuoja? Kai kurie antropolo-
gai ir istorikai teigia, kad primityvios bendruomenės 
neturi nei sąvokos Aš, nei reiškinio, kurį nusako ši są-
voka.4 Tačiau skaitydami Homerą ar Bibliją jaučiame, 
kad šių knygų herojams jų Aš, be abejo, egzistuoja. 
Esmė gal ta, kad nelengva atskirti Aš-pojūtį nuo Aš-
įvaizdžio (angl. self-representation). 

Šiame straipsnyje neliesiu Aš-pojūčio, nagrinėsiu 
tik Aš-įvaizdį, kuris yra svarbus sąmonės elementas, 
kaip ir kitų žmonių įvaizdis sąmonėje. Įvairius žmo-
gaus bruožus – išvaizdą ir protą, įpročius ir manieras, 
net aplinką ir profesiją jis susieja į tam tikrą visumą. 
Prisimenu, vienas pacientas, matyt, laikęs mane labai 
subtiliu ir kultūringu, nemaloniai nustebo sužinojęs, 
kad mėgstu žvejoti. O kitas, žiūrėjęs į mane kaip į 
brutalų Sovietų Sąjungos, taigi Rusijos atstovą (pagal 
daugumos vakariečių stereotipą Pabaltijis – tai Rusi-
ja), maloniai nusistebėjo, kad griežiu smuiku. Abiejų 
manymu, šie užsiėmimai visiškai neatitinka mano 
įvaizdžio. Tačiau ir mes patys turime nuomonę apie 
savo bruožus, vieni mums patinka, kiti – ne. Tokių 
bruožų, kurie mums nepatinka arba nepatiktų kitiems 
žmonėms, jeigu jie apie juos žinotų, stengiamės atsi-
kratyti ar bent jau juos nuslėpti, o tai skaldo Aš-įvaiz-
dį, nes viena jo dalis yra reprezentyvi, o kita – ne. Toks 
skirstymas retai būna visiškai sąmoningas – galbūt 
tinkamiausias terminas jam apibūdinti yra disociaci-
ja. Suskirstymo ribą dažniausiai nusako ta pati epis-
tema – tai, ką grupė pripažįsta, yra rodoma, o kam 
grupė (kultūra) nepritaria, tas slepiama, kartais net 
nuo savęs.

Į socialinę sceną kasdien, įžengiame pasitelkę bū-
tent tokį Aš-įvaizdį. Bendraudami su kitais žmonė-
mis, neišvengiamai rodome skirtingas savo puses, 
tiek reprezentatyvias, tiek smerktinas. Visi puikiai 

Dabarties 
reikšminga 

grupė

Preities 
reikšminga 

grupė

Epistema

Identitetas

Realybė
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suprantame šį vidinį prieštaravimą ir kiek įmanoma 
stengiamės palaikyti gerąją Aš-įvaizdžio pusę tiek 
savo, tiek (ypač) kitų. Aš-įvaizdis retai kada palaiko-
mas arba smerkiamas atvirai, nes bendraujama ne-
verbaliai ir nesąmoningai, bent jau pusiau sąmonin-
gai. Tačiau svarbu, kad dažniausiai remiamasi viena 
epistema – visų pažiūros ir vertybės yra daugmaž vie-
nodos ar bent jau panašiai suprantamos. Todėl, kai 
bendrauja A ir B, pirmasis stengiasi neparodyti an-
trajam, kad pastebėjo blogus jo bruožus. Taip elgiasi 
ir B – jie abu stengiasi apsaugoti vienas kito savivertę 
ir palaikyti draugiškus santykius.

Puikus to pavyzdys yra vieno paciento pasakoji-
mas, kaip jis, būdamas dar mažas, sėdėjo automobi-
lyje, šeimai grįžtant iš viešnagės. Tėvai kalbėjosi apie 
savo draugus, pas kuriuos ką tik viešėjo. Vertino juos 
gana kritiškai. Šešiametis berniukas stebėjosi, kodėl 
tėvai nepasakė to, lankydamiesi vasarnamyje, kodėl 
dabar jų kalbos taip skiriasi nuo jų elgesio su drau-
gais. Nesuprato, kad tokiu būdu suaugusieji išvengia 
konfliktų, palaiko draugystę ir socialinius ryšius. 
Taikant psichoanalitinę terminologiją, galima sakyti, 
kad šitaip žmonės padeda vieni kitiems palaikyti nar-
cisistinę pusiausvyrą. Šimpanzės tą patį daro viena 
kitą blusinėdamos arba rodydamos erotinius gestus.

Tačiau net malonaus bendravimo metu žmonės 
dažnai parodo, kad įspūdis, kurį jiems padarėme, ski-
riasi nuo to, kokį norime padaryti, taigi ir nuo savojo 
Aš-įvaizdžio. Jeigu teigiame: „Žiūrėkite, aš esu toks“, 
kiek pabendravę suvokiame, kad kitas tarsi sako: 
„Taip, tačiau tu esi dar ir toks“. Šis požiūris „Tu toks“ 
kertasi su mūsų Aš-įvaizdžiu. Šią paprastai nemalo-
nią naujieną žmonės priima skirtingai. Vieni to grįž-
tamojo ryšio net nepastebi, kiti pastebi, bet nekreipia 
į tai dėmesio, dar kitiems nemalonūs jų atspindžiai 
sukelia depresiją, o kai kas reaguoja agresyviai. Bet 
kokiu atveju, jeigu atspindėtas ir suvoktas įvaizdis, 
kad „Tu esi toks“, neatitinka Aš-įvaizdžio, kyla ir tar-
pusavio, ir vidinių nesklandumų, narcisistinė žmo-
gaus pusiausvyra sutrinka.

Žmogaus narcisistinė pusiausvyra labai priklauso 
nuo grupės, kuriai jis priklauso. Žinoma, svarbūs ir 

sėkmės arba nesėkmės potyriai, ankstyvoje vaikys-
tėje suformuotas ryšys, jo stiprumas (psichoanaliti-
kai vadina tai ryšiu su Superego, nes atmintyje išlikęs 
tėvų santykis su mumis, elgesio vertinimas vėliau 
lemia mūsų moralę bei santykius su savimi). Supe-
rego reprezentuoja ryšį su mums svarbiomis grupė-
mis praeityje ir dabartyje, todėl prastas Aš-įvaizdis 
visada suvokiamas kaip grėsmė socialiniam statusui. 
Reikalaujama, kad siela kuo skubiau atstatytų šį sta-
tusą, Aš- bei Tu-įvaizdžius pritaikydama galiojančiai 
epistemai, o pasitelkusi racionalų mąstymą, ieškotų 
kompromiso tarp Aš- ir Tu-įvaizdžių.

Netinkamas Aš-įvaizdis, atrodo, turėtų vers-
ti žmogų pasikeisti, tačiau keičiant savąjį Aš tenka 
keisti ne tik įpročius, bet ir gauti pasąmoninio mo-
ralės sargo – Superego – leidimą. Kiekvieno mūsų 
Superego atspindi kadaise patirtus tėvų požiūrius 
į mūsų elgesį, yra įsišaknijęs epistemoje, sukurtoje 
bendruomenės, kuriai priklauso mūsų tėvai, o gal ir 
seneliai, be to, ši bendruomenė irgi turi savo praei-
tį. Todėl, norint pasikeisti pačiam, tenka permąstyti 
savo šeimos, bendruomenės, kartais net religijos ir 
tautos vertybes, istoriją. Mąstydami visada pastebi-
me prieštaravimus, o siekdami juos suprasti, ieško-
me naujos informacijos. Toks „tyrimas“ ima keisti 
požiūrį į savo šeimą, tautą, šalį, jis yra pavojingas 
individo ir grupės ryšiui, nes neįmanoma numatyti, 
kokia kryptimi viskas pasisuks. Tai primena politinį 
demokratinės valstybės procesą – šalį ištikus ekono-
minei krizei, reikia naujos užsienio ir vidaus politi-
kos, kurią vykdyti gali tik vyriausybė. Tačiau senoji 
vyriausybė nebegali keisti savo politikos, taigi tenka 
keisti ir vyriausybę. Vyriausybei pakeisti reikia, kad 
atsirastų kitos partijos dauguma parlamente ir t. t. 
Kaip ir valstybei, žmogui svarbu, kad pokyčiai vyktų 
palengva, turėtų tęstinumą. Pernelyg staigūs poky-
čiai ardo jau pradėtus procesus, šalies integralumą, 
žmogaus tapatumą. Nuolatinė evoliucija yra kur kas 
geriau už revoliuciją.

Jei žmogui pavyksta suprasti, kodėl kitas jį laiko 
blogu, ir integruoti tokį matymą į savo Aš-įvaizdį, jis 
tampa išmintingesnis, tapatumo jausmas sustiprėja, 
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mažėja priešiškumas kitam. Tačiau integruoti verti-
nimą „Tu ne toks“ būtų neteisinga, jeigu jis kyla iš ver-
tintojo prietarų, klaidingos nuostatos ar projekcijos 
į vertinamąjį. Šiais atvejais vertinamojo sieloje lieka 
tiktai kartėlis, susvetimėjimo ir vienatvės jausmai.

Praėjus keliems mėnesiams po to, kai atvykau į 
Suomiją, susirgau gripu, bet vis tiek atėjau į darbą, 
šnypšdamas nosį. Graži plono audinio nosinė buvo 
jau peršlapusi ir tikriausiai skleidė ne mažiau virusų 
negu mano nosis. Draugiška seselė ištiesė man popie-
rinę servetėlę sakydama, kad tai patogesnis būdas, ir 
pridūrė: „Aš irgi naudoju nosines – jos minkštesnės 
už servetėles, o kainuoja nedaug.“ Šitaip sužinojau, 
kad pasaulyje yra vienkartinių nosinių, ir esu dėkin-
gas tai seselei už taktiškumą.

Maždaug tuo pat metu sužinojau ir kitą dalyką. Lie-
tuvoje lipdavome į autobusą pro užpakalines duris, iš-
lipdavome pro priekines. Jausdamasis geru, paklusniu 
Suomijos piliečiu, stengiausi pavyzdingai elgtis, lipda-
mas į autobusą, ir stebėjausi, kodėl suomiai nesilaiko 
tokios nesudėtingos tvarkos. Paklausiau kolegos, kaip 
čia yra, o jis šypsodamasis atsakė: „Bet, Levai, Suomi-
joje atvirkščiai – įlipama pro priekines duris, kad būtų 
galima nusipirkti bilietą iš vairuotojo, o išlipama pro 
užpakalines.“ Šis susidūrimas su tikrove padėjo suvok-
ti, kad esu svetimas, čia viskas kitaip. Mano ir Suomi-
jos „tarpusavio ryšys“ pradėjo keistis. 

Grįžtant prie tapatumo dinamikos, reikia pasaky-
ti, kad viskas būtų gana paprasta, jeigu kitų vertini-
mai būtų objektyvūs. Tačiau taip nėra. Aš-įvaizdžio 
vertintojas (žmogus B) turi savo motyvų sistemą, 
savo prisirišimo grupes su jų epistemomis ir prieta-
rais bei atmestus savojo Aš-įvaizdžio bruožus, ku-
riuos žmonės linkę priskirti kitiems, t. y. projektuoti 
į kitus. Freudas pirmasis aprašė grupės dinamiką ir 
projekcijos reikšmę grupės darnumui palaikyti, o 
Volkanas susiejo projekciją su grupės tapatumu, su 
„pasirinktomis traumomis“ ir kitais grupiniais pro-
cesais. Nors projekcija priskiriama primityviai psi-
chotinei savigynai, dėl grupės dinamikos ji tampa 
svarbi darnai, epistemai palaikyti, buriantis aplink 
lyderius. Pavyzdžiui, lietuvių tautosakoje yra daug 

vaikiškų dainelių ir siaubo istorijų, įžeidžiančių žydus, 
nes prieš Antrąjį pasaulinį karą Lietuvoje buvo įpras-
ta vaikus gąsdinti žydais. Koks gilus viso to poveikis, 
supratau tik jaunystėje, kai mergina, kuria susižavėjau, 
per pasimatymą paklausė, ar tiesa, kad prieš karą žydai 
per Velykas naudodavo lietuvių vaikų kraują. Atrodė 
neįtikėtina, kad suaugusi, aukštąjį išsilavinimą turin-
ti mergina galėtų taip manyti apie kitą etninę grupę. 
Antra vertus, palyginti neseniai supratau, kaip tarpu-
kario lietuviams turėjo atrodyti žydai, kurių tuo metu 
Lietuvos miesteliuose gyveno apie 70 proc. ir kurie 
buvo svetimos kilmės, kitokios išvaizdos, turėjo savo 
religiją, folklorą ir papročius. Agrariniame krašte vyko 
urbanizacija, vis daugiau kaimiečių kėlėsi į miestus ir 
miestelius, kur jiems tekdavo varžytis su jau seniau ten 
įsikūrusiais žydais. Kad tokį žydų kiekį lėmė imperinė 
Rusijos politika, vargu ar galėjo guosti lietuvius. Bet ir 
žydų toks aiškinimas neguodė, kai nuo seno rusenan-
čią etninę-politinę įtampą tarsi žibalu užpylė arši kon-
kurencija bei emocijos, kurias kaitino prietarai ir pro-
jekcijos. Bėda ta, kad visi aukščiau aprašyti psichiniai 
mechanizmai yra anaiptol ne vien psichiniai. Jie tokie 
svarbūs grupių tarpusavio santykiams reguliuoti, kad 
neabejotinai yra determinuoti genetiškai ir neurolo-
giškai (siūlyčiau paskaityti Roberto Sapolsky’o knygą 
„Elgsena: kuo gera ir kuo bloga žmonių biologija“ (Be-
have: The Biology of Humans at Our Best and Worst). 
Siekiant taikos naujame globaliame pasaulyje, tuos 
mechanizmus reikia pažinti, verta jų bijoti ir ieškoti 
būdų, kaip juos neutralizuoti ar bent jau sušvelninti.

Psichikos darbas su Tu-įvaizdžiu.

Aš–įvaizdis

Tu–įvaizdis
Tu–įvaizdis

projekcijaProjekcija
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Tu-įvaizdis (ypač neigiamas) verčia abejoti savo 
tapatumu, reikalauja psichinio darbo Aš- ir Tu-įvaiz-
džiams integruoti. Iš esmės šis procesas trunka visą 
gyvenimą. Psichoanalizė teigia, kad poreikis inte-
gruoti Aš- ir Tu-įvaizdžius prasideda dar kūdikystėje, 
kai prarandamas simbiotinis ryšys su motina, o kartu 
su juo ir visagalybės jausmas. Per kelias savaites po 
gimimo kūdikis suvokia, kad valdo visą pasaulį, nes 
motina paprastai tenkina visus jo poreikius. Tiems 
poreikiams didėjant, jau po poros mėnesių ima aiš-
kėti, kad jo vienvaldystė nėra absoliuti, aplinkiniai ne 
automatiškai pildo jo norus, pareiškia ir savo valią. 
Atsisakyti visagalybės nėra paprasta, tad kūdikis (tai 
būdinga ir suaugusiems tironams) kurį laiką elgiasi 
paranojiškai. Suvokimas, kad tavo gyvybė priklauso 
nuo kito, kelia siaubą ir įtūžį. Šią emocinę būklę psi-
choanalizė vadina paranoidine pozicija. Iš esmės tai 
bandymas išlaikyti visagalybę, savo ir kitų įvaizdžius 
skaldant į geras (sau malonias, paklusnias) ir blogas 
dalis. Geros priskiriamos sau, blogos projektuojamos 
į kitus. Protui bręstant, patirčiai kaupiantis, kūdikis 
ima suvokti, kad padėtis nėra beviltiška, jo gyvybei 
pavojus negresia, o siaubas ir įtūžis, kartu su skaldy-
mu ir projekcija gadina santykius su motina. Viskas 
klostysis sklandžiau, jei atsisakys savo visagalybės. 
Tačiau prarasti karūną nėra lengva, Freudas rašė, kad 
netekus gerojo Aš-įvaizdžio, šią netektį reikia išliū-
dėti. Jei dėl vienokių ar kitokių priežasčių tas įvaizdis 
žmogui yra toks svarbus, kad nesugebama jo atsisa-
kyti, liūdesys virsta depresija. Psichoanalitikė Me-
lanie Klein aiškina, kad vystantis kūdikio psichikai 
po paranoidinės stadijos prasideda depresinė. Tokia 
būsena, kai jaučiamas ne siaubas ir įtūžis, būdingi 
paranoidinei stadijai, bet kaltė ir liūdesys, yra svar-
bus žingsnis kelyje į dvasinę brandą. 

Kad ir kaip skirstytume gyvenimą į įvairius etapus – 
froidistiškai, kleinistiškai, eriksoniškai ir t. t., – aišku, 
kad niekas negali nugyventi gyvenimo nesikeisda-
mas. Keičiasi pats žmogus, keičiasi gyvenimo sąlygos, 
o pasikeitimai verčia keisti ir Aš-įvaizdį. Atsisakyti 
vienų bruožų yra lengviau negu kitų, tai priklauso 

nuo to, su kokia žmonių grupe pasąmonėje tie bruo-
žai siejasi, ar keičiantis teks išsiskirti su tau svarbiais 
žmonėmis. Gal visa gyvenimo išmintis glūdi gebėji-
me keistis, neprarandant dvasinio ryšio su artimai-
siais – gyvais ir mirusiais. Kad ir ką darytume, visada 
žinome, kaip mums svarbūs žmonės vertintų tai, ką 
darome. Tuo būdu išlaikome juos savo sielose ir su 
jais bendraujame. Jie – gyvi ar mirę – lydi mus visą 
gyvenimą, saugo mūsų priklausymą grupei ir tapa-
tumo jausmą. Visą gyvenimą trunkantis, paprastai 
nepastebimas darbas, koreguojant savąjį Aš-įvaiz-
dį, bandant sutaikyti jį su tikrove, reiškia gyvenimo 
sukeltų norų derinimą su mums svarbių grupių rei-
kalavimais. Kad juos suderintume, tenka keisti iš-
orinį arba vidinį pasaulį – kitus žmones arba save. 
Kartais pokyčiai būna abipusiai, pavyzdžiui, poros 
santykiuose, kartais vienpusiški, pavyzdžiui, atlie-
kant atgailą. Kartais pokytis yra mažas – pavyzdžiui, 
išmokstama naudotis nauja kompiuterine programa, 
kartais didelis – permąstomos svarbios vertybės ir 
įpročiai. 

Tęsinys kitame numeryje

Iš suomių kalbos išvertė Izabelė KOVARSKIENĖ

1 „Ego identity, then, in its subjective aspect, is the awareness of the fact 

that there is a self-sameness and continuity to the ego’s synthesizing 

methods and a continuity of one‘s meaning for others“ (1963).

2 Erikas Hombergeris Eriksonas gimė 1902 m. birželio 15 d. Frankfurte, 

Vokietijoje. Jo motina buvo žydė Karla Abrahamsen, o biologinis tėvas – ne-

žinomas danas. Eriksono biologinis tėvas paliko motiną dar prieš sūnui 

gimstant, o ši ištekėjo už gydytojo Theodoro Hombergerio, kuris buvo 

Eriksono pediatras.

3 Levas Tolstojus. Anna Karenina. Iš rusų kalbos vertė straipsnio autorius. 

4 Abram Kardiner. The Individual and His Society: The Psychodynamics 

of Primitive Social Origin, Morningside Heights. New York: Columbia 

University Press. 1939.  Taip pat žr. https://www.acrwebsite.org/search/

view-conference-proceedings.aspx?Id=6345 
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Kai 1990 m., dar būdamas architektūros studentas, 
pirmąkart nuvykau į Paryžių, pamenu, kokį pa-

sibaisėjimą sukėlė gausybė jau baigtų ir dar teberen-
čiamų statinių, kuriais siekta įgyvendinti preziden-
to Mitterand’o Grandeur užgaidą. Pasibaisėjau ne tų 
vietų pobūdžiu, o tuo, kas yra statoma aplink Paryžių, 
naujuose kvartaluose, tokiuose kaip La Defence, La 
Villette, vadinamuosiuose Villes Nouvelles, tokiuose 
kaip Cergy Pontoise, Prefecture, Marne la Vallée ir kt. 

Mano bičiuliai, suprantama, architektūros studen-
tai, sudarantys specifinę grupę, besidžiaugiančią tokia 
architektūra, kokia visiems kitiems žmonėms kelia 
nuoširdų pasibjaurėjimą, žavėjosi naujaisiais Pary-
žiaus pastatais. Dėl lobotomijos, kuri visiems atlieka-
ma architektūros fakultete, sutartinai kartojo tą pačią 
į galvas įkaltą mantrą: „...Bent jau čia, Prancūzijoje, 
yra statoma! Ne taip, kaip mūsų šalyje, kur viskas drau-
džiama. Čia galima pajusti tikros moderniosios archi-
tektūros dvelksmą!“ Nesupratau, kodėl jie taip gėrisi 

Su šio įžvalgaus, nonkonformistinio straipsnio autoriumi susipažinau prieš porą metų, antrąsyk gavęs Ro-
mos universiteto kvietimą paskaityti keletą paskaitų Architektūros fakultete. Už šią pažintį, nenumatytą 
dėstymo programoje, esu dėkingas savo bičiuliui profesoriui Nikosui A. Salingarosui, kuris primygtinai 
pageidavo, kad nuvykęs į Romą susisiekčiau su architektu, architektūros istoriku Ettore M. Mazzolla, pas-
taraisiais metais vadovaujančiu JAV Notre Dame universiteto Romos studijų programai. Tai bene vienintelė 
Amerikoje, ko gero, net visame pasaulyje architektūros studijų programa, reikalaujanti, kad kiekvienas ab-
solventas bent metus laiko praleistų, studijuodamas Amžinojo miesto architektūrą ir urbanistiką. 

Mandagumo vizitas į nuostabią renesansinę vilą pačioje Romos širdyje virto įdomiu pokalbiu, užtru-
kusiu visą vakarą. Ta pažintis paskatino išversti į lietuvių kalbą prof. Mazzollos drąsų aktualios temati-
kos straipsnį. 

Vertėjas

Ettore Maria MAZZOLLA

KODĖL SVARBU JAUSTI VIETOS DVASIĄ

tokiais gėdingais dalykais, nė nenutuokdami, kad šie 
kvartalai netrukus bus išsprogdinti. 

Anuomet niekas nekalbėjo apie moderniąją ver-
govę, bet šiandien yra žinoma, kad grandiozinei 
Mitterand’o užmačiai įgyvendinti teko „importuoti“ 
nemažai pigios darbo jėgos iš buvusių kolonijų Šiau-
rės Afrikoje. Atvykėlius įdarbino statybų aikštelėse, 
tačiau jų uždarbis buvo niekinis, jiems neleista gy-
venti mieste, juos įkurdino nykiuose periferijos ben-
drabučių miesteliuose, kur gyvenimo sąlygos pačios 
prasčiausios. Šiuose kvartaluose nebuvo jokių viešųjų 
erdvių, jokių pastatų, skirtų bendravimui. Išskyrus 
vietinį transportą, čia neveikė jokios paslaugas tei-
kiančios įmonės...

Pamenu, mano paryžiečiai draugai labai nenoriai 
vaikštinėdavo Prefecture kvartalų gatvėmis – jie ne tik 
baiminosi vietinių gaujų, bet ir perspėjo mus, kad ne-
tyčia gali užgriūti naujųjų statinių nuolaužos, neretai 
byrančios praeiviams ant galvų. Didžiuma pastatų net 
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nebuvo apgaubti žvejų tinklais, padedančiais „pagau-
ti“ atskilusias dalis. Nepaisant akivaizdaus absurdo, 
į mano kritiškas pastabas visi nuolat atšaudavo: „Na, 
bent jau čia, Prancūzijoje, vis dar statoma.“ 

Tais metais laikiau miesto sociologijos egzaminą (tai 
buvo laisvai pasirenkama disciplina, kurią galima iš-
klausyti Sociologijos fakultete, bet vėliau architektūros 
studentams uždrausta ją lankyti, liepta rinktis urba-
nistinės geografijos kursą). Iki tol man nešovė į galvą 
mintis, kad reikalinga speciali disciplina, tyrinėjanti 
šalutinius architektūros profesionalų veiklos padari-
nius, o dabar manau, kad ji tiesiog privaloma visiems 
architektams. Vis dėlto tiek architektai, nesijaučiantys 
atsakingi už savo pažadų netesybas, tiek anuometiniai 
mano bičiuliai buvo visiški trumparegiai ir nesuprato, 
kad būtent mes, architektai, esame tiesiogiai kalti dėl 
socialinių ligų, apėmusių minėtas periferijas. 

Superego ir jo įdiegta pagarbos bet kam stoka bū-
dinga didžiumai XX a. architektų. Jie jautėsi nepa-
kaltinami, nes nuolankiai tarnavo spekuliatyvaus 
pobūdžio idėjoms, kurios buvo iškreiptai pateikia-
mos kaip modernybės (modernizmo) koncepcija. 
Tai lėmė pasaulio suvienodėjimą, išprovokavo so-
cialinio nepasitenkinimo protrūkius periferijose, iš 
to atsirado ir dusinančios eismo grūstys istoriniuose 
centruose. Miestų architektūra atsidūrė aklavietėje. 

Pašaliniai padariniai – ar esate pasirengę atidaryti 
Pandoros skrynią

Neseniai Paryžiaus ir kitų Prancūzijos miestų gatves 
nusiaubė dirbtinai sukelti gaisrai. Kad užkirstų kelią 
priemiesčių „revoliucijai“, valdžia buvo priversta prisi-
minti specialų įstatymą, kuris leidžia įvesti seniai pa-
mirštą komendanto valandą! Taigi politikai nusikratė 
atsakomybės ir griebėsi savo mėgstamo užsiėmimo – 
demagogijos. Panašiai elgėsi ir žiniasklaidos kalbinti 
architektai, kurie negalėjo net įsivaizduoti, kad turėtų 
prisiimti bent dalį atsakomybės už susiklosčiusią pa-
vojingą situaciją. Beje, Italijoje griebtasi ne tik pažįs-
tamos demagogijos, bet ir senų rasistinių argumentų, 
susijusių su religija, esą prancūzams derėjo labiau skai-

tytis su islamu... Tarsi smurto protrūkiai priemies-
čiuose būtų religijos problema.

Bėda ta, kad nesugebame pasimokyti iš istorijos, 
juo labiau kad ją rašė ir architektai, sekdami (Walte-
rio) Gropiuso ar (Bruno) Zevio mokymu, visais atžvil-
giais „ribojančiu architektų mąstymą“. Tai pagrindinė 
priežastis, kodėl iki šiol yra ignoruojamos net pačios 
esmingiausios sociopolitinės pamokos, veikiausiai bi-
joma, kad teks pripažinti savo klaidas. Toks požiūris 
verčia architektus nedovanotinai švaistyti laiką ir fi-
nansus, ieškant „modernių“ būdų, kaip išspręsti pro-
blemas, kurias jau seniai išsprendė tradicinė archi-
tektūra  ir urbanistika. Taip mąstydami jie niekada 
nepasieks tikslo, tiesiog dar labiau įtvirtins įsigalėjusį 
architektūros „žvaigždžių“ kultą, pamalonindami še-
šėlyje tūnančius finansinius jų rėmėjus. 

Esmingiausias XX a. urbanistikos ir architektūros 
ribotumas buvo tai, kad praktika rėmėsi prielaida, esą 
viskas, kas sukurta anksčiau, yra nevertinga. Galėtų at-
rodyti keista, kad modernistai, įsitvirtinę tiek architektū-
ros fakultetuose, tiek ir už jų sienų, taip atkakliai niekino 
praeities architektūrą, tačiau būtent tai ir yra normalu, 
turint galvoje bruožą, būdingą „tamsybės religijoms“ ir 
naujiesiems mesijams, kurie neigia savo šaknis, pabrėž-
dami, esą „šventas“ mokymas kyla tik iš jų pačių!

Kad priminčiau pamirštą, tiksliau tariant, daugelio 
nesuvoktą dalyką, pakomentuosiu kai kuriuos įvykius. 
Tai turėtų skambėti kaip perspėjimas tiems, kurie pro-
jektuoja ir / arba valdo miestus.

Įvykus pramonės revoliucijai, anglų utopinis socia-
listas Robertas Owenas konstatavo: „Kai buržuazija 
suvokia, kad miestuose pakvipo paraku, t. y. revoliuci-
nėmis idėjomis, nekalbant apie pačias revoliucijas, jai 
svarbiausia ne pasirūpinti darbininkų klasės gyvenimo 
sąlygų gerinimu, bet sustiprinti save ir savo galias.“

Šiandien, apmąstydami Prancūzijos situaciją, 
galėtume šį teiginį perfrazuoti taip: kai istoriniai 
miestų centrai tampa nebegyvenami dėl eismo spūs-
čių, kurias sukelia periferijos gyventojai, neturintys 
jokių viešųjų erdvių, todėl ieškantys jų čia, politi-
kams ir miestų planuotojams atrodo svarbiausia 
pasirūpinti ne gyvenimo priemiesčiuose sąlygomis, 
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bet miestų centrais ir jų kokybės konservavimu!
Stoką patiriančių gyventojų segregacija nieko gero 

nežada, tačiau viešojo aprūpinimo būstais tikslas šian-
dien yra būtent toks.

Kai tik atsitinka kas blogesnio, iškart pasireiškia 
mūsų savanaudiškumas, pateisinamas įprasta fraze: 
„Akys nemato, širdies neskauda.“ Taigi apsimetę, kad 
nematome, kurį laiką jaučiamės saugūs. Sociologai 
tą vadina terminu blasé – persisotinimu, atbukimu. 
Tačiau toks gėdingas elgesys, apsėdimas, apėmęs pra-
monės amžiuje, tikrai nepadės nei kurti, nei „per-
tvarkyti“ miestų. Pastarojo meto įvykiai Prancūzi-
joje turėtų priversti visus susimąstyti, nes revoliucija 
greitai gali iš periferijos persikelti į centrą, ypač kad 
segreguojamų pakraščių gyventojus jis arogantiškai 
laiko „gerovės visuomenės šiukšlynu“. Jėga išspręsti 
šių problemų nepavyks, juk smurtas nesiūlo išeities, 
jis kelia tik naują smurtą.

Prieš paaiškindamas savo nuomonę, dėl kokių 
priežasčių periferijos gyventojai susiduria su mi-
nėtais sunkumais, norėčiau atmesti pasakėlę, kuria 
buvo piktnaudžiaujama XX a. Architektai, kritikai, 
profesoriai, statytojai ir politikai vertė visus manyti, 

esą sparčiai augant miestams, tai buvęs 
tiesiog vienintelis pasirinkimas, kaip 
spręsti urbanistinės plėtros proble-
mas… Tai NETIESA.

Jeigu būtų tiesa, kaip galėtume paaiš-
kinti, kodėl socialinių būstų, pastatydintų 
Romos mieste 1907–1927 m., aplinka iki 
šiol yra puiki, o architektūros kokybė ne-
priekaištinga?

Anuo metu tai buvo ne bendrojo pla-
no nulemti dalykai, bet objektyvi realy-
bė – skubiai reikėjo sudaryti gyvenimo 
sąlygas naujiems Romos gyventojams, 
kurių skaičius per trumpą laiką išau-
go nuo 400 000 iki 1 400 000. Prie šio 
stulbinančio skaičiaus dar turėtume pri-
dėti gyventojus, priverstus išsikraustyti 
iš sostinės centro, kad atlaisvintų vietą 
vadinamajam sventraventi (urbanisti-

niam išmėsinėjimui), kuris buvo vykdomas Romoje 
po 1870 metų, o ypač sustiprėjo fašizmo laikotarpiu. 
Bandant atsakyti į šį klausimą, reikėtų trumpai aptarti 
maksimalią laiko trukmę, skirtą suręsti „greitos sta-
tybos namams“ vadinamajame Garbatellos rajone, nes 
ten ypač didelė socialinių būstų sankaupa. Romoje jis 
buvo suprojektuotas 1919–1930 m. kaip miestas-sodas. 
Namą pastatydavo per šešis mėnesius, tačiau didžiuma 
tų būstų, nors ištisus aštuoniasdešimt metų nė sykio 
nebuvo restauruoti, net šiandien laikomi ištaigingais!!!

Tiesa ta, kad vėliau korumpuotas statybų verslas 
ėmė įžūliai manipuliuoti viešąja nuomone, įrodinė-
damas tariamą naujų būstų pranašumą. Turėtų apimti 
tikras įsiūtis, sužinojus, kad universitetų profesoriai ne 
tik pasyviai stebėjo šį idiotišką melą, bet ir parūpino 
teorijas jam pagrįsti!

Mėginant suvokti priežastis, dėl kurių kyla prie-
miesčių gyventojų maištai, mano galva, labai svarbu 
bent bendrais bruožais susipažinti su sociologinių ty-
rimų, kuriuos Domenicas Oranas vykdė Romos Testa-
ccio rajone, rezultatais. Ši studija padeda suvokti, kodėl 
spekuliavimas nekilnojamuoju turtu kadaise sudarė 
tokias nežmoniškas gyvenimo šiame kvartale sąlygas, 

Namas Romoje, tarpukariu priklausęs ,,socialinių būstų“ kategorijai
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kad kilo smurto proveržis, panašiai kaip pasta-
ruoju metu Prancūzijoje.

Tyrimas rodo, kad nepagarba ir vandaliz-
mas priemiesčiuose, kuriuos ignoruoja galios 
centrai, yra natūralus atsakas tų, kurie jaučiasi 
neregimi. Barbariškas viešojo arba kitų žmonių 
turto naikinimas ir anuomet buvo, ir šiais lai-
kais yra individų kartėlio išraiška, nukreipta į 
kažką, ką jie laiko ne tikrenybe, o simboliu vis-
ko, kas verčia juos gyventi tokiomis nepaken-
čiamomis sąlygomis.

Orano atliktą sociologinį tyrimą Testaccio 
rekonstrukcijos komitetas vėliau panaudojo ur-
banistiniam kvartalo perprojektavimui, kurio 
ėmėsi Giulio Magnis ir Quadrio Piranis. Kai tik 
buvo sukurta sveika, patraukli aplinka, Testa-
ccio gyventojų nepasitenkinimo protrūkiai iš-
kart nuslūgo. Buvę socialiniai šio rajono būstai 
šiandien yra itin paklausūs rinkoje!

Kai rekonstrukcija buvo sėkmingai įvykdyta, Ro-
mos socialinių būstų institucijos (IRCP) prezidentas 
Malgadis šiai temai skirtame straipsnyje 1918 m. rašė: 
„Reikalauti meno, kai kalbama apie socialinius būstus, 
būtų gerokai perdėta, tačiau nepaneigiama tai, kad so-
cialinių būstų apipavidalinimas, kuriuo siekiama tam 
tikro vaizdinio, net jeigu jis paprastas dėl finansinių 
priežasčių, labai skiriasi nuo tų gniuždančių statinių, 
kuriuose darbininkai buvo priversti gyventi anksčiau 
[...] Socialiniai būstai su tinkamai suplanuota butų 
struktūra, užtikrinta išorės vaizdo ir vidaus įrangos są-
veika, bus geidžiami, [...] gyventojai savo būstus bei ko-
munalinę nuosavybę gerai prižiūrės visame rajone. [...] 
Namas, kuriame gera gyventi, būna geriau užlaikomas, 
o tai reiškia, kad jis atlieka ir edukacines funkcijas visų, 
kurie ten gyvena, atžvilgiu.“

Vėliau Socialinio būsto tarnyba iškėlė šūkį: „Sveikas 
ir edukacinis būstas.“ 

1926 m., prieš ateinant į valdžią fašistams, kurie ne-
trukus pakeitė būstų kūrimo politiką nekilnojamojo 
turto struktūrų naudai, įsteigę Governatorati (tai fa-
šistų partijos atšaka, kontroliavusi municipalitetus ir 
panaikinusi jų autonomiją), – Ufficio Municipale del 

Lavore di Roma, institucija, atsakinga už socialinių 
būstų statybą, pabrėžė: „Socialinius sluoksnius derėtų 
įkurdinti pramaišiui. Visuomenė bus dėkinga, jei įgy-
vendinsime šį svarbų uždavinį.“ 

Epilogas

Apibendrinant visa tai, kas pasakyta, darosi aišku, 
kad statinių, gatvių, aikščių tęstinumas turi didžiulę 
vertę, todėl būtina jį išlaikyti. Tai reiškia, kad kartu 
su kitais privačiais viešojo gyvenimo aspektais nauji 
ir seni, pertvarkos reikalaujantys rajonai turėtų būti 
suvokiami kaip bendros erdvės. Namai ir specialūs 
statiniai yra tik vieni iš daugelio kitų urbanistinės 
kompozicijos elementų, nepaisant išskirtinės svar-
bos, jie nėra savaime pakankami, kad atsirastų vie-
šosios erdvės, būtinos sveikiems socialiniams santy-
kiams užtikrinti. 

Jei priešingas teiginys būtų tiesingas, kaip galėtume 
paaiškinti, kodėl Romoje 1907–1927 m. laikotarpiu 
buvo pasiekta tokia aukšta socialinių būstų kokybė?

Iš anglų kalbos vertė Almantas SAMALAVIČIUS

Rekonstruoti socialiniai būstai Romos testaccio rajone

Nuotraukos straipsnio autoriaus
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2018 m. pradžioje pasirodė pirmas mėnraščio Vogue 
numeris lenkų kalba. Tas faktas visai nebūtų reikš-

mingas, jeigu ne tai, kad tuo pat metu išėjo paskutinis, 
šešiasdešimtas, Borussia numeris. Kultūros draugija, 
pasivadinusi tuo pačiu lotynišku Prūsijos vardu, lei-
do žurnalą nuo 1991 m., jis laikytas reikalingu, rimtu, 
reikšmingu. „Mums nepavyko suburti oficialios redak-
cijos, nepavyko įtikinti valdžios (nei vietinės, nei visos 
šalies), kad būtina reguliariai leisti regioninį-universalų 
periodinį leidinį, kuris turėjo tapti naujoviško, pažan-
gaus mąstymo dirbtuvėmis [...] demokratinėje Lenkijo-
je, taikioje ir suvienytoje Europoje“, – tokiais žodžiais 
redaktoriai atsisveikino su skaitytojais.

Ar galima šiuos du dalykus, atsitikusius tuo pat 
metu, priskirti vienam ir tam pačiam procesui, kai 
bandyta (vėliausiai nuo 1989-ųjų) pasivyti Vakarus, 
ir su tuo susijusiam postsocialistiniam parapijiniam 
kompleksui? Šis kompleksas primygtinai ragina į pa-
kraščius perkelti iš centro tuos sektinus pavyzdžius, 
kurie vietoj kultūros, įsipareigojimų ir mąstymo šlovi-
na rinką, kapitalą ir pramogas. Pagal šią logiką Vogue, 
globalaus masto rinkos, kapitalo ir šou verslo reiški-
nys, išstūmė Borussia, Mozūrijos kultūros žurnalą, 
išreiškiantį kuklius vietinius, iš apačios kylančius sie-
kius. Tačiau naivi iliuzija, „priklausymo centrui doxa“ 
(Zarycki 32–63) paaiškina toli gražu ne viską. Žvilgs-
nis, nukreiptas į postsocializmą, turėtų būti pakeistas 
tyrimais, kurie aprėptų daug platesnį kontekstą su ge-
opolitiniais valdžios santykiais, kapitalo perskirstymu 
ir neoimperializmo tikslais (Chari, Verdery). Paban-
dysiu tai padaryti, svarstydamas, kokią Lenkijos (po 

Waldemar KULIGOWSKI

DESTABILIZUOTA OIKUMENA
Lenkų kultūrinė spauda neoliberalizmo laikais

1989-ųjų) politinės ir visuomeninės istorijos dalį suda-
ro lenkiški periodiniai kultūros leidiniai.

Politikos ir vedybų sukčiai

Priminsiu, kad po 1989 m., kai įvyko pirmieji Rytų 
bloke iš dalies laisvi rinkimai į parlamentą, kai buvo 
sudaryta nekomunistinė vyriausybė, Lenkija tapo di-
dele visuomenine, politine ir ekonomine laboratorija. 
Perėjimas nuo valstybinio socializmo ir politinio mo-
nopolio prie liberalizmo ir laisvosios rinkos smarkiai 
paveikė visus valstybės ir visuomenės sluoksnius. Ra-
dikaliai pasikeitė ir periodinių kultūros leidinių padė-
tis, o žvelgiant plačiau, – visa spaudos rinka.

Senosios centralizuotos tvarkos nebeliko – pa-
naikintas valstybinis spaudos platinimo monopolis 
(1988), vyriausybinių licencijų sistemą pakeitė regis-
tracijos sistema (1989), atšauktas spaudos kontrolės 
įstatymas (1990). Kad centrinė spaudos bei  renginių 
kontrolės įstaiga, sprendusi, ar leisti pasirodyti naujam 
leidiniui, ir dažnai nesuteikdavusi tokio leidimo dėl 
absurdiškos priežasties – neva „popieriaus trūkumo“, 
pagaliau buvo panaikinta, reiškė tikrą lūžį, tiek simbo-
linį, tiek realų. Oficialioje rinkoje atsirado tokie „nele-
galai“ kaip Czas kultury (1985), brulion (1987), Fa-art 
(1988). Netrukus prisijungė ir kiti periodiniai vadina-
mosios 89-ųjų grupės leidiniai: Kresy (1989), Borussia 
(1991), Krasnogruda (1993), Pogranicza (1994)... Atro-
dė, laisvė triumfuoja.

Prieš atsakydamas į klausimą, ar tas triumfas turėjo 
pagrindą, pateiksiu trumpą laiko retrospektyvą. Karo 

Rūpesčiai ir lūkesčiai
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padėtis, kurią 1981-aisiais įvedė Wojciechas Jeruzelskis, 
galutinai užgesino viltį, kad politinė sistema bus refor-
muota. Tai paveikė daugybę sričių, tarp jų ir periodi-
nius kultūros leidinius. 1986-aisiais Lenkijoje oficialiai 
buvo leidžiama 18 visuomeninių-kultūrinių leidinių, 
kurių tiražas nesiekė pusės milijono, nors anuomet ša-
lyje gyveno 37,5 milijono žmonių! Tokie maži skaičiai 
rodo labai menką visuomenės pasitikėjimą oficialia ži-
niasklaida, nenorą skaityti daugiau ar mažiau įžūlios 
propagandos. Kad patrauktų skaitytojus, tie leidiniai 
pasirinko savižudišką taktiką – spausdino ištraukas iš 
skandalų gaubiamo Davido Herberto Lawrence’o roma-
no „Ledi Čaterli meilužis“, erotinę aistrą kaitinančius 
olandų seksologo Theodooro Hendriko van der Velde’s 
veikalus, visoje šalyje garsaus vedybų sukčiaus Kalibab-
kos (Mielczarek 177) atsiminimus... Režimo leidinių sie-
kis įsiteikti skaitytojams, siūlant popkultūros šlamštą, 
galutinai sugriovė jų autoritetą. 

Tokiame kontekste nestebina katalikiškų leidinių 
populiarumas, išaugęs 9-ajame dešimtmetyje. Skai-
tomiausio iš jų Tygodnik Powszechny tiražas buvo 80 
tūkstančių, o kad jį išpirkdavo, atrodė tikras stebuklas. 
Taigi anuomet visuomenė jautė kultūros leidinių alkį, 
visa bėda buvo jų stygius.

Krokuvos ketvirtinis žurnalas NaGlos – puikus pa-
vyzdys, kaip naujoviškai apeiti cenzūrą ir bent iš dalies 
kompensuoti kultūros leidinių stygių. 1983–1989 m. tai 
buvo sakytinis žurnalas, „leidžiamas“ per susitikimus 
su jo autoriais. Susirinkę „skaitytojai“ (o kartais jų atei-
davo apie tūkstantį!) pirmiausia pamatydavo viršelį, su-
žinodavo „numerio“ turinį, paskui autoriai skaitydavo 
savo straipsnius, eilėraščius, apsakymus, recenzijas, fel-
jetonus. Emigrantų tekstus perskaitydavo kas nors kitas. 
Įvyko 25 tokie vakarai. Tas unikalus sakytinis žurnalas 
buvo ne tik kultūrinis, bet ir infrapolitinis, pasak Jameso 
S. Scotto (183), reiškinys, santūrus, nekonfrontuojantis, 
labai naujoviškas „silpnųjų ginklas“.

Cenzūros pabaiga, atsivėrę platinimo kanalai ir ga-
limybė gauti vietinį finansavimą „pogrindiniams“ lei-
diniams suteikė progą išeiti į viešumą, bet kartu buvo 
ir didelis sukrėtimas. Tą gerai iliustruoja Czas kultury 
ir brulion, patyrusių to virsmo dvilypumą, pavyzdys. 

Pirmas leidinio, pavadinto Kultura-Literatura-Fi-
lozofia, numeris išėjo 1985-aisiais, aiškiai apibrėžęs 
redaktoriams rūpimas sritis, o kartu poreikį kalbėti 
apie tai, kas varžoma cenzūros, todėl siejama su taip 
trokštama laisve. Pasirodęs šalia jau ėjusio Czas, ku-
riame rašyta siaurai politinėmis temomis, anoniminė-
je įžangoje jis išreiškė „naują dalyvavimo visuomenėje 
būdą“ (Czas kultury 4). Tas būdas – tai nepriklausomos 
kultūros kūrimas tiek be privalomo jos dalijimo į du 
sluoksnius, iš kurių vienas pataikūniškas, o kitas prie-
šiškas valdžiai, tiek be atrankos pagal politines pažiū-
ras. Todėl pirmame numeryje išspausdinta Martino 
Buberio, Sławomiro Mrożeko ir Lewo Szestowo kūry-
ba, pristatytas chasidizmas, senovės graikų laisvės idėja 
ir opozicinio Nepriklausomos kultūros komiteto laiškas, 
kuriame rašyta: „Atėjo naujo kultūros židinio laikas, vi-
siškai nepriklausomo, sukurto kaip visuma“ (Czas kul-
tury 5), laikas veikti be žalingų perskyrų. Prioritetas 
teiktas jauniems autoriams, be kurių nepriklausoma 
kultūra būtų pasmerkta kartotis, o periodiniams kul-
tūros leidiniams tektų tenkintis tekstų, sukurtų kitais 
laikais ir kitomis sąlygomis, perspausdinimu.

Programiškai pritraukti jaunimą stengėsi ir kitas 
kertinis leidinys – brulion, pasirodęs 1987 m. pavasarį. 
Pirmame numeryje redakcija kvietė „bendradarbiauti 
visus lenkiškai rašančius kūrėjus, o ypač karštai – jau-
niausius“ („Nuo redaktoriaus“ 2). Ir Czas kultury, ir 
brulion spausdino uždraustus autorius (Nabokovą, 
Solženicyną, Ionesco), bet šalia jų – ir nuotraukas su 
užrašais ant sienų, kabaretų tekstus, poezijos skiltyje 
pristatė populiarios roko grupės T. Love Alternative 
dainą „Mūsų tradicija“. Taigi siekta atmesti kultū-
ros kanonus, pasak vyriausiojo redaktoriaus Roberto 
Tekielio, nesilaikyta nuomonės, kad „Giotto ir „dead 
Kennedy“ yra patys blogiausi“ (Gondowicz, Pawlak 17).

Reikėtų pridurti, kad abu šie periodiniai leidiniai 
iki 1989-ųjų priklausė vadinamajam trečiajam ratui 
(Varga, Dunin-Wąsowicz 93). Pirmasis ratas buvo ofi-
cialus, palaikė politinį status quo (arba nepalaikė, todėl 
buvo kastruojamas cenzūros); antrasis ratas išreiškė 
politinės opozicijos, artimos Solidarność dvasiai, po-
žiūrį; o trečiasis ratas nemėgo nei valdžios, nei „pro-
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fesionalios“ opozicijos, jas abi traktavo kaip paveldėtos 
komunistinės sistemos elementus, įsukančius vienas 
kitą. Pasitraukus iš užpelkėjusio kovos lauko, ieškota 
alternatyvos, kontrkultūrą siejant su subkultūra, vaka-
rietišką artmagazin tradiciją – su rytietišku samizdatu.

Abiejų minėtų periodinių leidinių „pogrindinė“ isto-
rija gana panaši, bet oficialusis jų egzistavimo laikotar-
pis smarkiai skiriasi. Ko gero, pats spalvingiausias buvo 
brulion gyvavimas laisvojoje rinkoje. Šio žurnalo nume-
riai, išleisti lemtingaisiais 1989-aisiais, pradėjo iš esmės 
naują tarpsnį – spausdino atvirai kontroversiškus teks-
tus, tokius kaip Georges’o Bataille’o „Akies istorija“, de 
Sade’o ir Jeano Genet prozą, pokalbius su „pornožvaigž-
dėmis“ ir panašius. Šiandien tai primena jau minėtą žlu-
gusią oficialių (sic!) periodinių kultūros leidinių taktiką 
9-ojo dešimtmečio viduryje, tačiau anuomet tokia reak-
cija į kultūros, ekonomikos padėtį ir laisvąją rinką atro-
dė pagrįsta. Dar daugiau – pirmaisiais „laisvosios rin-
kos“ metais brulion reklamuojami jaunieji poetai buvo 
leidžiami keliose Kultūros ir meno ministerijos finan-
suojamose knygų serijose, žurnalą aptardavo savaitinės 
Radio kolor laidos, televizijos programos (Tani program 
o poezji, AlternaTiVi, Dzyndzylyndzy). Tuo metu Lenki-
joje nebuvo kito periodinio kultūros leidinio, kurį taip 
plačiai reklamuotų žiniasklaida. 

Be abejo, šie du žurnalai tėra kukli visumos dalis. 
Naujos teisinės, finansinės, technologinės (pigi, lengva, 
greita spauda) ir organizacinės galimybės, privati nuo-
savybė tapo mielėmis išaugti kultūrinės spaudos „py-
ragui“. 10-ojo dešimtmečio pabaigoje Lenkijoje gyva-
vo daugiau kaip 600 visuomeninių-kultūrinių žurnalų 
(Fiut 66). Neperdėsiu sakydamas, kad tokiomis aplin-
kybėmis naujais kultūros šaukliais tapo bendruome-
nės, kurias sutelkė periodinių leidinių redakcijos. Bū-
tent šie leidiniai iškėlė daugumą garsių naujosios lenkų 
literatūros vardų – galėtume paminėti Olgą Tokarczuk 
[šių metų Nobelio premijos laureatę], Andrzejų Stasiu-
ką, Marciną Świetlickį... Būdinga, kad tuo metu, kai 
rinka suprekino literatūrą, priskirdama ją verslo sri-
čiai, kultūros leidiniai ir toliau gerbė jos autonomiją. 
Poetė Julia Hartwig rašė: „Literatūros pulsas Lenkijoje 
plaka periodiniuose leidiniuose“ (Nolbrzak 32).

Virsmo skausmai

Derėtų priminti, kad pirmaisiais virsmo metais skam-
bėjo šūkis: „Geriausia kultūros politika, jei tokios poli-
tikos išvis nėra“ (Krzysztofek 272). Naiviai tikėta rinkos 
mechanizmų galia, manyta, kad jie veiksmingi ir vi-
siems palankūs. Valstybės ir jos finansų vaidmuo kul-
tūros srityje traukėsi lyg šagrenės oda, tačiau neatsirado 
nei naujų privačių mecenatų, nei kitų paramos šaltinių...

Periodinių leidinių rinkos išlaisvinimas davė toli gra-
žu nevienareikšmius rezultatus. Viena vertus, didžiulis 
entuziazmas ir sunkus kūrėjų darbas padėjo suklestėti 
regionų (Varmijos, Mozūrijos, Pomeranijos, Šlionsko), 
bendruomenių periodiniams leidiniams. Atsirado ga-
limybė „pabėgti nuo centro“, kuris geografiškai buvo 
siejamas su Varšuva, o politiškai – su diskredituota so-
cialistine centralizacija ir planavimu iš viršaus. Daugelį 
sumanymų įkvėpė mintis apie „mažąsias tėvynes“, išras-
tas ar surastas tarp socialistinės tautinės vienybės griuvė-
sių. Kita vertus, dalies periodinių leidinių lygis buvo abe-
jotinas, o paplitimas labai ribotas. Erdvės decentralizacija 
sukėlė ir vertės decentralizaciją. „Tose mažosiose tėvynėse, 
kurias anksčiau taip mėgau, atsirado gausybė grafomani-
jos“, – apgailestavo Maria Janion (Nolbrzak 33).

Tačiau anuomet buvo svarbios ne tik meninės ar iš-
imtinai turinio vertybės. Kultūros leidiniai įžiebdavo 
diskusijas, plėtodavo temas, kurių anksčiau cenzūra 
neįleisdavo į oficialią spaudos erdvę. Daug ir mielai ra-
šyta ginčytinais, ypač Lenkijos ir Europos naujausių 
laikų istorijos, totalitarinių režimų, Vidurio Europos 
mažųjų tėvynių ir regionų, klausimais. Diskutuota 
apie vykstančius socialinius, kultūrinius, ekonomi-
nius pokyčius, jų prasmę bei kryptį. Naująją tikrovę 
ir su ja susijusias „krizes“ bandyta suvokti plačiame 
Europos, net pasaulio kontekste. Vertinama naujovė 
buvo užsienyje, tarkime, Vokietijoje (Bundesstasse 1), 
Prancūzijoje ar Izraelyje išeivių leidžiami periodiniai 
leidiniai. Dar kiti skleidė Lenkijoje gyvenančių etninių 
mažumų kūrybą ir kultūrą.

Nepaprastai svarbus buvo edukacinis kultūros leidi-
nių vaidmuo. Daugelis iš jų aktyviai platino žinias apie 
naujas filosofines ir humanistines kryptis, ypač tas, ku-
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rias gaubė postmodernizmo skėtis. 10-ojo dešimtmečio 
viduryje redaktorių ir autorių dėmesio centre atsidūrė 
Jacques’o Derrida, Jeano-François Lyotard’o, Jeano Bau-
drillard’o bei kitų veikalai, jie buvo pristatomi, komen-
tuojami. Postmodernizmas turėjo ypatingą statusą, jis 
laikytas naujo, liberalaus dalyvavimo kultūroje garan-
tu. Antai Derrida tapo ne tik mąstymo stiliaus simboliu, 
bet ir laisvės naujojoje Lenkijoje apraiška. Plačiai skleis-
ta ir anksčiau neprieinamų autorių – Josifo Brodskio, 
Johno Cage’o, Emilio Ciorano, Georges’o Pereco – kū-
ryba, kaimyninių ir Balkanų šalių literatūra.

Kultūros leidiniai stengėsi užpildyti baltas istorijos 
dėmes, kultūros spragas, mezgė naujus socialinius ry-
šius, vieni informuodavo, apie ką rašoma kituose, tarp 
redakcijų dažnai kildavo diskusijos, net įsiplieksdavo 
ginčai. Tie leidiniai ėmėsi ir edukacijos, skatindami, 
kaip anuomet sakyta, „pasivyti Europą“, įsitraukė į 
Lenkijos kultūrinės modernizacijos procesą, turėju-
sį visiems laikams išvaduoti šalį iš sovietinės įtakos, 
homo sovieticus pakeisti pasaulio piliečiais, o provin-
ciją, kurioje jie gyvena, priartinti prie centro. Tačiau 
galiausiai paaiškėjo, kad ši užduotis trumpalaikė. Po 
kelerių metų laisvoji spaudos rinka jau diktavo visai 
kitus prioritetus, o pasiūlos ir paklausos mechanizmas 
įstūmė į paradoksaliai keblią padėtį – nuolat augantis 
periodinių leidinių skaičius patraukdavo vis mažiau 
skaitytojų, tiražai drastiškai smuko. 1996-aisiais ben-
dras jų tiražas buvo beveik perpus mažesnis negu LLR 
pabaigoje (Filas 134). Skaitytojai masiškai skaitė savai-
traščius ir mėnraščius, tarp jų ir kultūrinės pakraipos. 
1996 m. bendras jų tiražas siekė 80 milijonų, o tai daug 
daugiau nei LLR laikais (134). Tačiau žurnalų didybės 
laikotarpis buvo išskirtinai trumpas. Laisvoji rinka 
nenuspėjama, kasmet užsidarydavo po kelis šimtus lei-
dinių, vyko ir teminė jų specializacija. Savo žurnalus 
turėjo ne tik kinomanai ar sunkiojo metalo gerbėjai, 
bet ir motorizacijos, ezoterikos, erotikos aistruoliai.

Kertiniu spaudos virsmo Lenkijoje – kaip ir Čekijo-
je, Vengrijoje – veiksniu tapo užsienio kapitalas, užme-
tęs savo tinklus. Netrukus ypač stiprias pozicijas užėmė 
vokiečių koncernų „didysis ketvertas“ – Bertelsmann, 
Bauer, Springer, Burda, atslinko ir kiti žaidėjai (tarkime, 

JMG, Scandinavia, Egmont, Helvetica), pradėję naują žai-
dimą, – rinkoje atsirado daug panašaus formato ir turi-
nio kartotinių leidinių (Bajka). Tokių žurnalų kaip Burda, 
Bravo, Bravo Girl, Claudia ar Focus pasirodymas lėmė, 
kad įsivyravo standartinis formatas. Poligrafinė kokybė, 
patraukli išvaizda, maža leidybos (medžiagos perspaus-
dinimo) kaina derėjo su modernizacijos naratyvu. Tačiau 
tame naratyve nebeliko vietos periodiniams kultūros lei-
diniams, kurie siektų ko nors daugiau, ne vien pramogų. 
Konkuruoti su blizgiąja importine produkcija jie negalė-
jo, nes jų gamybos kaštai buvo daug didesni.

Taigi 2000-ųjų pabaigoje Lenkijoje buvo beveik 600 
visuomeninės-kultūrinės pakraipos leidinių, tai suda-
rė penktadalį visų laikraščių ir žurnalų. Kaip minėjau, 
jų radimosi ir nykimo dinamika buvo didžiulė. Viena 
vertus, jau 1990 m. pasirodė 51 naujas periodinis lei-
dinys, 1991 m. – 61, 1992 m. – 68. Antra vertus, per 
pirmąjį virsmo dešimtmetį užsidarė daugiau kaip 100 
kultūros leidinių. Dažniausiai tai buvo savaitraščiai ir 
vietinės reikšmės leidiniai, be to, daugelis pasirodyda-
vo rečiau negu oficialiai deklaruodavo, kol galiausiai 
tapdavo neperiodiniais (Fiut 66–67) ir pamažu užges-
davo. Kitas svarbus laisvosios rinkos modernizavimo 
padarinys tas, kad leidiniai buvo prieinami beveik vien 
didžiuosiuose miestuose (platinimo logika), ten dirbo 
ir dauguma redakcijų – Varšuvoje 140, Krokuvoje 36, 
Poznanėje 18... Laisvoji rinka, palengvinusi priėjimą 
prie naujųjų technologijų, pakirto spausdinto žodžio 
autoritetą. Kaip rodo tyrimai, 1997 m. visai neskaitė 
42 proc. Lenkijos visuomenės, retkarčiais skaitydavo 
24 proc. Mažėjantį skaitomų knygų skaičių lydėjo vis 
didėjanti jų kaina (Baczyński, Cichy). Taip atsirado 
laisvė ir nuo knygų, ir nuo periodinių leidinių.

Arba tradicija, arba dotacija

XXI a. pradžioje kultūros leidiniai atsidūrė savotiškame 
vakuume – mokyklos, universitetai, žiniasklaida beveik 
neskatino jų skaityti. Populiariausių TV serialų veikėjai 
didžiuodavosi neskaitantys nei knygų, nei periodikos. 
Neatsirado ir snobų, kurie finansuotų leidinius iš as-
meninių lėšų. To skurdaus paveikslo, deja, nekeičia nei 
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Batoro fondas, nei vietinių administracinių institucijų 
ar tam tikslui specialiai įkurtų organizacijų veikla. To-
dėl didžioji periodinių leidinių dauguma nepajėgė sava-
rankiškai išgyventi (ilgus metus išimtis buvo žurnalas 
Nowa fantastyka, išsilaikęs iš pardavimų ir reklamos), 
tapo priklausomi nuo viešųjų finansų, kuriuos perskirs-
tydavo Kultūros ministerijos komisija. Lėšų pakanka 
tik tam tikram (kaskart vis mažesniam) leidinių skai-
čiui, o paramos skirstytojai dažnai net nebūna skaitę 
to leidinio, kurį turi įvertinti. Manipuliuoti rezultatais 
leido ir keistoka aplinkybė, kad tik dalis punktų, reika-
lingų sėkmei pasiekti, yra  susiję su esminėmis vertybė-
mis. 2011 m., po ypač kontroversiško lėšų periodiniams 
leidiniams padalijimo, per susitikimą, skirtą „nišinių“ 
leidinių padėčiai aptarti, raginta „depolitizuoti“ dotaci-
jų konkursus, aiškiai apibrėžti turinio esmę, paviešinti 
Kultūros ministerijos įdarbinamų ekspertų pavardes.

Susiklosčius nepalankioms sąlygoms, didžiausias 
galimybes išlikti rinkoje turėjo du periodinių leidinių 
tipai. Pirmasis – jau įsitvirtinę tradiciniai leidiniai, ku-
riuos skaito dvi kartos, ėję dar iki 1989 m., tokie kaip Res 
Publica, Czas kultury, skirtingai nuo vėlesnių leidinių, 
susijusių tik su viena karta, nes jos polėkis jau išsikvėpė, 
o jaunieji Lenkijos skaitytojai visai neperka periodinių 
leidinių (Czaplinski 36). Antrasis – „remiami“ leidiniai, 
gyvenantys iš nuolatinių valstybės dotacijų (pavyzdžiui, 
Odra, Twórczość, Literatura na świecie).

Dvipolė logika „arba tradicija, arba dotacija“ verčia 
kurti įvairias strategijas. Nusipelnęs žurnalas Fa-art 
ketino 2017-aisiais švęsti trisdešimtmetį, tačiau būtent 
tais metais jo gyvavimas baigėsi. Redakcija paskelbė 
nebegalinti dalyvauti Kultūros ministerijos rengia-
muose konkursuose paramai gauti, nes tam reikia 
parodyti asmeninį indėlį, kitaip tariant, prisidėti prie 
leidinio finansavimo. Tuo tikslu buvo paskelbtas vie-
šas lėšų rinkimas dviem Fa-art numeriams – prozos ir 
poezijos antologijoms – išleisti. Nesurinkęs nė 20 proc. 
reikalingos sumos, žurnalas užsidarė.

Kitas pavyzdys – Obieg, kurį 1990–1994 m. leido 
Varšuvos Šiuolaikinio meno centras. Dešimtmečiui 
sustabdęs savo veiklą, 2004-aisiais atgimė kaip spaus-
dintas ketvirtinis žurnalas ir interneto puslapis. Nuo 

2010 m. jis veikia jau tik elektroniniu formatu. Tie 
pokyčiai neturėjo neigiamų padarinių – internetinis 
Obieg šiandien yra dvikalbis leidinys, sutelktas į meno 
ir kultūros kritiką, skelbiantis poleminius tekstus, ku-
rie pasirodė tokie reikšmingi, kad 2017 m. išleistas po-
pierinis jų rinkinys (Krasny).

Trečias pavyzdys – Fronda. Įkurtas 1994 m., iš pra-
džių vadinosi Pismo poświęcone, skelbė katalikiškąsias 
vertybes, ypač popiežiaus Jono Pauliaus II mokymą. 
Tačiau šio leidinio populiarumą ir išlikimą lėmė ne tik 
ištikimybė katalikiškajai teologijai, bet ir atsivėrimas 
popkultūros estetikai – tokioms pamatinėms temoms 
kaip „Lytinis katalikų gyvenimas“, „Mečetės ir mače-
tės“ ar „Gender Srender“ iliustracijos buvo parinktos 
iš poparto, pigių komiksų, gatvės meno. Greta perio-
dinio leidinio netrukus atsirado interneto portalas, 
tačiau 2014 m. redakcija nutarė nuo jo atsiriboti dėl 
partijos Ruch Narodowy kritikos. Šiuo metu popierinis 
ketvirtinis žurnalas ir interneto portalas veikia atski-
rai, kandžiodamiesi tarpusavyje.

Baigiamosios / pereinamosios pastabos

Dažnai sakoma, kad po 2000-ųjų spaudos rinka ir 
periodinių kultūros leidinių padėtis Lenkijoje stabi-
lizavosi. Tą vertinti reikėtų, remiantis ekonominiais 
terminais. Tik iš tokios perspektyvos žvelgiant, galima 
leidinių žlugdymą, redakcijų uždarymą, beviltiškas 
stebuklingos išlikimo formulės paieškas ir nuolatinį 
lėšų stygių vadinti „stabilizacija“.

Jau minėta „priklausymo doxa“, kitaip tariant, auto-
kolonizacija, paralyžiuojanti ne tik veiklą, bet ir protus, 
regis, nesiliauja vyravusi. Laikotarpiu po 1989 m. ji rė-
mėsi tikėjimu išganinga laisvosios rinkos galia, nors 
netrukus paaiškėjo, kad laisvoji rinka toli gražu nėra 
laisvės sinonimas. Dabar, po ketvirčio amžiaus, ji ėmė 
laikyti favoritais standartinius ideologinius tiek televizi-
jos, tiek leidybos formatus. Be kita ko, tai įsišakniję net 
jausminiu šio virsmo lygmeniu. Antai vyriausiasis Vogue 
redaktorius Filipas Niedenthalis pirmajame to dublikato 
numeryje rašė: „Pagaliau Lenkijoje. Laukiau to, kiek tik 
save prisimenu. [...] Vogue Polska. Skamba gerai. Skamba 
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teisingai.“ Sakė, 1991 m. šį žurnalą pirmąkart paėmęs į 
rankas, vartė taip ilgai, kad „išmoko atmintinai“.

Nereikia nieko „išmokti atmintinai“, kad „priklausymo 
doxa“ priverstų trokšti to, kas ateina iš centro. 2006 m. 
Lenkijoje pasirodė naujas periodinis leidinys – mėnraš-
čio Le Monde Diplomatique lenkiška versija. Pasirodžius 
naujam tarptautiniam leidiniui, turėjo užsidaryti nacio-
nalinis pusmetinis žurnalas Lewa Noga, leidžiamas nuo 
1993 m. Taip nutiko todėl, kad pagrindiniai šio leidinio 
redaktoriai perėjo į Le Monde... redakciją. Tiesa, spaudos 
rinkos autokolonizacija reiškiasi ir švelnesnėmis formo-
mis. Kai 2018 m. debiutavo Pismo. Magazyn opinii, o 
vyriausiasis redaktorius tiesiai šviesiai pareiškė, kad šis 
mėnraštis stengsis būti panašus į The New Yorker, redak-
cija neiširo, leidinys neužsidarė. Bent jau ne iškart.

Vertinti susiklosčiusią padėtį reikėtų, atsižvelgiant į 
labai svarbų inteligentijos vaidmenį, nes jos reiškimosi 
tribūna ir yra tie periodiniai kultūros leidiniai. Kadaise 
iškilmingai vadinti „vietomis, kuriose vyksta mąstymas“ 
ir kurių „užduotis skelbti idėjas“, pastaraisiais dešim-
tmečiais jie nepaliaujamai praranda skaitytojus, įtaką 
ir finansavimo šaltinius. Vėlyvasis, postsocialistinis 
kapitalizmas jų irgi nelepino, tačiau tai nereiškia, kad 
jie nebuvo svarbūs viešojo gyvenimo scenos aktoriai 
ir veiksniai. Neokonservatoriškos valdžios laikais dau-
gelis iš jų virto nišomis ir prieglobsčiu kitokių pažiūrų 
žmonėms, nors irgi su išlygomis, – pavyzdžiui, naujoji 
leidinio Czas kultury publicistė, 2017 m. baimindamasi 
neapykantos internete protrūkio, kurio auka jau buvo 
tapusi, nutarė atsiimti iš spaudos savo kroniką apie pa-
bėgėlius. Tas faktas tiesiogiai – nors ir niūriai – liudija, 
kad periodiniai kultūros leidiniai tebėra reikšminga ir 
labai jautri visuomeninės oikumenos dalis. 
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„KALBŲ MOKYMOSI SĖKMĖ 
PRIKLAUSO NUO PATIES 
ŽMOGAUS, 
O NE NUO KALBOS“
Su Jurijum KUŠNIRU kalbasi Mindaugas PELECKIS

Nuo 2012-ųjų kalbotyra tapo mano gyvenimo da-
limi. Studijuodamas informatiką, dirbdamas progra-
muotoju, svajojau apie kalbų mokslą. Nuolat skaičiau 
literatūrą, susijusią su kalbotyra. Tačiau daugiausia tai 
buvo struktūralizmas, šiek tiek jau pasenęs šiuolaikinio 
mokslo atžvilgiu.

Atvykęs į Leipcigą, turėdamas tikslą studijuoti kal-
botyrą, susipažinau su naująja kalbos mokslų kryptimi 
– generatyviąja kalbotyra. Šis mokslas kelia sau labai 
ambicingą tikslą – suvienyti visų kalbų gramatines sis-
temas, adekvačiai redukuojant skirtumus tarp tokių to-
limų kalbų, kaip, pavyzdžiui, kinų ir navahų, pateikiant 
griežtai apibrėžtą parametrų rinkinį. Šie parametrai 
derinami su universaliais principais, bendrais visoms 
pasaulio kalboms, tuo būdu susiklosto skirtingi grama-
tiniai tipai. Čia kaip evoliucinė genetika – pelės ir žmo-
gaus kūno genetinė medžiaga sutampa 90 proc. Taip ir 
didžioji kiekvienos gramatinės sistemos dalis yra ben-
dra visoms kalboms. Tai, kas pelę skiria nuo žmogaus, 
yra palyginti neseni pokyčiai. Kalbotyroje tai būtų pa-
rametrai, tam tikri „nustatymai“, keičiantys išorinį kal-
bos vaizdą. Generatyvioji kalbotyra palyginti dar naujas 
kalbų nagrinėjimo būdas, todėl tarp lingvistų, kaip ir 
kiekvienos jaunos mokslo atšakos atstovų, esama labai 
daug „trinties“. Ginčijamasi net dėl bazinių prielaidų. 

Mindaugas Peleckis. Esate poliglotas. Leipcigo univer-
siteto doktorantas. Kalbotyrininkas, gerai išmanantis ir 
kompiuterių mokslą, mokantis lietuvių, rusų, vokiečių, 
lenkų, čekų, švedų, bulgarų, hebrajų, graikų, prancūzų, 
kri, latvių ir kitas kalbas. Lietuviškai kalbate net geriau 
negu daugelis lietuvių. Papasakokite apie save.

Yuriy Kushnir. Nuoširdžiai dėkoju už komplimentą! 
Mano vardas Jurijus, gimiau ir užaugau gražiajame Lvo-
vo mieste, Ukrainos vakaruose.

Dabar gyvenu Vokietijoje, Leipcigo unversitete stu-
dijuoju generatyviąją kalbotyrą. Meilę kalboms įskiepi-
jo močiutė – slavų kalbų filologė. Kartu su ja mokiausi 
kalbų, skaičiau knygas apie kalbotyrą. Tačiau pirmasis 
mano išsilavinimas buvo informatika. Baigęs studijas 
Lvove, išvykau į Niujorką, keletą metų dirbau progra-
muotoju. Bet visai nesigailiu pakeitęs specialybę. Mano 
pašaukimas – kalbotyra. Lietuvių tarp kraujo giminių 
neturiu. Šią kalbą išmokau todėl, kad mano sutuoktinis – 
Amerikos lietuvis. Susipažinęs su lietuvių kalba, iškart 
ją pamilau ir nutariau kuo geriau, išsamiau išmokti. Ką 
dar galėčiau pasakyti apie save? Esu atviras, linksmas 
žmogus. Labai myliu gamtą, gyvūnus, ypač šunis...

Kaip tapote poliglotu, kalbotyrininku? Ar tai labiau 
hobis, ar darbas?
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Bet šis mokslas, manau, turi puikią ateitį.
Generatyviosios kalbotyros išradimas priskiriamas 

Noamui Chomsky’ui, kuris daugiausia žinomas kaip 
politikos analitikas. Bet jo įnašas į kalbotyrą, mano 
nuomone, kur kas didesnis – juk parašęs disertaciją, jis 
reformavo ir šimtu aštuoniasdešimčia laipsnių „apsuko“ 
visą mūsų sritį.

Grįžtant prie mano gyvenimo, – iš pradžių trejus 
metus studijavau kalbotyrą Leipcigo universitete, po 
to įstojau į to paties fakulteto doktorantūrą. Tyrinėjau 
Amerikos indėnų kalbas, gilinausi į latvių kalbą. O di-
sertaciją rašau apie lietuvių kalbos morfofonologiją – 
veiksmažodžių asmenavimo paradigmų ypatybes.

Kodėl mokotės kalbų? Sako, šis klausimas labai nepa-
tinka poliglotams. Puikiai juos suprantu – juk mokytis 
kalbų yra tiesiog smagu. Bet galbūt Jūs turite kitokį at-
sakymą?

Iš pradžių tai buvo paprasčiausias hobis. Kaip minė-
jau, su močiute prie arbatos puodelio šnekėdavomės apie 
svetimas kalbas, jų skambėjimą, skirtingus gramatinius 
bruožus. Apie kalbų tipologiją sužinojau iš apšepusios 
sovietinės jaunimo enciklopedijos. Pamatęs, kokia mar-
ga pasaulio gramatinių sistemų įvairovė, panorau su kai 
kuriomis iš jų arčiau susipažinti. Kas konkrečiai mane 
žavi, priklauso nuo kalbos. Pavyzdžiui, labai patinka 
danų kalbos tartis. Įdomu, kad jie lengvai skiria labai 
artimus balsius, kurie slaviškai kalbančiam žmogui iš 
pradžių skamba visiškai vienodai. Be to, danų kalbos 
labai įdomus kirčiavimas. Lietuviams jis primintų la-
tvių kalbos ar žemaičių šnektų skiemenų priegaides (su 
vadinamuoju „laužtiniu“ tonu). Patinka vokiečių kalbos 
morfologija – žodžių kaitos sistema. Nuostabu, kaip ši 
kalba, galūnėse radikaliai redukavusi garsų inventorių, 
išlaikė tiek sveikų gramatinių kategorijų. Islandų kalba 
irgi įdomi, išlaikiusi kaip ir vokiečių daug gramatinių 
ypatumų, kuriuos prarado kitos germanų kalbos, pa-
vyzdžiui, anglų, olandų, danų...

Kalbant apie gerai išlaikytą gramatiką, sunku nepa-
minėti lietuvių kalbos, kur, pavyzdžiui, daiktavardžių 
linksniavimas (ir ne tik jis!) yra neįtikėtinai archajiškas 
ir primena indoeuropiečių prokalbę. Net slavų kalbos 

(irgi laikomos archajiškomis) neišlaikė tokių senų ga-
lūnių formų kaip lietuvių kalba. Nesigilindamas į kitus 
gramatikos ypatumus, norėčiau pasakyti, kad mano au-
siai lietuvių kalba nuo pat pradžių skambėjo ypač ma-
loniai. Ji labai melodinga, minkšta. Vien už tai verta ją 
mylėti.

Kaip matote, galima daug kalbėti apie tai, už ką žmo-
gus mėgsta svetimas kalbas. Jeigu būčiau pažadintas 
naktį, tikriausiai automatiškai atsakyčiau: „Kalbos man 
patinka visų pirma dėl įdomių gramatinių savo bruožų.“

Kiek ir kokias kalbas mokate? Ar tiesa, kad daugelis 
poliglotų nemėgsta tuo girtis, yra kuklūs, net slepia, ką 
moka. Jeigu taip, tai kodėl?

Pradėsiu nuo to, kad Ukrainos mokyklose kalbų dės-
tymo lygis buvo labai žemas (nemanau, kad Lietuvoje 
tai daug ką nustebins – juk sovietinė mokymo sistema 
prieš ketvirtį amžiaus dar „žydėjo“ visose mūsų šaly-
se). Todėl pirmąsias svetimas kalbas išmokau namuo-
se. Pradėjau nuo anglų kalbos vadovėlio, priklausančio 
mano tetai. Po to ėmiau skaityti angliškai – iš pradžių 
adaptuotą literatūrą, vėliau originalus. Po anglų kalbos 
ėmiausi prancūzų. Vėliau susidomėjau skandinavų kal-
bomis. Mane žavėjo Šiaurės šalių kultūra, mitologija, 
gyvenimo būdas. Išmokau švedų kalbą, kad galėčiau 
švediškai skaityti Selmos Lagerlöf, Astridos Lindgren 
knygas, kurias labai mėgau vaikystėje. Klausiausi CD 
su Anderseno pasakomis, įgarsintomis jo gimtąja danų 
kalba, kuri labai panaši į švedų, todėl galėjau ją suprasti. 
Tuo pat metu gilinausi į kitų skandinavų kalbų gramati-
ką. Ukrainoje net dėsčiau švedų kalbą universitete.

Didžioji mano šeimos dalis šiuo metu gyvena Pra-
hoje. Mano keturiolikmetė pusseserė, gimusi ir augusi 
Čekijoje, namie su tėvais šneka čekiškai. Taigi nuolat 
girdžiu tą kalbą. Be to, beveik kiekvieną mėnesį lankausi 
Čekijoje. Nors mano žodynas ribotas, stengiuosi kalbėti 
čekiškai bent jau su autentiška tartimi ir be gramatinių 
klaidų. Kilęs iš Lvovo, žinoma, moku ir lenkiškai. Gal 
ne idealiai, bet mes, Lvovo vaikai, Lenkijoje problemų 
dėl komunikacijos neturime. Kadangi iš dalies esu žydų 
kilmės ir turiu giminių Izraelyje, jau kelerius metus mo-
kausi hebrajų kalbos (nors einasi lėtai). Leipcigo univer-
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sitete pradėjau mokytis graikiškai. Labai myliu Graiki-
ją, visada smagiai leidžiu ten laiką. Manoji graikų kalba 
nėra tobula dėl kol kas riboto žodyno, bet po truputį 
tikiuosi ją ištobulinti.

Žinoma, laisvai kalbu vokiškai, nes gyvenu Vokietijo-
je. Kadaise gerai mokėjau bulgariškai, tačiau dabar būtų 
sunku prabilti sklandžiai, nes neturiu praktikos...

Čia, beje, yra vienas svarbus niuansas – retai būna 
taip, kad žmogus laisvai šnekėtų dešimčia kalbų tuo pat 
metu. Smegenys dalija kalbas į aktyviąsias ir miegan-
čiąsias. Kilus poreikiui, visada galima miegančią kalbą 
vėl aktyvuoti, „atgaivinti“. Tokios būklės yra manosios 
švedų ir prancūzų, kai kurios kitos kalbos. Čia nėra nie-
ko baisaus. Pastaruoju metu daugiausia šneku angliškai, 
vokiškai, lietuviškai, rusiškai. O švediškai, bulgariškai, 
graikiškai, prancūziškai, net ukrainietiškai, nors tai 
mano vaikystės kalba, tenka kalbėti daug rečiau. Bet ži-
nau, kad visada galėsiu greitai sugrąžinti šioms kalboms 
gyvybę, kai man jų reikės.

Dėl „gyrimosi“ kalbų mokėjimu esate teisus. Nesi-
nori pritraukti prie savęs pernelyg daug dėmesio arba 
leisti žmonėms manyti, neva noriu nustebinti juos savo 
žiniomis. Čia, prie kompiuterio, galiu atsakinėti į Jūsų 
klausimus labai atvirai, tačiau bendraudamas akis į 
akį nesakau iš karto, kad moku kelias kalbas. Dažnai 
tai keičia pokalbio temą, o man už fakulteto ribų no-
risi kalbėti apie kitus dalykus – apie gyvenimą, gamtą, 
politiką, santykius tarp žmonių. Žinoma, jeigu kas nors 
nori sužinoti daugiau apie mano patirtį, susijusią su kal-
bomis, mielai viską pasakoju, tačiau pats nenoriu būti 
įkyrus. Prieš dešimt metų nuolat mėgindavau kalbėti 
su savo draugais apie kalbas ir kalbotyrą. Tačiau jiems 
ta tema neatrodė labai įdomi, todėl nusprendžiau, kad 
dalytis savo aistra reikia tik su tais, kurie iš tikrųjų tuo 
domisi. Juk mano artimieji nereikalauja, kad aš nuolatos 
kalbėčiausi su jais apie human resources arba chemines 
medžiagas. Su draugais užtenka ir kitų temų. Be to, apie 
rūpimus kalbotyros klausimus visada galiu pasikalbėti 
su kolegomis. Mūsų fakultetas turi didelę doktorantų 
kolegiją – apie 20 asmenų, santykiai su profesoriais labai 
šilti, draugiški. Visi kreipiasi vieni į kitus „Tu“, profeso-
rių čia nebijoma, kaip buvo įprasta Ukrainoje. Fakulteto 

nariai labai mėgsta aptarti savo darbą, tad man tikrai 
pakanka pašnekesių apie kalbas, už tai esu dėkingas li-
kimui.

Per kiek laiko išmokote lietuvių kalbos? Sakoma, ne-
gimtakalbiams ji labai sunki. Ar tikrai? Kokios kalbos, 
Jūsų manymu, yra sunkiausios? Kiek laiko, jei esi disci-
plinuotas, reikia, kad išmoktum kalbą?

Mokytis lietuvių kalbos pradėjau 2008-ųjų pradžioje. 
Praėjus maždaug aštuoniolikai mėnesių, jau gerai kal-
bėjau, rašiau, Niujorko lituanistinėje mokykloje trejus 
metus dėsčiau lietuvių kalbą suaugusiesiems. Tas darbas 
man patiko. Buvo malonu dalytis savo žiniomis su žmo-
nėmis, kurie tikrai norėjo išmokti lietuviškai. Kai kurie 
iš jų buvo JAV lietuviai, praradę lietuvių kalbą todėl, kad 
jų šeimos jau labai ilgai gyvena Amerikoje. Kiti buvo 
panašūs į mane – turėjo sutuoktinius/-es lietuvius/-es ir 
domėjosi jų gimtąja kalba. Savo klasėje turėjau net vo-
kietę, kurios tėvas iš Lietuvos prieš 50 metų su šeima 
emigravo į Vokietiją. Tuo metu toji moteris gyveno Niu-
jorke ir lankė mano pamokas.

Dėl kalbos sunkumo – čia turbūt labai individualus 
dalykas. Man, pavyzdžiui, lietuviškai kalbėti visai ne-
buvo sunku išmokti, o vokiečių kalba iki šiol sunki, nors 
gyvenu čia jau gana seniai. Beje, Lietuvoje niekada nesu 
gyvenęs, tik lankausi. Porą kalbų mečiau, nes mano 
galva su jomis „nesusidraugavo“ – pavyzdžiui, japonų 
(tačiau ketinu prie jos grįžti). Be to, pažįstu žmonių, ku-
rie labai lengvai išmoko kinų kalbą, nors kiti skundžiasi 
dėl „sunkaus“ jos tarimo, ypač dėl tonų, kurie nebūdin-
gi daugumai Europos kalbų. Apskritai sklando mitas, 
kad kinų kalba yra viena iš pačių sunkiausių. Aš netikiu 
tokiais „universalumais“ – kalbų mokymosi sėkmė pri-
klauso nuo paties žmogaus, o ne nuo kalbos. Ir ne tik 
nuo jo gabumų, bet ir nuo noro, įvairių išorinių aplin-
kybių.

Kokių patarimų besimokantiems kalbų ar būsimie-
siems poliglotams galėtumėte duoti? Kokiais šaltiniais, 
metodikomis geriausia remtis?

Esu iš tų, kuriems nepakanka vieno šaltinio. Vien he-
brajų kalbai mokytis turiu apie dešimt knygų, pasimo-
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kau tai iš vienos, tai iš kitos. Žinoma, kartais nusiperku 
vadovėlį ir sistemiškai padarau jame viską nuo pirmo 
iki paskutinio puslapio.

Visada pradedu nuo gramatikos. Pirmiausia išmoks-
tu 20–30 dažniausiai vartojamų daiktavardžių, būdvar-
džių ir veiksmažodžių, tada, juos vartodamas, pradedu 
manipuliuoti gramatinėmis konstrukcijomis. Daug dir-
bu, tobulindamas tartį. Ji man labai rūpi, nenoriu, kad 
tariami žodžiai skambėtų juokingai. Išmokęs bazinę 
gramatikos dalį, pradedu intensyviai mokytis žodžių. 
Rašau daug sakinių su kiekvienu nauju žodžiu. Išeikvo-
ju aibę popieriaus, bet rašymas ranka man padeda kaž-
kodėl daug labiau negu spausdinimas kompiuteriu.

Kritiškai svarbu pradėti kuo anksčiau kalbėti, to ne-
sidrovint. Pamenu, mokydamasis lietuvių kalbos, ban-
džiau po truputį šnekėti su viena drauge iš Lietuvos. 
Buvo sunku. Bet ji kantriai laukdavo, kol sudėliosiu 
sakinį, taisė mano klaidas. Svarbu, kad jos būtų iškart 
taisomos, antraip fosilizuojasi ir tampa chroniškomis – 
tokių klaidų paskui būna ypač sunku atsikratyti. Svarbu 
yra kalbėti, nebijant daryti klaidų ir nepykstant ant sa-
vęs, kai tų klaidų pasitaiko daug. Jeigu prisiversite kal-
bėti reguliariai, jau po keleto mėnesių jausitės labai lais-
vai, net kalbėdami palyginti nauja jums kalba. Svarbu 
mokytis nepertraukiamai. Jeigu šiek tiek pakalbėję liau-
sitės, pamiršite, ko išmokote. O pasiekę tam tikrą lygį 
(patys labai aiškiai pajusite, kada tai atsitiks), galėsite net 
2–3 metus visiškai nesugrįžti prie tos kalbos, bet mo-
kėjimas kalbėti laisvai ir sklandžiai jau niekur nedings. 
Gal pamiršite vieną ar kitą žodį, tačiau tai ne bėda, pa-
lyginti su pagrindine struktūra, kuri būtinai suirs, jeigu 
nustosite kalbėti pernelyg anksti.

Dėkoju už pokalbį.

P. S. Šiemet Vokietijoje Jurijus Kušniras apgynė 
mokslų daktaro disertaciją iš lietuvių kalbos kirčiavimo 
(prozodijos), o savąjį jau ir šiaip įspūdingą kalbų sąrašą 
papildė Šiaurės Amerikos senųjų gyventojų vinebagų 
(hočiankų) kalba. Artimiausiu metu 32 metų baltistas 
Leipcigo universitete pradės vokiškai skaityti lietuvių 
kalbos kursą.

Witold Gombrowicz. „Tuoktuvės“. Režisierius Eimuntas NEKRoŠIUS. 

Spektaklio scenos. Varšuvos teatr Narodowy
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Faktai 

Tarptautinis teatro festivalis „Sirenos“ 2018 m. spa-
lio pabaigoje, kalendorinių Vėlinių išvakarėse, parodė 
Eimunto Nekrošiaus „Vėlines“, pastatytas Varšuvos  
Teatr Narodowy. Šis spektaklis netikėtai tapo režisie-
riaus atsisveikinimu su Lietuvos publika. Adomo Mic-
kevičiaus „Vėlinės“ lietuviškajame diskurse laikomos 
poeto opus magnum, Nekrošius susidomėjo šia poema 
dar Jaunimo teatro laikais, tą patvirtino 1998 m., duo-
damas interviu lenkų žurnalui Teatr. Lietuvos nacio-
nalinio operos ir baleto teatro scenos erdvė, neįprastai 
aukšta dramos spektakliui, esmingai išdidino minties 
ir vaizdo grožį, suteikdama „Vėlinėms“ deramą simbo-
linę reikšmę, kuri mažiau nei po mėnesio įgavo tragiš-
kos netekties atspalvį. Tegul taip ir lieka teatro atmin-
tyje. Atsisveikinimo spektaklis.

Lietuvoje paskutinis Nekrošiaus kūrinys – „Kalės 
vaikai“ Klaipėdos dramos teatre (2018 m. vasario 
3 d.) pagal Sauliaus Šaltenio to paties pavadinimo 
romaną. Tačiau paskutinė premjera įvyko 2018 m. 
birželio 15 d., – tai Witoldo Gombrowicziaus „Tuok-
tuvės“, parodytos Varšuvos Teatr Narodowy scenoje, 
trečias lietuvių režisieriaus pastatymas Lenkijoje.

Ramunė MARCINKEVIČIūtĖ

PASKUTINIS EIMUNTO NEKROŠIAUS 
SPEKTAKLIS*

* Kelionę į Varšuvą finansavo Scenos meno kritikų asociacija pagal Lietuvos 

kultūros tarybos programą „Meno kūrėjų organizacijų strateginių progra-

mų įgyvendinimas“.

Jaunimo teatro gastrolės dar socialistinėje Len-
kijos Liaudies Respublikoje 1986 m. nebuvo itin sė-
kmingos, Nekrošiaus spektakliai „Pirosmani, Piros-
mani...“ ir „Dėdė Vania“, lietuvių laikyti ir laikomi 
kultiniais, iš esmės įspūdžio nepadarė, liko „neper-
skaityti“. Sėkmę lėmė „Kvadratas“, teatro profesio-
nalams pristatytas 1992 m. Torunėje, tarptautinia-
me teatro festivalyje Kontakt. Čia Nekrošius buvo 
audringai pripažintas, su kaupu atitaisant pirmojo 
susitikimo nesusipratimus, mat anų gastrolių orga-
nizatoriai, suklaidinti pavadinimo, kad čia Jaunimo 
teatras, tiksline auditorija parinko moksleivius… 

Beje, būtent po Nekrošiaus spektaklių festivalyje 
Kontakt Vladui Bagdonui, iš tėvų namų atsinešusiam 
lenkų kalbą, pirmajam tarp lietuvių aktorių buvo 
pasiūlytas vaidmuo Torunės valstybiniame Wilamo 
Horzycos teatre. Premjera įvyko 2004-aisiais ir tai 
buvo Tėvo vaidmuo Gombrowicziaus „Tuoktuvėse“! 
Kone pats svarbiausias Nekrošiaus aktorius, tiesa, po 
Fausto vaidmens nutolęs ir nuklydęs pas kitus reži-
sierius, lenkų scenoje vaidino personažą iš to paties 
literatūros kūrinio, kuris Nekrošiaus kūrybinėje bio-
grafijoje tapo baigiamuoju. Dabar tai irgi simboliška. 

Pjesė

„Tuoktuvės“, parašytos 1946 m. Argentinoje, pirmą 
kartą buvo pastatytos 1963 m. Paryžiuje. Būtent pa-

Kūryba ir kūrėjai
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ryžietiškasis pirmojo pjesės pastatymo as-
pektas natūraliai skatino priskirti Gombro-
wiczių prie absurdo dramos autorių, nors 
pats rašytojas paskutinėje pokalbių knygoje 
„Testamentas“ neigė savo bendrystę su Bec-
kettu ir Ionesco. Ne vien todėl, kad „Tuoktu-
vės“ kaip ir panašiu metu pastatyta pirmoji 
jo pjesė „Iwona, Burgundijos kunigaikšty-
tė“ parašytos tada, kai apie tuos du absurdo 
dramos „tėvus“ dar mažai kas buvo girdė-
jęs, bet ir todėl, kad lenkų rašytojas tvirtino, 
esą jo „teatras nėra absurdiškas“. Nekrošius, 
pabrėžtinai atidus autoriaus teksto tvarkai, 
spektaklyje sukuria lengvą metaabsurdo 
nuotaiką, bet ne tiek iš pjesės stilistikos, 
kiek dėl pasaulio absurdiškumo, provokuo-
jančio kurti tokias pjeses. 

„Tuoktuvių“ parašymo metai iškalbingi – ką tik 
baigėsi Antrasis pasaulinis karas. Autorius konkre-
čiai įvardija, kad pjesė yra Henriko, jauno lenkų ka-
reivio, kovojusio su vokiečiais kažkur Prancūzijoje, 
sapnas. Šiuolaikinius scenos meno kūrėjus turėtų 
gerokai stebinti perteklinis Gombrowicziaus siekis 
kuo nuodugniau išaiškinti, apie ką ši pjesė. Jis parašė 
tris (!) vedamuosius, kuriuose pristatė kūrinio idė-
ją, pateikė autokomentarus, nurodymus būsimiems 
spektaklio statytojams, skrupulingai, nelyginant 
operos libretą, perpasakojo turinį, aptardamas kie-
kvieną iš trijų veiksmų. Akivaizdu, kad norėjo būti 
kuo tiksliau suprastas, nes rašė Argentinoje, tiesio-
giai nesusidūrusioje su karu, o gal tiesiog nepasitikė-
jo scenos menais, buvo apimtas keistokos baimės, esą 
„niekas neįstengs tos pjesės pastatyti ir ją ištiks nesė-
kmė“. Sunku patikėti, tačiau Gombrowiczius 6-uoju 
dešimtmečiu neleido statyti „Tuoktuvių“ Tadeuszui 
Kantorui, nes nenorėjo, kad jo pjesė būtų siejama su 
eksperimentiniu teatru greta Stanisławo Witkacy’o.

Ir „Dienoraštyje“, ir paskutinėje pokalbių su Do-
minique de Roux knygoje „Testamentas“ savo pjesę 
rašytojas vadina paslaptingomis Missa sollemnis, 
sklidinomis formų įtampos: „Formos nuolatinis bu-
vimas scenoje yra dramos spiritus movens“. Formos 

diktatas – didžioji Gombrowicziaus tema. Jei pri-
tarsime požiūriui, kad forma scenoje visų pirma yra 
veiksmas, tai formų įtampos atskleistis, įveiksminant 
tekstą, yra ir Nekrošiaus teatro nuolatinė atrama. 

Pjesėje žmogaus (lenkų kareivis) ir istorinio lai-
ko (Antrasis pasaulinis karas) konkretumą trans-
formuoja sapno poetika (Henrikas sapnuoja tėvą, 
motiną, sužadėtinę, namus, paverstus karčema). 
Sukuriamas amžinas avangardinis nerealumas, nes 
to, kas regima sapnuose, neįmanoma atskirti nuo 
to, kas vyksta tikrovėje. Kalbama apie lūžių epo-
chos sudrumstus protus, kai ant griuvėsių kyla, anot 
Gombrowicziaus, naujas, bedieviškas, siaubingai 
pasalūniškas pasaulis, apimtas keisčiausių Formos 
konvulsijų. 

Nekrošius dar spektaklyje „Nosis“ (1991) iš pa-
saulio šiukšlynų ištraukė homunkulą – tai chamas, 
svaiginamas savo paties puikybės. Tad formų kon-
vulsijos, ypač laikmečių sandūroje, kaip ir fantas-
magorijos ar grotesko metafizika režisieriui buvo 
puikiai pažįstamas naratyvas. Būtent galios apakin-
tas, vertybinę atramą praradęs žmogus, nesvarbu, 
kokiam laikmečiui priklausytų, atsidūrė Nekrošiaus 
„Tuoktuvių“ dėmesio centre. Viename iš itin negau-
sių priešpremjerinių interviu, duotų žiniasklaidai, 

Witold Gombrowicz. „Tuoktuvės“. Režisierius Eimuntas NEKRoŠIUS. 

Spektaklio scena
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režisierius pabrėžė: „Valdžia užvaldo kiekvieną, yra 
kaip pelėsis, kuriuo apaugama. Žmonės turi valdžios 
poreikį, todėl jiems atrodo, kad gali prilygti dievams.“

 
Aktoriai

Iš pradžių, kai tik sužinota, koks spektaklis pradėtas 
repetuoti Teatr Narodowy, Gombrowicziaus ir Ne-
krošiaus derinys atrodė keistokas. Ankstesni litera-
tūriniai režisieriaus pasirinkimai tarsi vertė abejoti, 
ar galėtų jam būti artima šio rašytojo ekstravaganci-
ja, o lenkų kritika nuogąstavo, esą „Nekrošiaus ranka 
gali būti per sunki Gombrowizciaus frazei ir filosofa-
vimui“. 

Spektaklį pirmą kartą žiūrėjau jau po režisieriaus 
mirties, o tai, žinoma, darė stiprų šalutinį poveikį. 
Tačiau nerimą iškart išsklaidė džiaugsmas, nes Teatr 
Narodowy scenoje pamačiau gyvą teatrą! Gyvastį 
spinduliavo aktoriai, stengdamiesi kuo geriau vai-
dinti, spektaklį gaubte gaubė jų pagarbos ir padėkos 
režisieriui aura. Jie, likę čia, jautėsi atsakingi prieš 
Eimuntą Nekrošių už paskutinį jo kūrinį. 

Jau „Vėlinėse“ imponavo Varšuvos aktorių vaidy-
bos akademinis raštingumas, kuris kitu atveju gal 
būtų kėlęs nuobodulį, tačiau dabar veikė visiškai 

priešingai – atsirado pusiausvyra tarp reži-
sūrinės idėjos ir jos įkūnijimo. Tai patvir-
tino, kad Nekrošiaus spektakliams, pasta-
ruoju metu sukurtiems Lietuvoje, tarsi stigo 
brandesnės aktorių partnerystės. Nekrošiui 
įprastą režisūrinę veiksmų dramaturgiją 
„Vėlinėse“ ir „Tuoktuvėse“ papildė puikus 
teksto perteikimas – šis efektas, beje, susijęs 
ne tik su vaidybos mokykla, jis yra ir nuo-
latinio trupės darbo rezultatas. (Lietuvoje 
pertraukos tarp vaidmenų vieno aktoriaus 
karjeroje kartais trunka iki dešimties metų, 
o tai gali išmušti iš vėžių net didžiausią pro-
fesionalą.)

Šiek tiek informacijos apie aktorius, vai-
dinančius paskutiniame Nekrošiaus spek-
taklyje, padės atskleisti tą žinomumo, pro-

fesinių verčių tinklą, kuris Varšuvos publikai yra 
savaime suprantamas kaip konotacijos, papildančios 
spektaklio kontekstą. Tėvo vaidmenį sukūrė Jerzy’s 
Radziwilowiczius, autoritetingas, vis dar svarbus, 
daugelio garsių režisierių spektakliuose vaidinęs 
vyresnės kartos aktorius, žinomas ir kaip Molière’o 
dramų puikus vertėjas. Būtent jis 1991 m. vaidino 
Henriką (Sūnų) viename įsimintiniausių, į teatro 
istoriją įrašytų „Tuoktuvių“ pastatymų (režisierius 
Jerzy’s Jarockis, Krokuvos Stary teatr). Motinos ir 
sužadėtinės Manios vaidmenis sukūrė Danuta Sten-
ka, debiutavusi 9-ojo dešimtmečio pradžioje, drąsi, 
moderni, įvairių kartų režisierių geidžiama aktorė, 
vaidinanti Roberto Wilsono, Konstantino Bogo-
molovo spektakliuose, derinanti vaidmenis funda-
mentaliajame Teatr Narodowy ir novatoriškuose to-
kių režisierių kaip Grzegorzas Jarzyna ar Michalas 
Zadara spektakliuose. Tie Lietuvos žiūrovai, kurie 
matė Nekrošiaus „Vėlines“, turėtų prisiminti išraiš-
kingą Gustavo-Konrado vaidmens atlikėją Gregor-
zą Maleckį, kurio „Didžioji improvizacija“ aiškumo 
tirštumu užpildė kone visą LNOBT scenos erdvę. 
„Tuoktuvėse“ jam skirtas Girtuoklio arba chamo, 
provokatoriaus, gundytojo vaidmuo. Greta šių pri-
pažintų meistrų dalyvauja du jaunesnės kartos ak-

Witold Gombrowicz. „Tuoktuvės“. Režisierius Eimuntas NEKRoŠIUS. Kancleris – 
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toriai, Mateuszas Rusinas (Henrikas, sūnus) 
ir Karolis Dziuba (Vladzius, draugas), abu 
vaidinę „Vėlinėse“, o „Tuoktuvėse“ atsidūrę 
pačiame spektaklio centre. (Trisdešimtmetis 
Henriko vaidmens atlikėjas buvo netikėtu-
mas kritikams, nes lenkų teatre įprasta, kad 
Sūnų vaidina vyresnio amžiaus aktorius.)

Pagrindinėje nacionalinio Lenkijos teatro 
scenoje režisuoti Mickevičių ir Gombrowiczių 
turėjo būti nemenkas iššūkis net pačiam Ne-
krošiui. Svarbi aplinkybė, kad greta ištikimos 
komandos – scenografas Marius Nekrošius, 
kostiumų dailininkė Nadežda Gultiajeva, 
kompozitorius Algirdas Martinaitis, šviesų 
dailininkas Audrius Jankauskas, – režisierius 
turėjo ir patikimus sąjungininkus, ne tik ak-
torinio meistriškumo, bet ir savo valstybės istorijos 
bei literatūros pamokas gerai išmokusius aktorius. 

Pats režisierius visada ateidavo į repeticijas, pui-
kiai atlikęs „namų darbus“. Marcinas Przybylskis, 
„Vėlinėse“ vaidinęs Burtininką, o „Tuoktuvėse“ – 
Kanclerį, pasakojo: „Stebina, kaip Nekrošius būdavo 
pasirengęs dar iki repeticijų pradžios. Tai retas daly-
kas šiuolaikiniame teatre. Režisierius atsiveža tirštai 
prirašytus užrašus, parinkęs kodą, kuris žinomas tik 
jam, braižo spektaklio trajektorijas. [...] Tai ilgos teks-
to analizės rezultatas.“ Danuta Stenka pasirengimą 
spektakliui lygino su piešiniais ant smėlio, nuolat 
keičiančiais formą: „Tie piešiniai iš pradžių atrodo 
paslaptingi. Panašiai jaučiausi, dirbdama su Robertu 
Wilsonu, kai per pirmas repeticijas buvo sunku su-
prasti jo intencijas. Vėliau supratau, kad viskas preci-
ziškai apmąstyta ir turi savo logiką.“ 

Reminiscencijos

Nekrošius kaip visada buvo ir atpažįstamas, ir ne-
tikėtas. Atpažįstamas, nes taikė per ilgus metus 
susikurtą ir nugludintą režisūrinės kalbos kanoną, 
netikėtas, nes kiekvienam literatūros kūriniui suku-
riama vis nauja pasaulio vizija. „Tuoktuvių“ atveju 
režisieriaus nedomino tai, kas įprastai reflektuoja-

ma, kaip Gombrowizciaus iššūkis lenkų romantiz-
mo tradicijai. Spektaklyje teatrališkai išgryninama 
būtis ir istorija – pjesės autoriui aktualus diskursas, 
kokia bus žmonijos ateitis po Antrojo pasaulinio 
karo. Režisierius, sekdamas Gombrowicziaus tekstu, 
įdėmiai stebėjo ir stebėjosi, kaip lengvai degraduo-
ja žmogus ir pasaulis. Henrikas imasi hamletiškos 
užduoties – pataisyti „sugverusią gadynę“, sugrąžin-
ti Tėvui neliečiamybę, simbolinį karaliaus statusą, 
išguiti karčemą iš namų. Tačiau sapnas / ne sapnas 
viską iškraipo, tikrumą paverčia netikrumu, norma-
lumą – nenormalumu, šventumą – profanacija. Sū-
nus leidžiasi įtraukiamas į avantiūristiškas naujo be-
protiško pasaulio „statybas“, nukarūnuoja Tėvą, pats 
pasiskelbia karaliumi, nauju Bažnyčios diktatoriumi 
ir tuo mėgaujasi, kol neišvengiamai žlunga. Nepri-
mygtinė nekrošiška didaktika suteikia spektakliui 
pranašiškų galių – tai skamba kaip niūrus perspė-
jimas dėl ateities, juk sapnas, anot Gombrowicziaus, 
aplenkia epochą, stengdamasis ją nuspėti. 

Scenos centro gilumoje iškilęs scenografijos ele-
mentas, primenantis namo statybos pabaigtuvių vai-
niką, ženklinantis tvarką ir karališkąsias insignijas, 
yra nelyginant atskaitos vertikalė. Girtuoklis, rėžian-
tis prakalbas gatvėje ir keliantis kiaulišką anarchiją, 
vis bando tą vainiką nudaužti, paėmęs ilgą kartį. Me-

Girtuoklis – Grzegorz MAłECKI, Motina / Mania – Danuta STENKA

Krzysztofo Bielińskio nuotraukos iš teatr Narodowy archyvo
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talinė kartis kliūva, kelia triukšmą ir įspėja apie pavojų 
gerokai anksčiau, negu ją tempiantis aktorius įžengia į 
sceną. Pagal režisūrinę dėlionę tai tampa embleminio 
pjesės gesto – ištiestas rodomasis pirštas vien prisilie-
timu panaikina Tėvo ir Henriko neliečiamybę – įvaiz-
dintu ir įgarsintu tęsiniu. Visos Nekrošiaus kūrybos 
kontekste šis gestas yra vienas nešvankiausių. Juo kėsi-
namasi į tai, kas teisėtai išaukštinta. 

Spektaklis, kaip įprasta Nekrošiaus teatre, pradeda-
mas nebylia scena, skambant melancholiškiems Marti-
naičio muzikos motyvams. Tėvo ir Motinos žaidybinė 
pantomima nusako, kad aplink juos tvyro tuštuma. Vy-
ras ir moteris sėdi ant kėdžių, pastatytų per atstumą, vis 
dėlto ilgas buvimas kartu juos lyg ir suartina. Kėdės (ka-
nonizuotas Nekrošiaus teatro scenovaizdžio elementas) 
surištos stora jūrine virve, ant jos pakabinta lentelė su 
užrašu „Laukiame“. Netrukus ją keičia kitos – „Atida-
ryta“, „Uždaryta“, „Slidu“. Kaip dažnai atsitinka šio re-
žisieriaus spektakliuose jam vienam žinomu būdu, šie 
užrašai, nusakantys karčemos rutiną, kartu atskleidžia 
ir herojų būseną. Du garsūs lenkų nacionalinės scenos 
meistrai su lengva autoironija vaidina nebylią pantomi-
mą lyg aktorystės pradžiamokslį. Judesio ekspresiją ne-
trukus papildo ir pripildo kalbos intonacijų kaita, įval-
dyta, labai paveiki šnekos stilistikų ekvilibristika. Ypač 
aktyvi aktorės Danutos Stenkos raiška, nes jai teko du 
labai skirtingi – Motinos ir Sužadėtinės – vaidmenys. 
Kalbinis draivas sukuria įspūdį, kad personažai pasi-
nėrę į nuolatines Formos paieškas, nes aktoriai aki-
mirksniu keičia vaidybos stilistiką, gestų ir intonacijų 
ritmiką, pabrėždami, koks nestabilus pasaulis. 

Gombrowicziaus tekstas pirmą kartą pasigirsta, 
kai į sceną išeina Henrikas ir Vladzius. Du jauni 
vyrai juda tarsi vienas kūnas, jų rankos – vieno kai-
rė, kito dešinė – sugipsuotos kartu. Tobulas suma-
nymas – nuoroda ir į karo traumas, ir į artimą ryšį. 
Kai mažais lenktiniais peiliukais pradedama pjaus-
tyti gipsą, pasigirsta aštrūs styginių garsai ir apima 
būsimos išdavystės nuojauta. Paraleliniai naratyvai 
ir tropai, būdingi Nekrošiaus teatrui, iš storų siūlų 
audžia išdavystės temą. Nebaudžiamoje sapno te-
ritorijoje, kur nėra nei atsakomybės, nei pasekmių, 

staiga atsiranda lentelė su užrašu „Neišduok“, lyg 
užuomina į moralės kodeksą. Gombrowiczius drau-
go vietą atiduoda Girtuokliui, tamsiajai Henriko pu-
sei, o Nekrošius Henriko poelgių liudytoju paverčia 
draugą, todėl aktorius, vaidinantis Vladzių, beveik 
per visą spektaklį būna scenoje tarsi prarasta šviesioji 
Henriko pusė. Jis nesapnuoja, sako „aš ne aktorius“ ir 
išskiria save iš kitų, net būdamas nebylus stebėtojas, 
tiesiogiai nedalyvaujantis tame, kas vyksta aplinkui. 
Kai Henrikas įsako draugui nusižudyti, režisierius, 
skirtingai nei dramaturgas, parodo, kad taip ir įvyko. 

Savižudybės scena asociatyviai nukėlė į garsųjį Ne-
krošiaus spektaklį „Trys seserys“ – Tuzenbachas, prieš 
išeidamas į pražūtingą dvikovą, sėdasi prie stalo ir 
lėtai, susikaupęs valgo sriubą. „Tuoktuvių“ trečiame 
veiksme Vladzius visą laiką sėdi prie mažo apvalaus 
staliuko, būdingo kavinių interjerui. Spektakliui ar-
tėjant prie finalo, akinamai baltos šviesos srautas, nu-
kreiptas iš viršaus, išplėšia jo figūrą iš bendro scenos 
vaizdo. Veiksmas sustoja. Aktorius nusisega laikrodį, 
kurį, kaip pabrėžta pjesėje (Gombrowiczius linkęs tea-
tralizuoti daiktus, patekusius į jo kūrybos akiratį), pir-
ko per karą kažkur Flandrijoje už aštuoniskart mažes-
nę kainą. Padeda ant staliuko. Atrodo, žaibas nušvietė 
ir pakirto žmogų, kuris klykteli iš skausmo. Sukre-
čianti akimirka, galbūt užuomina apie Henriko mirtį.

Keturis pagrindinius herojus supa vaizdingas, eks-
presyvus pasaulis. Per priėmimą karaliaus rūmuose 
sukuriama žaidybinė didmiesčio ir saloninio five o’clock 
atmosfera, stebina ryškių spalvų kostiumai, ne itin bū-
dingi Nekrošiaus teatrui. Tvyro lengva ironija. Intri-
guoja jūriniai motyvai, kinta scenovaizdžio elementų 
reikšmės. Antai vertikalę su namo statybos pabaigtuvių 
vainiku keičia radijo antena kaip įžūlus posttiesos sim-
bolis, aparatas, dauginantis „tuščius“, todėl pavojingus 
žodžius, kokių taip smarkiai nemėgo Gombrowizcius. 

Režisieriaus sukurtas „Tuoktuvių“ pasaulis turi 
savo vidinę logiką, nėra nei lengvai perprantamas, 
nei paaiškinamas. Tiek Henrikas, tiek Nekrošius re-
toriškai klausia, kodėl sveikų žmonių poelgiai tokie 
liguisti, kas verčia protingus asmenis elgtis taip, tarsi 
jie būtų bepročiai?
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– Skubate į antrą aukštą? – paklausė barmenė angliš-
kai su stipriu, bet labai pažįstamu akcentu. – Jie jau ten, 
pakilo laiptais į saloną. 

– Kas tie jie?
– Nagi žinote, tos dvi garsenybės – Brodskis ir tas ki-

tas... Kaipgi jis?.. Baryšnikovas! – apsidžiaugė prisiminusi.
– Brodskis? Poetas? Juk jis mirė. Neseniai, atrodo, pra-

ėjusį sausį. Palaidotas Venecijoje. 
– Tikrai? Net nežinau… Juk aš juos abu ką tik mačiau 

lipančius į viršų! Na... – ji prikando lūpą, – gal tik pasiro-
dė, bet… Ar tą poetą pažinojote?

– Šiek tiek. Buvau susitikusi. Aukšta sokratiška kak-
ta, blyški, kiek šlakuota veido oda... Eiles skaitydavo 
kantoriaus balsu, tarsi giedotų... Negali būti, kad matėte 
jį dabar... 

– Panašu, tas pats. Salone kabo jo nuotrauka. Anks-
čiau dažnai čia užeidavo, Saša pasakojo... Abu prie baro 
prisėsdavo... 

– Prisėsiu ir aš, kol ateis pianistas, – pasakiau apsidai-
rydama.

Naujoji barmenė išsiblaškiusi šluostė taures ir stikliu-
kus, lėtai dėliojo juos ant aukštos lentynos. Retsykiais 
ranka papurtydavo plaukus, lyg kažką iš jų kratydama. 
Atrodė ne savo vietoje, tik trumpam užklydusi. 

– Turbūt neseniai čia dirbate? Kuo jūs vardu? – pasido-
mėjau, nuspėdama jos akcentą.

– Raminta.
– Štai kaip! Lietuvė! Mano kirpėjos Vilniuje vardas irgi 

Raminta. O iš kur atvykote? – paklausiau lietuviškai. 
– Iš Klaipėdos, – atsakė ir įpylė spanguolinės. – Išger-

kite. Galėsim šnektelėti, kol dar tuščia. 
Sakė atvykusi į Niujorką prieš porą metų. Barmeną 

Borisą pažinojusi dar Klaipėdoje. Anais laikais atva-

Tais laikais, kai mudu su Jonu gyvenome Manhata-
ne, mūsų bičiulis Haris dažnai kviesdavo į restoraną 

Russian Samovar 52-ojoje gatvėje. Vakarais ten skam-
bindavo jo globotinis ir mokinys Aleksandras, visų va-
dinamas Saša. Sėdėdamas prie baltutėlio fortepijono, jis 
dažniausiai improvizuodavo klasikinės muzikos temo-
mis, paįvairindamas programą čigonų romansais. Saša 
buvo puikus pianistas, užsidirbdavo akompanuodamas 
American Ballet repeticijoms. Neaukšto ūgio, kresnokas, 
apvalia, per anksti nuplikusia galva, iš tolo jis atrodė kiek 
panašus į Leniną. Su Saša susibičiuliavom ir užsukdavo-
me į Samovarą jo pasiklausyti.

Restoranas tada, jei neklystu, priklausė dviem meno 
įžymybėms – poetui Josifui Brodskiui ir baleto „žvaigž-
dei“ Michailui Baryšnikovui. Jiedu buvo geri draugai, 
kartais susitikdavo čia, antrame restorano aukšte, kur 
buvo klubo salonas. Ten vykdavo ir poezijos skaitymai. 

Mūsų pietūs Samovare visada baigdavosi prašmatniu 
desertu, nes Haris labai mėgo saldumynus. Saša skam-
bindavo vieną iš Chopino polonezų, kurį nors rusų ro-
mansą, improvizuodavo žydų melodijomis. Išeidami 
stabtelėdavome prie balto fortepijono ir įmesdavome į 
stiklainį keletą padėkos dolerių. Kai atsidurdavome tvan-
kiose Niujorko gatvėse, kvapą iškart užgniauždavo dau-
gybės restoranų kvapsniai, susimaišę su konteineriuose 
pūvančių atliekų smarve. 

Kartą ankstyvą žiemos pavakarę užsukau į Samovarą 
viena. Viskas atrodė kitaip negu įprastai. Lankytojų dar 
nebuvo, salė skendėjo prietemoje. Saša irgi nesėdėjo prie 
balto fortepijono. Vietoj barmeno Boriso įvairių spalvų 
degtinę į milžiniškas kolbas pilstė šviesiaplaukė mergina. 
Bare tradiciškai stovėjo didelis pūstas stiklainis su rau-
gintais agurkėliais. 

Aušra Marija SLUCKAItĖ

NIUJORKO SAMOVARAS  IR SKRUZDĖS
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žiuodavęs į Lietuvą iš Rusijos. Buvo velniškai apsukrus. 
Paskui išmovė į Ameriką. Tai jis padėjo šitam bare gauti 
darbą. Tada Borisas gyveno vienam bute su savo draugu 
Kalitu, kuris irgi čia dirba. 

– Gal pastebėjote? Toks gražus, tik tamsesnio gymio, – 
lakoniškai pridūrė. 

Jaučiau, kad nori pasikalbėti lietuviškai. Sakė dar ne-
apsipratusi, mažai baro lankytojų spėjo įsidėmėti. Pažįsta 
tik Sašą, tą pianistą, ir jo globėją, atrodo, tai profesorius iš 
Lietuvos, įkūręs „Ąžuoliuko“ chorą... 

– Atėjusi čia dirbti, išmokau, kam ką įpilti ir kaip 
visiems įtikti. Bet paskui atsitiko keistas dalykas... Kai 
susipažinau su Kalitu, – staiga ėmė kalbėti pašnibž-
domis, – kaip čia jums paaiškinus... Pavasarį tas mano 
pažįstamas Borisas ir jo draugas Kalitas iškeliavo į Didįjį 
kanjoną, kažkur ten, vidury Amerikos... Pažįstami sakė, 
kad tai povestuvinė jų kelionė, nes kartu gyvena. Dabar 
taip būna, – atsiduso, tada pasilenkė prie manęs ir tyliai 
lyg sąmokslininkė perspėjo:

– Aš tik jums tą pasakoju. Kaip savam žmogui. Žino-
te, prieš pat jiems grįžtant, vieną naktį susapnavau tai, ko 
niekaip negaliu pamiršti. Baltas tuščias kambarys. Ale 
visai tuščias – be daikto, be baldo. Aš sėdžiu ant grindų. 
Įeina baltai vilkinti moteris su balta skrybėle. Akis įsmei-
gusi žiūri į mane, lyg norėtų kažką pasakyti, bet staiga 
ima tirpti baltam rūke, susilieja su sienomis, nuo kurių 
dvelkia ledinis šaltis. Net šiurpas nukratė. Prabudau. 
Prausiuosi, rengiuosi, lekiu į požeminį traukinį. Tačiau 
ta keistuolė tebestovi man prieš akis – įsismelkė į galvą 
neužmirštamai. Ir ką manote? Ateinu į restoraną, o ten 
prie staliuko, žiūriu, sėdi moteris su baltais drabužiais ir 
balta skrybėle, kokią mačiau sapne! Žilstelėjęs vyras pa-
garbiai įpila jai raudonojo vyno. Bet ji žiūri į mane. Kaip 
toji aną naktį. Atrodė, lyg mane kviečia. Negalėjau pati-
kėti. Kai priėjau prie staliuko, nugirdau vyrą sakant: „Jei 
kas išklydo kartą iš tiesaus kelio, sunku bus grįžti. Tokius 
traukia vilkduobės. Trauka stipresnė už sveiką nuovoką. 
Tu juk žinai, kur tai parašyta.“ Jis kalbėjo žemu balsu lyg 
iš po žemių. Pamatęs mane, nusijuokė: „O, jūs jau čia! At-
siskaitysime. Visi kada nors turi atsiskaityti. Cha, cha.“ 
Moteris, nenuleisdama nuo manęs akių, šnekėjosi su juo, 
bet kalbėjo taip, kad girdėčiau ir aš: 

– Žinau. Toje pačioje koptų knygoje, kur tą rytą per-
skaičiau: „Gerai įsižiūrėk į septynis veidus, į tuos goblinus, 
kurie tave supa čia, kur dabar esi. Vienas iš jų tau skirtas 
likimo. Tai bus našlės likimas, jei nepabėgsi. Tavo vaikai 
taps slapto, nuodingo karo aukomis. Kas jais pasirūpins, 
kai taps našlaičiai? Saugokis, kiek įmanydama.“ Mane 
persmelkė baimė. Kitą dieną išvykau iš Egipto neatsigręž-
dama. Bet galėjau ir nebegrįžti. Įvykiai ten pasisuko nenu-
matyta linkme. Tos kelionės niekada nepamiršiu...

Moteris užsismaukė skrybėlę ant akių ir pakilo. 
– Gerai, kad spėjome susitikti. Laiko likę nedaug... – 

žilaplaukis ištiesė jai ranką ir jiedu išėjo, davę man arbat-
pinigių. Pažvelgiau į sąskaitą, bet jokio parašo joje nebu-
vo. Per staliuką perbėgo mažas šešėlis ar gyvis... Apėmė 
keista pavojaus nuojauta. 

Ramintai nutilus, aš siurbtelėjau spanguolinės, nes ne-
žinojau, ką bepridurti…

– Kai iš Didžiojo kanjono su Borisu grįžo Kalitas, įsi-
žiūrėjusi į jo akis, tamsiuose vyzdžiuose pamačiau bal-
tosios moters atspindį. Kaip kokį perspėjimą, – tęsė paš-
nibždomis. – Bet vis tiek neįstengiau atsiplėšti nuo Kalito. 
Pabučiavau rusvą švelnų jo, musulmono, skruostą. Nuo 
to laiko gyvename kartu. Butas tuščias, be baldų. Tik 
su dideliu čiužiniu ant grindų. Vietoj staltiesės patiestas 
laikraštis. Kalitas parneša kvepiančio maisto su aštriais 
prieskoniais. Kartais gėlių. 

Raminta vėl pasilenkė arčiau ir vos girdimai su-
šnibždėjo:

– O tie goblinai, kaip sakė baltoji moteris, tie blogio ai-
tvarai, tos piktosios dvasios, galanda peilius, liedina kul-
kas, ruošiasi mus nužudyti. Jaučiu jų įniršį, – ji atsitiesė, 
nutilo, klausiamai žvelgdama į mane: 

– Manote, išsigalvoju?
– Sapnuose visko būna. Kaip ir gyvenime. Kartais ne-

atskirsi... – atsakiau sutrikusi, stengdamasi nuslėpti, kad 
nelabai ja tikiu. Bet Ramintos akyse mačiau baimę. Gyve-
no bijodama. Žinau, ką tai reiškia. Karo baimė. Persekio-
jimų baimė… Nuolatinės grėsmės jausmas... 

– Jūs nesupratote... – nusivylė Raminta. – Mudu su Ka-
litu laimingi, bet... Kai jo nėra, vos tik lieku viena, kažkas 
ima šnarėti, čežėti, krebždėti, graužti sienas... Tikriausiai 
čia tie įniršę aitvarai, kad ir kas jie būtų... Seka mus... Gąs-
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dina… Nepasakokite to niekam, net Sašai, – paprašė, lyg 
gėdytųsi savo atvirumo. – Anądien mačiau, kaip baltu plo-
vyklės kraštu bėga mažutėlaitės skruzdės. Viena, antra… 
Kitą rytą jau visas pulkas... Prabėga ir ištirpsta. Jos ėmė 
rodytis vis dažniau ir visur, kur tik stabtelėdavau. Vonioje, 
prie veidrodžio, prie čiaupo, kai pasilenkiu praustis... Lėtai 
slenka, blyškios, permatomos lyg plauko šešėlis, ir dings-
ta. Bet vėl atsiranda... Persekioja mane. Stebi... Be paliovos 
šukuoju plaukus. Gal jos įsitaisė jau ten, mano plaukuose, 
mano mintyse? Kaip su visu tuo gyventi?

– Bijote skruzdžių? Girdėjau, visokių būna. Juodų, 
raudonų, geltonų. Miško ir dykumų. Yra net piramidžių 
skruzdės... Bet mieste? Jūsų bute?

– Pas mus jos kitokios. Permatomos. Vos įžiūrimos. 
Nesunaikinamos. Skruzdės-vaiduoklės. Dvasios. Ghost 
ants, kaip sako mūsų namo sargas. Jos gali pralįsti pro 
adatos skylutę, įsivelti į plaukus, įsigraužti į smegenis... 
Blogas ženklas. Labai blogas. Matote, kokių dalykų būna.

Nežinojau, kaip ją paguosti. Nesmagiai atsidususi pa-
glosčiau ranką: 

– Nekreipkite dėmesio. Visas šitas miestas yra milži-
niškas skruzdėlynas. Visi kažkur skuba, bėga, kažką pla-
nuoja, neša, tempia, kažko siekia... Vietiniai, emigrantai, 
pabėgėliai, benamiai, turistai, teroristai... Priprasite. Vis-
kas bus gerai. 

Raminta linkčiojo galva, bet supratau, kad jos mintys 
visai kitur. Į restoraną rinkosi žmonės. Didžiojoje salėje 
įsižiebė šviesos. Gatvę užgulė tamsa. Sašos vis dar nebu-
vo. Pakilau eiti. 

– Man metas. Aleksandro šį vakarą, matyt, nesu-
lauksiu.

– Gaila, kad mane paliekate. Tiedu jau irgi išėjo, – pa-
sakė Raminta. 

Sutrikusi žvilgtelėjau laiptų pusėn. 
– Nepastebėjote? – nustebo. – O aš mačiau, kaip leidosi 

žemyn.
– Abu? – perklausiau, vėl prisiminusi nuotrauką su ku-

kliu poeto kapu Venecijoje. – Nejaugi tikrai juos matėte? 
– Galėčiau prisiekti. Jie vis dar čia susitinka... O jūs už-

eikite kitą kartą ir pati įsitikinsite. Bet viskas, apie ką čia 
kalbėjom, tegu lieka tarp mūsų.

Atsisveikindama kažkodėl pasakiau: atleiskite.

Nuo tada Samovaro pradėjau vengti. Ilgokai nesilan-
kiau. Juo labiau kad mūsų bičiulis Haris, ištiktas insulto, 
atsidūrė ligoninėje. Nuvažiuodavau jo aplankyti. Praradęs 
regėjimą ir kalbos dovaną, tik retsykiais spustelėdavo man 
ranką, lyg atsakydamas, ir palaikydavo karštam delne. 
Nežinau, ar jis girdėjo, ką jam pasakodavau. Haris nieko 
nenorėjo valgyti, net saldumynų. Vos kartą kitą pravėrė 
burną, kai ant lūpų padėjau juodojo šokolado trupinį.

Saulėtomis dienomis invalido vežimėliu išveždavau jį 
į uždarą ligoninės kiemą. Stumdama ratukus, vis apžiū-
rinėdavau skurdžius želdinius prie tako, kartą net pasi-
lenkiau, tyrinėdama, ar nepamatysiu bėgiojančių skruz-
džių-vaiduoklių. Gal tikrai jų pilna visur, tiesiog mes 
nematom? Jos neša šapus, renka trupinius, vagia mūsų 
mintis. Ir kantriai renčia nematomus dangoraižius. Tų 
vaiduoklių vis daugėja, jų gretos auga, skruzdės skverbia-
si į mūsų namus, užkariauja erdvę, sekina mūsų protus. 
Jos išliks, net kai nebebus nei žmonių, nei miestų...

Nesakysiu apie tai Hariui, nusprendžiau, stumdama 
vežimėlį, jis tų ghost ants vis tiek nepamatys, žvelgdamas 
į pasaulį aklomis Homero akimis, slysdamas mintimis į 
nebūtį.

Prabėgus geram pusmečiui, vieną dieną sutikau ga-
tvėje pianistą Sašą. Šnektelėjome apie šį bei tą, pasitei-
ravau, kaip sekasi mano tautietei Ramintai. Pasakė, kad 
restorane ji nebedirba. Sykį tiesiog ėmė ir nebepasirodė. 
Buvo minėjusi, kad ketina išvykti iš Niujorko. Dingo ir 
jos draugas Kalitas ar Kalifas, jo vardo pianistas gerai 
neįsidėmėjęs. Prieškarinis namas, kuriame jiedu gyveno, 
baigiamas nugriauti – sprogo dujos, esą kažkas, užkaitęs 
virdulį, pamiršo išjungti... Seni vamzdžiai buvo sutrūni-
ję, pralaidūs... – pridūrė Saša. To namo vietoje iškils dan-
goraižis. O kaip sekasi Samovarui?.. Restoranas perėjęs į 
kitas rankas, – pasakė, paskubomis atsisveikindamas. 

– Kur dabar Haris? Ketino jį perkelti, – šūktelėjau Sašai 
pavymui, norėdama dar minutei sulaikyti. Bet nekantri 
Brodvėjaus minia nešte nunešė mus į priešingas puses. 
Priešais mane ėjo aukšta moteris su skrybėle, remdamasi 
į senyvą žilstelėjusį vyrą. Iš jo kišenės kyšojo didelė balta 
nosinė... Laiko likę nedaug, – lyg išgirdau sakant. Tikrai, 
pagalvojau ir pajutau, kaip man per odą bėga skruzdės. 
Ghost ants...
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Eglė Ganda Bogdanienė pastaruoju metu vis ryškiau 
pastebima kultūriniuose–socialiniuose projek-

tuose. Kunkuliuojantis jos gyvenimas – tarsi didžiulė, 
įvairiomis spalvomis žaižaruojanti erdvė, kuriai sunku 
pritaikyti rėmus. Eglė Ganda nekankina savęs „apsirė-
minimo“ problematika, ją kažkaip sunku reziumuoti, 
todėl ji ne tiek daug minima kaip kūrėja, dažniau kaip 
veikėja. Mėginsiu išsiaiškinti tik vieną jos aprėpiamų 
plotų dalelytę.

Pradėti kultūrinių renginių sezoną atviru autoriniu 
pasireiškimu – kamikadziškas užsiėmimas, būdingas 
neskaičiuojantiems laiko, kai jo tiesiog nėra ir jo tvar-
kymą atiduodi tvarkytojams danguje arba žemėje. Po 
atogrąžinės vasaros kultūrininkų skrandžiams, pri-
kimštiems šaltibarščių, teko „sunkiai virškinti“ ir to-
kius jiems nebūdingus patiekalus kaip antai serialas 
apie prezidentienės suknelę (rež. Juozas Statkevičius ir 
Co) arba Zuokų skyrybos fluxus stiliumi.  Bet sezonas 
prasideda. Ir nėra kur dėtis.

Dabar jau spalis, o niekaip negaliu pamiršti „7 Eglės 
kambarių“, kai iš saulėtos vasaros įplaukiau į malonią 
kultūringos kultūros oazę „Arkos“ galerijoje. Kultūra 
čia susitiko su miškais, oru ir vandeniu, laukymėse – 
stirna su liūtu, o moteris tame pradžios paveikslėlyje – 
su savimi VISA. 

Pirmas kambarys. Beviltiškai aklame gaubte (mai-
še) blaškosi moteris, tarsi ieškodama properšos. Su-
vokusi, kad jos tiesiog nėra, nebus ir niekada nebuvo, 
ima žaisti savo žaidimus, paversdama juos įspūdingais 
reginiais. Formos kalbasi, džiaugiasi, liūdi. Žiūrovas 

Jūratė StAUSKAItĖ

DRUGELIO EFEKTAS, 
arba 7 MOTERS KAMBARIAI

kėdėje (jei jis nepagaili 10 min.) gali pajusti net Ne-
krošiaus ar Koršunovo spektaklių kvintesenciją. Tokią 
įtikinamą raišką vargu bau sukurs kiekviena „mergelė 
iš gatvės“, netgi režisieriaus paliepimu, todėl audinio 
kalėjime nematomai grumiasi profesionali aktorė arba 
pati autorė, čia pat tapdama ir kūrėja, ir atlikėja. Vi-
deoveiksme tos keistai besimainančios figūros stebina 
išraiškingų galimybių begalybe, o sustabdytos fotoo-
bjektyvo virsta įstabiomis skulptūromis, kurių pavi-
dalus galėtų sėkmingai pasisavinti skulptoriai, nūnai 
pristigę formos pojūčio. Nebylus Eglės spektaklis ne-
linkęs išsisemti, atvirkščiai – ūmai prisijaukina ir net 
užvaldo erdvę. Neviltingasis maišas tampa namais, 
partneriu, vergu, paklūstančiu kiekvienam įsakymui. 
Panašiai prisijaukina save austrų rašytojos Marlen 
Haushofer herojė, suvokusi  aplink ją aklinai užsi-
sklendusią sieną, ir tai nulėmė visą tolesnį jos gyveni-
mą (rekomenduoju „Sieną“ susirasti pas bukinistus). 
Adekvačią idėją parodos autorė plėtojo per atidarymo 
performansą. Atliko KITO ir KITOKIO artumo tyri-
mą – tikrino motinos ir vaiko, vyro ir moters, dviejų 
moterų ar vyrų, sveiko ir sutrikusios psichikos asmens 
etc. asmeninius ir socialinius ryšius. Skirtingų audinių 
maišai – džiutas, šilkas, organza, trikotažas, vilna, sin-
tetika – dirgina skirtingus receptorius ir, įsibraudami 
į kiekvieno įkalinto personažo intymybę, sužadina ne-
prognozuojamas emocijas. Net apgalvotas maišų dry-
žuotumas nebepalieka jokios vilties sulaukti pagalbos 
iš išorės. 

Nejučia susitapatinau su veikėjais, mintyse rikiuo-
dama asmeninius tokio būvio potyrius.



Eglė Ganda 
BOGDANIENĖ

Iš personalinės parodos 
„7 kambariai“ LDS 

galerijoje „Arka“



Eglė Ganda BOGDANIENĖ. Personalinės parodos „7 kambariai“ LDS galerijoje „Arka“ bendri vaizdai
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Antras kambarys. Prailgin-
tame galerijos stačiakampyje – 
kompiuterinio žakardo būdu įas-
menintas asmenybių sambūris, į 
autorės regą įkliuvęs tik jai žino-
mu būdu. Atpažįstami kolegos, iš-
eksponuoti „kaip gyvi“ visu ūgiu 
ir pločiu, kartu su pačia autore, 
susiburia į instaliuotą draugiją, 
kurią įvardyčiau „nieko bendra 
neturinčiųjų bendrija“  (pasisko-
linau Alphonso Lingio kūrinio 
pavadinimą). Juos vienija, rodos, 
tik susidomėjimas tuščiomis salės 
sienomis, į kurias nukreiptos jų 
pozos ir žvilgsniai. Individualūs 
rakursai informuoja apie skirtingą žiūros patirtį, kurią 
išduoda neklystanti kūno kalba. Kiek (ne)bendro turi tie 
pagautų nuotaikų veikėjai, atrodo, autorei svarbu, jeigu 
ėmėsi tokios gigantiškos užmačios. Žiūrovas, šiuo atve-
ju, AŠ, nejaukiai pasijunta esantis vienas iš jų, nemato-
mas, nepastebėtas, kaip ir visi jie, šios mano apžiūros 
momentu gal gulintys ant sofos prie televizoriaus, gal 
skaičiuojantys monetas Maximoje ar glostantys mylimą 
šunį. Arba moterį (arba vyrą). Instaliacija, manau sau, 
galėtų tęstis iki begalybės, nuolat didindama kiekybės 
ir kokybės svorį, beveik nepalikdama vilties susikalbėti 
arba atvirkščiai – pasijusti dalimi to audinio, kuriame 
esi čia ir dabar tiesiogine tų žodžių prasme. Ar tai apie 
mus visus, ar apie kiekvieną atskirai?.. Panašiai mąsto 
(tikiuosi) ir natūralios apimties vilnonė nuogalė, autorės 
valia pasodinta į prižiūrėtojos kėdę.

Trečias kambarys. Išsivadavusi iš nuklaidinusių į 
lankas įspūdžių, atsiduriu trečioje, intymiausioje ga-
lerijos erdvėje. Čia beveik ROJUS – jau galiu tą tvir-
tinti.  Patiriamą įspūdį sunkiausia nupasakoti dėl jo 
jautrumo, kurį baugu nujautrinti neatsargiu žodžiu ar 
sureikšmintomis intonacijomis. Skraido efemeriškos 
įvairiaspalvių drugių vėlės, sninga žiedais, o rojaus su-
tvėrėja ant balto-nekalto mergaitės rūbo piešia šešėlius, 
atsirandančius, pamojus vaiskia šviesos batuta. Lie-
žuvis neapsiverčia konkretaus vaizdo potyrių vadinti 

sunkiasvoriais šiuolaikinio meno žodžiais – projektas, 
instaliacija, performansas. Jie nuasmenina asmeniš-
kiausią esmingiesiems menams skirtą sunkį – įklam-
pinti save (autorių) ir žiūrovą į būvį, kuris patirtas ku-
riant. Tiesiog patyrei, užmiršęs buitį, titulus, ritualus. 
Įmestas į jaudrią situaciją, įtraukiančią savęsp, iš ku-
rios išsikapstyti galėtum tik griebdamasis gelbėjimosi 
šiaudo – sveiko proto ar profesinių įgūdžių. STIPRU. 

Išvengdama nuklydimų į paširdžius, iš kurių kartais 
ir negrįžtama, pateikiu autorės versiją, kuri atidžiam 
skaitytojui padės matyti ir mąstyti vienu metu: „Dru-
gelio efektas – chaoso teorijos metafora, nusakanti ypa-
tingo jautrumo pradinėmis sąlygomis koncepciją. Dru-
gelio sparnų virptelėjimas gali sukelti tokius veiksmus 
atmosferoje, kurie pakeistų tornado kelią, užlaikytų, 
pagreitintų ar net sutrukdytų jo atsiradimą tam tikroje 
vietoje. Mosuojantys sparnai sukelia įvykių grandinę, 
vedančią prie didelio masto permainų.“ Privalu pridur-
ti, kad šį užburiantį pasaulį autorė kuria su mergaite, 
turinčia proto negalią, ir čia, paveiktam socialinio 
krepštelėjimo, nesunku atspėti tų būsenų atmosferą.

Stabtelsiu, atmintyje netikėtai švystelėjus prisimi-
nimui. Kadaise Eimuntas Nekrošius, statęs „Karalių 
Lyrą“, asmeniniame pokalbyje prisipažino negalėjęs to 
spektaklio baigti, nes mirčių, žudynių, keršto ir kraujo 
chaose nematė išskrendančio drugelio.

Eglė Ganda BoGDANIENĖ. Iš personalinės parodos „7 kambariai“ LDS galerijoje „Arka“
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Tikriausiai nei jis, nei Eglė neturėjo omenyje sapnų 
apie drugelius, pavaizduotus ant spalvingų pagalvėlių 
prekybcentriuose...

Ketvirtas kambarys. Ši salė – parodos centrinė ašis, 
suardžiusi ne tik įprastą konkrečios erdvės interjerą, 
bet, mano galva, tapusi visų anksčiau aptartų proce-
sų esme (uoliųjų feminisčių balsas čia galės trumpam 
pailsėti). Moteris ekrane savo pačios tiesiogine prasme 
sukurtą vilnonį vyrą stropiai, sakyčiau, su meile baks-
noja adatėlėmis, po to kantriai vynioja beformį kūną, 
atkakliai mėgindama jį sukišti į juodą šiukšlių maišą. 
Kūnas, ekrane gulėjęs ant apdriskusio kilimo, dabar 
kabančioje parodoje, ilsisi ant parketinių galerijos 
grindų. Tai personažas, atlikęs visus savo gyvenimo 
vaidmenis. Apie ryšį su pasauliu byloja tik baltas jo 
pavidalas, ištatuiruotas rožėmis, primenančiomis pa-
žintą moterystės slėpinį. Anotacija stropiai paaiškina 
siužeto kilmę – Juditos meilės ir neapykantos Holofer-
nui istoriją. Priimu tai kaip žinių pakartojimą ir apsi-
draudimą. Argi dabar, šiandien, kasdien, kas akimirką 
neperrašo tos istorijos mūsų moteriška patirtis, kurios 
akivaizdoje dabar esu? Kaip ir autorė. Bet štai netikėtai 
diedulių pora, matyt, atsitiktinai papuolusi į šią abiem 
keistoką atmosferą, mandagiai klusteli manęs, įsiste-
beilijusios į išorės ir vidaus vaizdinius, ar aš irgi esu 
eksponatas? Atsargus jų naivumas pribloškia pastabos 
taiklumu. Juk kiekvienas iš mūsų, stebėdamas kito 
darbą, juo labiau veiksmą (šiuo atveju video-), tampa 
dalyviu, užmegzdamas ryšį, be kurio neliktų nei vieno, 
nei kito. Taigi esame aktoriai, vaidinantys tiesą.

Penktas kambarys. Bet konkreti moteris – pažįsta-
ma herojė Eglė Ganda – visų savo vaidmenų dar ne-
atliko, nusprendusi sapnais užliūliuotą žiūrovą staiga 
nublokšti į įelektrintą, dirbtinį kosmosą. Antrame 
aukšte sienos ir grindys nuklotos nemaloniai, akiplė-
šiškai tviskančia „veidrodine“ folija, o įveidrodinti  
objektai sufleruoja baugias nuojautas apie anapusybę. 
Įkyrus atspindžių ir kreivųjų veidrodžių efekto ilius-
tratyvumas tarsi skirtas pabudinti iš sapno. Esi įmeta-
mas į blizgų, beveidį, dirbtinį pasaulį, iš kurio stengiesi 
kuo greičiau ištrūkti, nors ir norėtųsi dar kiek pamedi-
tuoti užburtoje, slaptoje autorės karalystėje. Žvelgiant 

giliau, tas nepakenčiamas blizgumas tikriausiai turi ir 
daugiau prasmių, kurioms tirti tiesiog pristigau jėgų. 
Bet pabėgti nelabai sekasi, nes...

...nes šeštame, kiek įslaptintame jaukiame kamba-
rėlyje tyko dienoraštinis išsiatviravimas apie moters 
duotybę – įsčias, su visomis į ją įplaukiančiomis pa-
sekmėmis ir iš jos išplaukiančiomis išvadomis. Lava 
pulsuojanti gimdos metafora, krauju nugirdyta paklo-
dė ir keturiasdešimt  susigūžusių vilnonių embrionų, 
angelėlių pavidalu pakibusių nuo lubų dangaus. Gal 
tai apytikslė vienos moters gyvenimo reprodukcinė 
suvestinė? Viskas teisinga, žinoma, pažįstama. Bet ne 
čia, ne dabar, gal kitą kartą, gal kaip nors kitaip...

Užburiantis monospektaklis, sakyčiau, jau tik-
rai baigia pasibaigti. Bet septintame kambaryje – 
balkonėlio koridoriuje – į „kompaniją“ peršasi dar 
keletas edukacinių dirbinių, tarsi išsklaidančių įtampą 
ar supažindinančių su veiklos laboratorija, techniko-
mis ir nūnai madingomis ekologinėmis problemomis. 
Ar po tokio įspūdingo spektaklio vertėjo publiką vesti į 
užkulisius ir, dar neatsipeikėjusiai po katarsio, demon-
struoti Traviatos korsetą, turėjusį ištaisyti primadonos 
linijas? Bet čia jau autorės valia…

Taigi kritinį (kritikė nesu) skepsį susipakuoju į 
kuprinę greta ekologinių produktų iš šalia esančios 
Literatų krautuvytės ir „vyniojuosi“ Pilies gatve, pak-
ely sutiktoms parodėlėms pamosuodama – „geros 
pradžios“. Suvokiu, kad nepavyko nupasakoti savo 
pamatytos vizualybės. Kultūriškai ir asmeniškai gal 
būtų naudingiau sukurpti apie tai kokią esė, filmuką 
arba eilėraštį. Juo labiau kad parodos seniai nebėra. 
Taigi mano geranoriška agitacija su Tuo susipažinti 
nepadės. Bet vis tiek mintiju, kas gi yra toji būrėja Eglė 
Ganda? Tekstilės Madona, profesorė, administratorė, 
technologijų išradėja, švietimo politikė… Ir kam dabar 
įdomu, kuriam būrimo salonui – tekstilės, piešimo, vid-
eo-, grafikos, skulptūros, dizaino, performanso, mados 
(tuo įsitikinsite, susitikę su ja gatvėje), etc. – priskirtina 
autorės raiška. Taigi suknelėmis pradėjusi, jomis ir baig-
siu. Kaip sakė Coco Chanel, mada nėra tik drabužiai, 
mada yra danguje, gatvėje, viskame, kas vyksta aplinkui.

Atrodo, apie tai ir pasišnekėjome. 
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Jeszcze Polska nie zginęła… – šiais teksto, 1927-ųjų 
vasario 26 d. pripažinto oficialiu Lenkijos himnu, 

žodžiais galima pradėti bet kurią išsamesnę studiją 
apie šios šalies kiną. Įdomus kinematografinis gy-
venimas ten virė visada. Nacionalinis lenkų kinas 
klestėjo iki pat tragiškų 1939-ųjų, populiarių žanrų 
filmai išradingumu nenusileido analogiškai Holi-
vudo produkcijai, savais aktoriais buvo beprotiškai 
žavimasi, o salės lūžte lūžo. Tai skatino režisierius 
pateikti publikai vis daugiau filmų, kuriuose vaidi-
nantys Adolfas Dymsza, Jadwiga Smosarska ar Eu-
geniuszas Bodo lenkams buvo mielesni už garsiau-
sias užsienio „žvaigždes“. Nacionalinį kiną skatino 
ir valdžia – filmų kūrėjai mokėjo minimalius mokes-
čius valstybei. 

Okupacijos metais lenkai visiems rodė puikų „ty-
liosios rezistencijos“ pavyzdį, boikotavo propagandi-
nius nacių filmus, iš lūpų į lūpas perduodami slap-
tažodį „Tiktai kiaulės dabar sėdi kine“ (Tylko świnie 
siedzą w kinie). 

Tuoj po Antrojo pasaulinio karo atsirado gar-
sioji Lenkų kino mokykla, susijusi su pirmaisiais 
Andrzejaus Wajdos, Andrzejaus Munko, Jerzy’o 
Kawalerowicziaus, vėliau Romano Polanskio, Jer-
zy’o Skolimowskio šedevrais. Patį terminą Lenkų 

Gediminas JANKAUSKAS

ISTORINĖ ATMINTIS GYVA

kino mokykla po Wajdos „Kanalo“ (1957), „Pelenų 
ir deimanto“ (1958) įteisino prancūzai, o pagrindinį 
vaidmenį suvaidinęs Zbigniewas Cybulskis pokario 
lenkų kartai buvo kultinis aktorius, tobulai įkūnijęs 
jos idealus. 

„Brandaus socializmo“ ir „ekonomiškos ekono-
mikos“, kitaip tariant, stagnacijos laikais būtent 
Lenkijos režisieriai susibūrė į sąjūdį Moralinio ne-
rimo kinas, savo filmuose Ezopo kalba, o kai kada 
ir visiškai atvirai siuntę tautiečiams signalus, kad 
socialistinės santvarkos pamatai visiškai supuvę. Šis 
sąjūdis visame pasaulyje išgarsino Krzysztofą Za-
nussį, Krzysztofą Kieślowskį, Januszą Kijowskį (bū-
tent jis sugalvojo naujojo sąjūdžio pavadinimą) su jų 
bendražygiais.

Dabar lenkų kritikai kalba ir apie nacionalinio 
kino tradicijų tąsą, ir apie Lenkų kino mokyklos at-
sinaujinimą. Daugelio naujausių vaidybinių filmų 
autoriai atvirai deklaruoja ištikimybę klasikinėms 
formoms (nespalvoto kino stilistika), istorijai (dėme-
sio centre karas ir pokaris), aktualioms socialinėms 
bei politinėms temoms. Galima drąsiai teigti, kad 
pastaraisiais metais žymiausia lenkų kino ypatybė – 
nespalvoto kino renesansas. Anksčiau ši tendencija 
pasireikšdavo tik retsykiais – Lecho Majewskio „Wo-
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jaczekas“ (1999), Boryso Lankoszo „Antroji monetos 
pusė“ (2009) buvo ne tik talentingos stilizacijos, pui-
kiai atkuriančios pokario atmosferą ar socialistinės 
Lenkijos laikus, bet ir galimybė naujai įprasminti 
kino klasikos paveldą. Dabar šią stilistiką atkakliai 
diegia režisierius Pawelas Pawlikowskis („Ida“, „Šal-
tasis karas“). 

Lenkijoje niekada nebuvo nutrūkęs laiko ryšys, 
šalies kine puikiai sugyvena talentingų debiutantų ir 
klasikais tapusių meistrų filmai (šiemet Gdynės kino 
festivalyje Krzysztofui Zanussiui už viso gyvenimo 
nuopelnus įteiktas ypatingas apdovanojimas – Pla-
tinos liūtas).

Visus geriausius tradicijų privalumus regėjome ir 
neseniai pasibaigusiame 19-ajame Lenkų kino festi-
valyje, pradžiuginusiame Vilniaus, Kauno, Marijam-
polės, Mažeikių ir Šalčininkų gyventojus. 

Bendras vardiklis – istorija 

Pagirti lenkus galima ir už tai, kad jie nesigėdija 
žodžio patriotizmas, kurį Lietuvoje įvairaus plauko 
kvailiai visaip kompromituoja, o radikalai savinasi, 
tarsi tai būtų tik jų vienų privilegija. Lenkų kino re-
žisieriai tokių kraštutinumų vengia, todėl rezultatai 
prasmingi ir įdomūs. 

Pastarąjį dešimtmetį Lenkiją pastebimai apėmusias 
patriotines nuotaikas kursto Józefo Piłsudskio asme-
nybė. Galima net sakyti, kad atgyja maršalkos kultas, 
diegtas 3-iajame dešimtmetyje, ypač po 1926 m. gegu-
žę įvykdyto perversmo. Ministrų kabineto konfliktai 
su prezidentu Stanisławu Wojciechowskiu, daugybė 
politinių krizių lėmė, kad kariuomenės daliniai, išti-
kimi Piłsudskiui, „padarė tvarką“ Varšuvoje. Anuo-
met maršalka buvo labai svarbus patriotiniam ugdy-
mui, Seimas 1938 m. net priėmė specialų įstatymą, 
kuris draudė Piłsudskį vertinti nepalankiai. O po 
1989-ųjų susidomėjimas šiuo nacionalinės istorijos 
veikėju atgijo su nauja jėga. 

Nenuostabu, kad spalvingas personažas vilioja ir 
kinematografininkus. 2011 m. kuriant istorinę ba-
talinę epopėją „1920. Varšuvos mūšis“, pirmąkart 

Lenkijoje panaudotos 3D technologijos. Režisierius 
Jerzy’s Hoffmanas, anksčiau puikiai inscenizavęs 
Henryko Sienkiewicziaus trilogiją („Ponas Volody-
jevskis“, „Tvanas“, „Ugnimi ir kalaviju“), užsimojo 
parodyti vieną įsimintiniausių XX a. Lenkijos kovų, 
kai 1920-aisiais lenkai vieni įveikė Raudonąją armi-
ją. Ši pergalė užkirto kelią bolševizmui skverbtis į 
Europą. Patys lenkai vadina tai „stebuklu prie Vys-
los“ ir sieja su genialiais taktiniais Piłsudskio ma-
nevrais („Kas bijo Vaterlo, tas neturės Austerlico“). 

Puikiai perpratęs batalinio kino paslaptis, gyva-
sis klasikas moka sužadinti žiūrovų emocijas, pa-
sitelkdamas vaizdų magiją. Tačiau vaizduodamas 
istorines asmenybes, pasiduoda naujųjų laikų stere-
otipams – Leninas, Trockis, Stalinas virsta karika-
tūromis, persirengėlių šou dalyviais, o lenkų gene-
rolai atrodo taip pompastiškai, tarsi būtų nužengę 
iš didvyrių galerijos, jau nekalbant apie Piłsudskį 
(jį suvaidino Danielis Olbrychskis) – maršalka fil-
muojamas tokiais rakursais, kokiais anksčiau len-
kai vaizdavo karalių Jogailą.

Lietuvių žiūrovai festivalyje pamatė ką tik Len-
kijos ekranus pasiekusią istorinę dramą lakoniš-
ku pavadinimu „Piłsudskis“ (rež. Michałas Rosa). 
1901 m., būdamas 34-erių, politinis kalinys Piłsuds-
kis (jį suvaidino Borysas Szycas) pabėgo iš psichiatri-
jos ligoninės, kur jį buvo uždariusi Rusijos valdžia. 
Aktyvus pogrindžio pasipriešinimo dalyvis su arti-
miausiais bendražygiais dėl Lenkijos laisvės ryžtasi 
viskam, net griebiasi teroro aktų prieš caro valdinin-
kus. 

Keletas metų buvo kupini įtampos, revoliucinių 
įvykių, smurto ir išdavysčių. Piłsudskis turėjo ma-
nevruoti tarp konservatyvaus Lenkijos socialistų 
partijos pasyvumo ir aktyvaus pasipriešinimo oku-
pantams. Pirmasis pasaulinis karas suteikė galimybę 
paskelbti Lenkijos nepriklausomybę. 

Tokia intensyvi veikla beveik nepaliko laiko as-
meniniam gyvenimui, šeimos laime teko rūpintis 
politiko žmonai Marijai (ją suvaidinusi Magdalena 
Boczarska Gdynės kino festivalyje gavo prizą už ge-
riausią moters vaidmenį). 
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Kašubų epas ir vienos šeimos tragedija 

Režisieriaus Filipo Bajono epinės dra-
mos „Kamerdineris“ veiksmas irgi 
prasideda XX a. pradžioje, apimdamas 
daugiau kaip keturis dešimtmečius. Po 
Pirmojo pasaulinio karo sudaryta Ver-
salio sutartis ne tik padalijo žemę, bet 
ir supriešino žmones – vokiečius, ka-
šubus, lenkus. Siena tapo nesantaikos, 
dažnai net neapykantos priežastimi. 
Antilenkiškas prūsų, patriotiškas ka-
šubų nusiteikimas išprovokavo masi-
nes žudynes. 

Silezijoje gimęs kino režisierius Kazimierzas Kut-
zas yra sakęs: „Kai Silezijos žemes valdė vokiečiai, 
didžioji lenkų aristokratų dalis gana greitai buvo de-
nacionalizuota, o vokiečių valdžia stengėsi, kad ple-
bėjiškos kilmės lenkų inteligentai nemaištautų, – kam 
nors gabūs lenkai būdavo perkeliami į „senųjų“ vokie-
čių teritorijas, o į jų vietą atvykdavo „grynakraujai“ 
vokiečiai.“1

„Kamerdinerio“ centre – kašubo Mateušo Krolio 
likimas. Mirus motinai, berniuką priglaudė prūsų 
aristokratė Gerda fon Kraus. Užaugęs turtuolių rū-
muose, vaikinas pamilo šeimininkų dukrą – drąsią, 
emancipuotą panelę Maritą (Marianna Zydek). Ma-
teušo krikštatėvis Bazilis Miotkė (Januszas Gajosas), 
paprastų žmonių vadinamas „kašubų karaliumi“, 
Versalio konferencijoje kovojo už kašubų vietą Lenki-
jos žemėlapyje. Po karo pasaulis smarkiai pasikeitė – 
Versalio sutartis, grąžinusi Lenkijai nepriklausomy-
bę, atėmė iš aristokratų žemę ir galią. Neteko turtų ir 
fon Krausų giminė, o stiprėjančios neapykantos tarp 
kašubų, lenkų ir vokiečių tragiškas finalas – nacių 
surengtos kašubų žudynės Piasnicų miškuose. 

Režisierius Bajonas primena ir kitas žudynes – 
tai vadinamoji Ilgųjų peilių naktis. Hitlerio įsaky-
mu 1934-ųjų birželio 30-osios naktį Miunchene SS 
smogikai išžudė SA lyderius ir jų bendražygius, kad 
nekeltų grėsmės fiurerio vienvaldystei. Šioje scenoje 
nesunku įžvelgti citatą iš Luchino Visconti’o „Dievų 

žūties“, iš kurios į „Kamerdinerį“ atkeliavo ir tema 
apie „glaudžius“ fašizmo ryšius su homoseksualizmu 
(fon Krausų sūnaus Kurto linija, deja, nestokojanti 
klišių). „O kai vienoje filmo scenoje parodoma ežere 
plaukiojanti gulbė, tokia svarbi Visconti’o „Liudvike“, 
tampa aišku, kad, nepaisant scenaristų tvirtinimų, 
esą „Kamerdineris“ remiasi faktais ir tikra vienos šei-
mos istorija, Filipas Bajonas, žavėdamasis germanų 
kultūra, išlaisvino savo vaizduotę ir pasitelkė įvaiz-
džius, kurie jam ypač artimi.“2

Dar vienos realios lenkų šeimos tragiška patirtis 
atskleidžiama dramoje „Malonė“, tarsi perimančio-
je estafetę iš „Kamerdinerio“, kuris baigiasi sovietų 
teroro pirmosiomis Lenkijos „išvadavimo“ dienomis 
vaizdais. 

Režisierius Janas Jakubas Kolskis filmą pradeda 
vaikystės epizodais, filmuotais 16 mm kino kamera, 
ir pasakoja skaudžią savo senelių istoriją. 1946 m. 
rudenį nuo saviškio, tapusio išdaviku, kulkos žuvo 
Hanos ir Jakubo sūnus, Armia Krajowa kareivis 
Wacławas Szewczykas. Saugumiečiai, kad įsitikin-
tų, ar „banditas“ tikrai negyvas, liepia iškasti karstą. 
Skausmo prislėgti tėvai (juos vaidina Grażyna Błęc-
ka-Kolska ir Janas Jankowskis) keliauja su karstu per 
Pietų Lenkiją, kamuojamą pokario košmarų, kad 
galėtų palaidoti sūnų ten, kur žemė dar neaplaistyta 
krauju. Gedulingai laidotuvių procesijai teks įveikti 
beveik 500 kilometrų, susiduriant su besislapstan-

„Kamerdineris“. Režisierius Filipas BAJoNAS
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čiais naciais, pasiklydusiais Ukrainos partizanais...
Jau pirmieji Lenkų kino mokyklos filmai heroizavo 

pasipriešinimo dalyvius, epochos tragizmą pabrėž-
dami įspūdingomis vizualinėmis metaforomis. Vie-
ną iš jų primena ir „Malonė“, kai nuniokotoje bažny-
čioje Hanna sėdi po nukryžiuotu Kristumi, kabančiu 
žemyn galva, visai kaip legendinėje Wajdos „Pelenų 
ir deimanto“ scenoje. Bet heroikos, būdingos klasiki-
niams filmams, „Malonėje“ nebėra – tik skausmas, 
kančia, kaltė ir apgailestavimas. 

 „Kolskis kalba apie netikrumu paženklintą pa-
saulį, kuris pasinėręs į chaosą, pamažu formuojantis 
naujai tvarkai, anaiptol nežadančiai stabilumo. Šei-
mos trauma tapatinama su nacionalinėmis traumo-
mis – Hanna ir Jakubas yra prislėgti savo kančių naš-
tos lygiai taip pat, kaip visa lenkų tauta, nežinanti, 
ant kokių pamatų dabar kurti naują realybę.“3

Stalinizmo nusikaltimų kronika ir politinis 
detektyvas

Patyrusi režisierė Agnieszka Holland kviečia į dar 
vieną jaudinančią kelionę praeitin. Drama „Ponas 

Džounsas“, sukurta su britų 
kinematografininkais, siūlo 
į stalininę Sovietų Sąjungą 
4-ojo dešimtmečio pradžio-
je pažvelgti vakariečių aki-
mis. 

Ameriką vis dar slegia 
Didžioji depresija, Europą 
apėmęs nerimas dėl nieko 
gera nežadančių permainų 
Vokietijoje, o jaunas britų 
žurnalistas Garethas Jo-
nesas (Jamesas Nortonas) 
džiaugiasi netikėta profe-
sine sėkme – jam pavyko 
gauti interviu iš paties Hi-
tlerio! Gerą nuotaiką šiek 
tiek sugadina žinia, kad jis 
atleidžiamas iš Davido Lloy-

do-Joneso, britų opozicijos lyderio, patarėjo pareigų, 
tačiau atsiranda galimybė imtis dar vienos drąsios 
misijos. Sovietų ambasadoje gavęs vizą, žurnalistas 
vyksta į Maskvą, kad visam pasauliui parodytų sta-
lininio teroro pavyzdžius, regėtus savo akimis. Apie 
baisius nusikaltimus kalba visi, bet mažai kas yra 
juos matęs. Jonesas tikisi gauti interviu ir iš paties 
Stalino. 

Svečias iš užsienio susiduria su nemaloniais neti-
kėtumais jau pačią pirmą dieną Maskvos viešbutyje 
Metropol. Britų žurnalistas patenka į tikrą kloaką, 
kur knibždėte knibžda slaptųjų agentų, kiekviename 
žingsnyje zuja budrūs milicininkai. Vis dėlto Jone-
sui pavyksta apsilankyti net pogrindiniame meninės 
bohemos vakarėlyje, kur šampanas liejasi laisvai, ko-
kainas uostomas iki pamėlynavimo, groja oficialiai 
uždrausti džiazo muzikantai, pusnuogės prostitutės 
angliškai laisvai bendrauja su užsienio šalių diplo-
matais, o šiai puotai maro metu diriguoja sovietų 
valdžios užverbuotas amerikietis, The New York Ti-
mes korespondentas, Pulitzerio premijos laureatas 
Walteris Duranty’s (Peteris Sarsgaardas). 

Kai užsienio reikalų ministras Litvinovas sudaro 

„Malonė“. Režisierius Janas Jakubas KoLSKIS
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Jonesui galimybę susipažin-
ti su karinę techniką gami-
nančiomis įmonėmis Char-
kove, žurnalistas, pabėgęs 
nuo palydovų, savo akimis 
pamato Ukrainoje vykdyto 
Holodomoro siaubą, kurį 
vėliau aprašė. Šia medžiaga 
plačiai rėmėsi istorikai, o 
vienas iš jų – Timothy’s Sny-
deris, parašęs knygą „Kruvi-
na žemė: Europa tarp Hitle-
rio ir Stalino“, – konsultavo 
„Pono Džounso“ kūrėjus. 

Sovietinės propagandos 
slėptą valstybės nusikalti-
mų mastą Holland atsklei-
džia, pasitelkdama politinio kabareto stilistiką. Į 
dramatišką filmo audinį dažnai įpinami estradiniai 
intarpai, kuriuose skaitomi George’o Orwello „Gy-
vulių ūkio“ fragmentai. „Dabar pas mus netrūksta 
korumpuotų konformistų ir egoistų. Labai trūks-
ta Orwellų ir Jonesų, todėl būtent į juos privalome 
orientuotis“, – pabrėžia režisierė. 

Režisierius Władysławas Pasikowskis, niekada ne-
vengęs aštrių temų, buvo vienas pirmųjų žlugusios 
sovietinės sistemos „duobkasių“ lenkų kine. Jo „Šu-
nys“, startavę 1992 m. gruodžio 31-ąją, sukėlė spro-
gusios bombos efektą, nes parodė, kad naujųjų laikų 
banditai niekuo nesiskiria nuo buvusių ubekų (taip 
lenkai vadina saugumiečius pagal jų organizacijos 
Unia Biezpieczenstwa pavadinimą). Net Wajda tada 
viešai pripažino, kad jaunas režisierius Pasikowskis 
naująją realybę išmano geriau, negu jis, lenkų kino 
patriarchas. „Šunys“ šokiravo visuomenę, bet pasiro-
džius tęsiniui „Šunys 2: Paskutinis kraujas“ (1994), filmas 
netrukus buvo pripažintas naujųjų laikų kino klasika. 
„Karštas“ temas režisierius narpliojo ir vėliau – karo su-
skaldytoje Jugoslavijoje („Karo demonai“, 1997), su 
teroristais kovojančiame Irake („Operacija Samum“, 
1999). O filme „Derlius“ (2012), sutirštinęs spalvas, 
pasmerkė tautiečių antisemitizmą ir to paskatintus 

nusikaltimus (tada režisierių vieni vadino drąsiu 
mitų griovėju, kiti – šmeižiku).

Rimtas diskusijas Lenkijoje sukėlė ir biografinė dra-
ma „Džekas Strongas“ (2014). Taip amerikiečiai vadi-
no aukšto rango socialistinės Lenkijos karininką, pul-
kininką Ryszardą Kuklinskį, kuris dvylika metų teikė 
JAV žvalgybai slaptą informaciją iš Generalinio štabo. 
Kai buvo demaskuotas, per stebuklą išvengė žiaurios 
bausmės, nes pavyko jį su šeima slapta išgabenti į už-
sienį. Jam paskelbtas mirties nuosprendis socialistinė-
je Lenkijoje galiojo iki pat naujųjų laikų. Lenkus kir-
šina aktualumo neprarandantis klausimas, kas buvo 
Kuklinskis – Lenkijos garbę gelbėjęs tautos didvyris ar 
karinę priesaiką sulaužęs išdavikas.

Įdomią biografiją režisierius pasakoja ir naujau-
siame filme „Pasiuntinys“. Jo herojus yra legendinis 
„Varšuvos kurjeris“ – taip buvo vadinamas Janas No-
wakas-Jeziorańskis, garsus pogrindžio kovų veikėjas, 
1943 m. tapęs Armia Krajowa ryšininku su Vakarų 
Europa. Varšuvos sukilimo išvakarėse sugrąžintas į 
okupuotą sostinę, pasistengė, kad Vakarus pasiektų 
fotografijos ir slapti dokumentai – neįkainojamas 
kovos su nacizmu liudijimas.

Nors režisierius disponavo unikalia medžiaga, 
„Pasiuntinys“ vis dėlto nuvylė. Dauguma kino kriti-

„Ponas Džounsas“. Režisierė Agnieszka HoLLAND



40 K u l t ū r o s  b a r a i   2 0 1 9  ·  10

kų pripažino, kad bandymas sukurti filmą apie „len-
kų Džeimsą Bondą“ nenusisekė. Pasak vienų, tai „ka-
riškas šnipų spektaklis“, kiti ironizavo, kad „ekrane 
jaučiamas parako kvapas, o kino salėje kvepia naftali-
nu“. Treti konstatuoja, kad visada sunku ekranizuoti 
legendą, o Pasikowskiui kur kas geriau sekasi kurti 
filmus apie gyvus žmones.

Kazimierzo Kutzo retrospektyva

Režisierius Kazimierzas Kutzas, miręs pernai po sun-
kios ligos, nemažai savo filmų skyrė gimtosios Silezijos 
istorijai. Debiutinis „Narsuolių kryžius“ (1958), trijų 
novelių vaidybinis filmas, polemizavęs su tuometiniu 
požiūriu į Antrojo pasaulinio karo patirtį, atrodė toli-
mas svarbiausioms Lenkų kino mokyklos nuostatoms, 
nors visus tris karinius siužetus vienija tas pats moty-
vas – po karo nebesiorientuojama naujojoje realybėje, 
žmonės nebemoka gyventi taikos sąlygomis. 

Dar stipriau ši tema skamba seniausiame retros-
pektyvos filme „Niekas nešaukia“ (1960), tuoj po 
premjeros sulaukusiame piktų išpuolių, nes režisie-
rius vėl nusižengė ano meto kino kanonams. Labiau-
siai buvo baramas už formos eksperimentus, nors 
laikas parodė, kad tai vienas originaliausių 7-ojo de-
šimtmečio lenkų filmų. „Niekas nešaukia“ išsiskiria 
dviem esminėmis savybėmis – labai realistiškai, su 
menkiausiomis buities detalėmis pavaizduota poka-
rio kasdienybė ir puikiai perteikta dvasinė sumaištis 
žmonių, priverstų masiškai išsikelti iš gimtųjų vietų 
(dažniausiai kaimų) į svetimas žemes, šiuo atveju – 
į vokiečių miestelį, po karo atitekusį Lenkijai. Tą 
jų blaškymąsi pabrėžia kamera, dažnai filmuojanti 
žmones iš aukštybių. Kino kritikas Konradas Eber-
hardtas rašė: „Filme sunku įžvelgti normalią fabulos 
kompoziciją ar įprastą veiksmą, tai labiau panašu į 
kino albumą, kuriame išrikiuoti kadrai-portretai, 
kadrai-peizažai, kadrai-kompozicijos.“4 Belieka tik 
pridurti, kad šiame albume išrikiuoti ir kadrai, at-
skleidžiantys žmonių likimus. 

Lenkų kino režisieriai anuomet stengėsi vaizduoti 
tikslą turinčius, aktyviai veikiančius personažus, o 

Kutzui labiau rūpėjo reflektuojantis žmogus, ieškan-
tis vietos naujojoje realybėje, kur, anot vieno perso-
nažo, „net vanduo ne toks“. 

Punktyru nužymėtas ir pagrindinio herojaus 
Bohdano (Henrykas Boukołowskis) paveikslas. Už 
kadro liekanti jaunuolio praeitis nesunkiai numa-
noma. Jis buvo Armia Krajowa dalyvis, bet, gavęs 
įsakymą nušauti komunistą, kaip ir Macekas Chel-
mickis („Pelenai ir deimantas“) atsisako tai padaryti, 
o dabar bando išvengti tos praeities liudytojų, grau-
žiamas abejonių, ar teisingai tada pasielgė. Liucinai 
(Zofia Marcinkowska), bandančiai jam padėti, pik-
tai atšauna: „Nelaikyk manęs didvyriu. Aš toks pats 
niekšas kaip visi. Tu per daug iš manęs reikalauji.“ 

Nors Liucina daug ką Božekui atleidžia, tikėdama-
si, kad meilė padės jam išsivaduoti iš baimės gniauž-
tų, jų santykiai sudėtingi (pats režisierius filmą va-
dino „izoliuotos meilės studija“). Fragmentiška filmo 
kompozicija neleidžia atsiskleisti herojų jausmams. 
„Žiūrovų dėmesį prikausto vizualinė plastika. Nuos-
tabios kadro kompozicijos, žmonių portretai nepa-
prasto grožio sienų fone (būtent Kutzas ir operatorius 
Jerzy’s Wójcikas atrado ir lenkų kine įtvirtino sienų, 
neutralių fonų „fotogeniškumą“), stulbinantis detalių 
derinys, grakščios, subtilios mizanscenos padeda pa-
brėžti filmo formos agresyvumą bei savarankiškumą, 
o filmo herojai tampa tik įspūdingais kompozicijos 
elementais.“5 

Kino istorikai iki šiol nesutaria, ar lenkų kine buvo 
kažkas panašaus į prancūzų Naująją bangą. Jeigu vis 
dėlto buvo, tai, anot kino kritiko Jakubo Majmure-
ko, būtent „Niekas nešaukia“ laikytinas šios bangos 
lyderiu „dėl lig šiol imponuojančio formos naujumo, 
drąsos eksperimentuoti, nebanalių plastinių bei gar-
sinių sprendimų“.6 O Rafałas Marszałekas tvirtina, 
kad „Niekas nešaukia“ buvo Naujosios bangos Lenki-
joje pranašas, autorinės, asmeniškos pasaulio vizijos 
manifestas.

Dar vienas ankstyvasis Kutzo šedevras – „Tylė-
jimas“ (1963), sukurtas pagal aklo rašytojo Jerzy ó 
Szczyglo autobiografinę knygą. Pagrindinis filmo 
herojus paauglys Stachas, gyvenantis mažame mies-
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telyje, 1945-aisiais apanka per nelaimingą atsitiki-
mą, žaisdamas su tikrais ginklais ir sprogmenimis. 
Po kvailo pokšto, kurį aplinkiniai laiko pasikėsini-
mu į vietinio kunigo gyvybę, pradeda sklisti gandai, 
esą Stachą ištikusi nelaimė yra Dievo bausmė. Ne-
laimingas vaikas akimirksniu atsiduria visiškoje izo-
liacijoje, juo rūpinasi tik karo ligoninės seselė Kazė, 
negina Stacho net kunigas, nors netiki jo kalte. 

„Konfrontacija filme įgavo estetinę vertę dėl nuos-
tabiai sukomponuotos garsų paletės, leidžiančios pa-
justi, kaip apakęs vaikinas bando suvokti pasaulį iš 
garsų (labai ekspresyvi ir Wojciecho Kilaro kompo-
zicija, kurią jis pats ilgai vadino vertingiausia savo 
muzika, rašyta kino filmams).“7

Pirmas filmas iš vadinamojo Silezijos ciklo „Juodo-
sios žemės druska“ (1969) pasakoja apie žlugusį 1920 m. 
sukilimą, antras „Karūnos perlas“ (1972) – apie strei-
ką, 4-ajame dešimtmetyje kilusį anglių kasykloje, 
trečias „Vieno rožančiaus karoliukai“ (1979) – apie 
tai, kaip kalnakasys pensininkas kovoja su valdžia, 
jo namo vietoje planuojančia statyti daugiaaukštį. 
Filme „Mirtis kaip duonos riekė“ (1995) režisierius 
atkūrė tragiškus 1981-ųjų įvykius Katovicuose, kai 
įvedus karinę padėtį, per susidūrimus su milicija vie-
tinėje kasykloje žuvo devyni žmonės.

Tačiau Kutzas – ne vien dramatiškų ir tragiškų 
įvykių metraštininkas, jis yra sukūręs ir komedijų. 
Nors filmo „Pulkininkas Kviatkovskis“ (1996) veiks-
mas vyksta niūriais 1945 m., režisierius žvelgia į šį 
laikotarpį su lengva ironija, kartais pasitelkdamas 
ir sunkesnę satyros artileriją. Karas baigėsi, bet ko-
munistų partija nemoka gyventi be kovos. Ubekai 
ėmė kovoti su „vidiniais priešais“ – Armia Krajowa 
kariais ir kitokiais „atskalūnais bei reakcionieriais“. 
Į valymo vajų vos nepakliuvo ir kuklus ginekologas 
Andžejus Kviatkovskis (Marekas Kondratas), bet li-
kimas jam laiku pakišo galimybę padaryti paslau-
gą aukšto rango saugumiečiui. Už nuopelnus gavęs 
atostogų, kartu su senu draugeliu Dudeku važiuoja 
į Varšuvą, kur užmezga tikrą „karo lauko romaną“.

Dudeką, savotišką pokario Lenkijos Sančą Pansą, 
suvaidinęs ekscentriškas aktorius Zbigniewas Za-

machowskis jau pirmu smuiku griežia Kutzo filme 
„Atsivertėlis“ (1994). Šįkart režisierius ironiškai pa-
žvelgė į Solidarność laikų politines permainas. Pir-
masis šią temą kine išdrįsęs paliesti Wajda („Žmogus 
iš geležies“, 1981) vėliau sakė, kad „Atsivertėlis“ yra 
geriausias filmas apie Solidarność ir laisvą Lenkiją, o 
„naujos šiuolaikinės kinematografijos nelaimė ta, kad 
nėra tokio menininko kaip Kazimierzas Kutzas“.8

Ekscentriškos komedijos stichijoje Zamachowskis 
jaučiasi lyg žuvis vandenyje. Jis vaidina pasiuntinuku 
elektrinėje dirbantį Tomeką Siveką, kuriam 1981-ųjų 
rudenį viršininkas duoda partinį įpareigojimą – šni-
pinėti kolegas ir informuoti valdžią, kas dalyvaus So-
lidarność mitinge Katovicuose. Tačiau apimtas patrio-
tinės mitingo atmosferos ir pajutęs dvasinį pakilimą, 
Tomekas drauge su visais protestuotojais gieda „Mes 
trokštame Dievo“. Jau kitą dieną jis areštuojamas, o 
atgauti laisvę pasiūloma mainais į išdavystę – užteks 
įvardyti keletą savo „bendražygių“. Vis dėlto Tome-
kas jau yra „atsivertėlis“, finale jis prisideda prie nau-
jos bažnyčios statymo. 

Į Solidarność laikus lenkai žvelgia įvairiais rakur-
sais, net ironiškai. Prancūzijoje gyvenantis režisie-
rius Rafaelis Lewandowskis 2011 m. gimtinėje susu-
ko filmą „Kurmis“, kurio herojus, jaunas verslininkas 
(jį suvaidino Borysas Szycas), iš spaudos sužino, kad 
jo tėvas buvo saugumiečių agentas, infiltruotas į So-
lidarność. Lietuvoje panašus filmas apie saugumiečių 
„kurmius“, infiltruotus į Sąjūdį, nei prieš aštuone-
rius metus, nei dabar būtų neįmanomas. Patys su-
prantate, kodėl...

1 Miron Czernienko. Kazimierz Kutz. Film na Świecie. 1987, nr. 343–344, p. 9.

2 Sebastian Smoliński. Sami nie swoi. https://www.filmweb.pl

3 Michałas Piepiórka. Ułaskawienie. „Kino“. 2019, nr. 2, p. 73.

4 Янина Маркулан. Кино Польши. 1967, p. 241.

5 Ten pat.

6 Jakub Majmurek. Kazimierz Kutz: nie tylko Śląsk. https://www.filmweb.pl

7 Tadeusz Lubelski. Historia kina polskiego. 2009, p. 248.

8 Aleksandra Klich. Cały ten Kutz. Biografia niepokorna. 2019.
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Šešios menininkės – Austė Jurgelionytė-Varnė, 
Karolina Kunčinaitė, Miglė Lebednykaitė, Rasa 

Leonavičiūtė, Laura Pavilonytė-Ežerskienė ir Julija 
Vosyliūtė, – kartu studijavusios tekstilę Vilniaus dai-
lės akademijoje, 1998 m. įkūrė grupę „Baltos kandys“. 
Vidurio Rytų Europos jauni kūrėjai tuo metu aktyviai 
telkėsi į kolektyvinės kūrybos grupes. Anksčiau me-
nininkai burdavosi, kad propaguotų naujas kryptis, 
rengtų akcijas ar parodas, o šiuo periodu tarpusavio 
ryšiai tapo dar glaudesni. Svarbus naujųjų grupių vei-
klos aspektas – bendras darbas nuo pradžios iki galo. 
Pavienio kūrėjo pastangos įsilieja į kolektyvinį kūri-
nį, nors galima įgyvendinti ir individualius projektus. 
Šios grupės paprastai neapsiribodavo viena sritimi, 
tradicinius žanrus derindavo su videomenu, fotografi-
ja, instaliacijomis, performansais, akcijomis, o muzie-
jų, galerijų sales kaitaliojo su neįprastomis erdvėmis, 
su gamtos peizažais.

10-asis dešimtmetis Vidurio Rytų Europoje buvo ku-
pinas ne tik entuziazmo, bet ir ekonominių sunkumų, 
todėl kurti dideles instaliacijas buvo galima tik sutelkus 
jėgas. Ne mažiau svarbus mobilumas. Atsisakyta pasy-
vios laukimo pozicijos. Pasitelkdamos naujus komuni-
kacijos būdus ir savo narių organizacinius gebėjimus, 
tokios grupės mezgė tarptautinius ryšius, projektus rea-
lizuodavo vis kitose vietose skirtingomis sąlygomis.

Vidurio Rytų Europos jaunuosius menininkus vie-
nijo atvira kosmopolitinė laikysena, orientuota ne tik 
į didžiuosius meno centrus, bet ir į kuo platesnį me-
ninės veiklos lauką. Daugelio anuomet susibūrusių 

Raminta JURĖNAItĖ

MAGIŠKA TĖKMĖ
„Baltų kandžių“ vernisažas VDA galerijoje Titanikas

grupių vaidmuo tarptautinėje meno arenoje buvo gana 
svarbus, tačiau jos gyvavo trumpai.

„Baltos kandys“, į grupę susibūrusios šiam judėjimui 
jau slūgstant, ne tik sėkmingai perėmė šią strategiją, bet 
ir sukūrė labai patvarų darinį. Daugiau kaip du dešim-
tmečius jos puoselėja artimą draugystę ir kūrybinį ben-
dradarbiavimą. Šalia individualios kūrybos, pedagoginės 
ar mokslinės veiklos kiekviena grupės narė ir šiandien vis 
dar teikia pirmenybę kolektyviniams projektams.

Nuo pat kūrybinio kelio pradžios „Baltos kandys“ 
ne tik plečia tekstilės ribas, bet ir dalyvauja šiuolaiki-
nio meno parodose, pasitelkdamos įvairiausias tradi-
cines ir naujas medijas. „Kandžių“ meninių projektų 
geografija labai plati tiek Lietuvoje, tiek  svetur – kūri-
niai keliavo į Rygą, Varšuvą, Lodzę, Edinburgą, Glaz-
gą, Dubliną, Diuseldorfą, Berlyną, Drachteną, Pary-
žių, San Tropezą, Kijevą, Maskvą, net į Pekiną, Tokiją, 
Delį, Kalkutą, Katmandu, Rosarijų, Buenos Aires...

Kiekvieną savo sumanymą, nesvarbu, ar dideliame 
mieste, ar kaimelyje, „Baltos kandys“ įkūnija vienodai 
profesionaliai ir atsakingai.

2003 m. grupė labai sėkmingai pasirodė Didžiojoje 
Diuseldorfo parodoje, per atidarymą surengusi perfor-
mansą „Mandala“ – šešios menininkės užklojo viena 
kitą gėlių ir vaisių apklotu iš ryškiaspalvio veltinio, po 
to, tarsi pabudusios, sudėliojo ornamentinę kompo-
ziciją. Organiškų ir geometrinių formų derinys, lėtas, 
bet gyvybingas paties ritualinio veiksmo ritmas čia ne 
mažiau simboliškas negu savaip interpretuota manda-
la. „Baltų kandžių“ pasirodymas buvo pastebėtas, kura-
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torius Hansas-Werneris Kalkmannas pakvietė lietuvių 
menininkes 2004 m. dalyvauti tarptautinėje parodoje 
Bodenburgo pilyje. Ten mokslininkai ir menininkai 
įvairiapusiškai interpretavo burnos temą. „Baltos kan-
dys“ sukūrė fotografijų ciklą „Lūpos“, panaudodamos 
akcijos su daugiasluoksniais elementais iš veltinio fo-
todokumentaciją. Sučiauptos, pravertos, šnabždančios, 
besišypsančios lūpos išnyra tarp spalvotų žiedų ir vaisių, 
slepiančių veidus, bet atskleidžiančių jausmus. Išleistas 
solidus katalogas Bocca della Verità, kuriame lietuvių 
menininkių performanso kadruotų fotografijų ciklas 
„Lūpos“ atsidūrė šalia pasaulio garsenybių – Josepho 
Beuyso, Louise’os Bourgeois, Samo Franciso – kūrinių. 

Projektas Bodenburgo pilyje lietuvėms plačiai atvė-
rė kelius. Suzanne van Hagen pakvietė jas į savo ku-

ruojamą parodą ART FAB/L’Art/La Femme/L’Europe 
Sen Tropeze 2006 m. Tačiau „Mandalos“ kelionė tada 
dar tik prasidėjo, įvairiausios šio kūrinio variacijos vė-
liau buvo parodytos dar dviejuose kontinentuose.

Dailininkės, kurdamos šiuolaikinį meną, dažnai 
naudoja tekstilės medžiagas ir technikas. Užtenka pri-
siminti Louise’os Bourgeois, Meret Oppenheim, Mag-
dalenos Abakanowicz skulptūras, Annette’s Messager 
instaliacijas ar Rosemarie Trockel, Ghados Amer, Au-
dronės Petrašiūnaitės dvimačius kūrinius. Tačiau joms 
tekstilė yra tik viena iš daugelio medžiagų šalia molio, 
metalo, plastiko, dažų. O audimą, mezgimą, nėrimą, 
vėlimą ar siuvinėjimą jos dažniausiai traktuoja ironiš-
kai kaip specifiškai moteriškas technikas, kad išryš-
kintų feministinius turinio aspektus. „Baltos kandys“ 

Šventė. Prie jūros (2006), 5:09 min. Rovinjis, Kroatija. operatorė Karolina Jakaitė. Grupės „Baltos kandys“ retrospektyvinė paroda TĖKMĖ, VDA 

parodų salės „Titanikas“ I a., 2019 10 01–11 03. Parodos architektai: Davis Licitis, Martins Blanks, Krists zankovskis. Modesto Ežerskio nuotrauka
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tekstilei nepriskiria jokių negatyvių konotacijų, tokių 
kaip priverstinis užsidarymas namie ar antrarūšė na-
mudinė veikla. Atvirkščiai – žavisi tekstilės kūrimu, 
padedančiu suartinti bendruomenę. Vilnos, drobės, 
šilko ar medvilnės audimas, balinimas, vėlimas, dažy-
mas, rišimas joms yra svarbūs ritualai, įprasminantys 
kasdienybę, kuriantys šventę. „Baltos kandys“ labai 
vertina tekstilės archajiškumą, glaudžius ryšius su 
etnografinėmis ir nomadų kultūromis, su senovės civi-
lizacijomis. Dar studijų metais jos labiau domėjosi ne 
klasikine gobeleno technika, o lietuviškų etnografinių 
juostų pynimo tradicija, vilnos vėlimu, šilko dažymu, 
technikomis, atkeliavusiomis iš Vidurinės Azijos. Vė-
liau įvaldė daug kitų tradicinių technikų, kurių išraiš-
kos būdus laisvai derina su šiuolaikine plastine kalba.

Neramaus piligrimiško būdo menininkės nenuils-
tamai skverbiasi į vis naujas teritorijas lyg tikros kan-
dys. Grupės pavadinime slypi ir daugiau užuominų, 
pirmiausia susijusių su rankomis veliamu ir dažomu 
veltiniu. Pačios juokauja, kad vilna jas vilioja ne ma-
žiau negu tikrąsias kandis, bet vadina save „baltąja“ 
jų atmaina, nes nenaikina šios medžiagos, o kuria iš 
jos. Veltiniu susidomėjusios dar studijų Vilniaus dai-
lės akademijoje metais, kartu su dėstytoja Egle Ganda 
Bogdaniene surengė pirmą tarptautinį veltinio vėlimo 
simpoziumą Lietuvoje. Jų kvietimu iš Alma Atos atvy-
ko ir patirtimi pasidalijo tekstilininkė, profesorė Saole 
Bapanova, daug metų puoselėjanti senąją Kazachstano 
nomadų veltinio vėlimo tradiciją.

Įvaldžiusios technologiją, „Baltos kandys“ kuria 
ne tik tradiciškai plokščius veltinio kilimus, bet ir 
trimačius skulptūriškų formų objektus. Daugelį ins-
taliacijų dėlioja iš smulkių rankomis veltų detalių. 
Ne mažiau aistringai menininkės eksperimentuoja 
su spalvomis. Tradicinius grafiškomis kontūrinėmis 
linijomis apibrėžtus kontrastingų spalvų laukus, bū-
dingus Vidurinės Azijos veltinio kilimams, jos kei-
čia ryškiomis, bet tapybiškai susiliejančiomis vaivo-
rykštės spalvomis arba monochromija. Abstrakčią 
geometrinę ornamentiką, baltas kontūrines siūles, 
įprastas klajoklių veltiniams, keičia realistinis vaiz-
davimas. Be to, veltinį „Kandys“ margina, pasitelkda-

mos technologijas, skirtas dažyti šilkui ar medvilnei.
Šalia veltinio vis dažniau pasitelkia šilką, susižavė-

jusios blizgių ir matinių jo faktūrų kaita, šviesos slydi-
mu ornamentiniais paviršiais. 

„Baltos kandys“ gilinasi ir į tekstilės poveikį žmo-
gaus kūnui, nes ji suteikia šilumos, saugumo jausmą. 
Iš čia išplaukia polinkis į apeiginius veiksmus, o teks-
tiliniai objektai paverčiami simboliniais atributais. 
Pievoje po senomis liepomis, jūros pakrantėje ant uolų 
ar koplyčioje surengiama vaišių ceremonija. Net pats 
tekstilės kūrimo procesas virsta iškilmingu ritualu. 
Imkime performansą „Ritinimas“ – šešios meninin-
kės paupyje džiovina balinamas drobes, primindamos 
etnografinius lietuvių papročius, kurdamos poetiškai 
teatralizuotą veiksmą. Panašiai įkvėpimo ieškoma 
miške ar Pekino senamiestyje...

Kai kada ypač svarbus mažyčių tekstilės detalių, rei-
kalingų instaliacijoms ar skulptūriniams objektams, 
skaičius. Kad rankomis nuveltum šimtus vilnos „spi-
rų“ ar šilko „kokonų“, juos išdėliotum ar suvertum, 
reikia didžiulės kantrybės, darbštumo, precizikos, bet 
šie veiksmai prilygsta meditacijai.

Tekstilės magiją sustiprina ir nepertraukiama jos 
tradicija. Iš čia menininkėms kilo talpus tekstilės kū-
rimo kaip tėkmės įvaizdis. Tam pasitelkiami ir menai, 
susiję su laiko fenomenu, – performansai, akcijos, vi-
deofilmai, fotografijos. Pagrindinis parodos Titanike 
eksponatas – interaktyvi instaliacija „Suktinis“. Vaiz-
dų tėkmė čia nepaliaujamai sukasi ratu, ištirpdydama 
erdvės ir laiko ribas. Sukuriamas efemeriškas, spalvin-
gas ir džiaugsmingas reginys.

Visiems „Baltų kandžių“ kūriniams, nesvarbu, ar jie 
medžiagiški, ar medialiniai, sklidini judesių, garsų ar 
sustingę, būdingas labai savitas intymumo ir viešumo 
derinys. Menininkės kiekvienam projektui suburia 
mikrobendruomenes, įtraukia ir kitus dailininkus, 
muzikus, šokėjus, architektus... „Baltoms kandims“ 
kūryba yra darbas ir bendradarbiavimas, kuris pa-
verčiamas apeigomis, ceremonijomis, ritualais. O gal 
tiesiog poetinis veiksmas? Performansais jos kuria 
šventę, kurios tėkmė į savo sūkurį įtraukia ir žiūrovus. 
Pasirodo, kandys iš tikrųjų gali būti baltos...
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Reikėtų pradėti nuo to, kad paroda „Konstruoti 
Niujorką“ (kuratorė Gerda Paliušytė, architektas 

Gediminas G. Akstinas, dizainerė Vaida Gasiūnaitė) 
nuo pat pradžių formuota, galvojant apie Lietuvos 
nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pastatą 
ir vidinę jo sąrangą. Kuratorė rašo: „Nacionalinėje 
bibliotekoje esanti paroda veikia ir kaip komentaras 
bibliotekos architektūrinės renovacijos atžvilgiu. Čia 
istorinė praeitis susipynė su trokštamos ateities žen-
klais. 2016 m. renovavus pastatą, stalinistinio neo-
klasicizmo architektūra ir interjeras, siekiantis 7-ąjį 
dešimtmetį, įgavo minimalistinę išvaizdą, paprastai 
siejamą su skandinavišku dizainu. Nuo tada pastato 
visuma atspindi ne tik politines šalies realijas, bet ir 
jos politinių fantazijų ribas.“1 

Taigi „Konstruoti Niujorką“ nėra vien gražūs vaiz-
dai nuotraukose, bet ir specifinių praktikų išklotinė, 

Kęstutis ŠAPOKA

VALIA GALIAI IR ARCHITEKTŪRAI
Apie parodą „Konstruoti Niujorką“ Lietuvos 
nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje

kurią susieja į visumą fotografija ir architektūra. Ta-
čiau rišamoji medžiaga yra situacija, arba, architektės 
Itsuko Hasegawos žodžiais tariant, yuragi, japoniškai 
reiškianti neužbaigtumą, neapibrėžtumą, takumą. 
Hasegawos nuotraukos su „takiais“ architektūriniais 
dariniais-statiniais Japonijoje irgi yra parodos „Kons-
truoti Niujorką“ dalis. 

Architektūros, pristatomos fotografijose, tapsmo, 
kismo idėją ekspozicijos sudarytoja Paliušytė kildi-
na iš japonų filosofo Kojin Karatani idėjos „valia ar-
chitektūrai“. Veikale „Architektūra kaip metafora“ jis 
rašo, kad architektūra išreiškia utopinius Vakarų civi-
lizacijos bandymus konstruoti ir kontroliuoti pasaulį, 
atskleidžia prieštaringą santykį tarp to, kas gali būti 
sukonstruota, ir to, ko įgyvendinti neįmanoma. Kitaip 
tariant, architektūra plačiąja prasme filosofas vadina 
mintijimo mechanizmą, per kurio prizmę įsikūnija, 

Parodos plakatas 

Dizainerė Vaida 

Gasiūnaitė. 

Nuotrauka 

iš LNB archyvo
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plėtojasi Vakarų (filosofijos) metafizinis mąstymas ir 
matymas apskritai.2 

Tai pasaulio aiškinimas, savitai interpretuojama 
visuomenės tapsmo idėja, klišė, kuri nuolat užginči-
jama: „Joks architektas negali numatyti savo projekto 
rezultatų. Jokia architektūra neegzistuoja už aplinkos 
ribų. Ji yra įvykis par excellence. [...] Kitaip sakant, 
architektūra yra viena iš komunikacijos formų, be to, 
ji formuojasi, nepaisydama galiojančių taisyklių, nes 
architektūra tuo pat metu skleidžiasi kaip kitas [iš 
dalies turima omenyje Jacques’o Lacano „kito“ kon-
cepcija ‒ K. Š.], nebūtinai atsižvelgiantis į nustatytas 
normas.“3 Čia, turint omenyje parodą „Konstruoti 
Niujorką“, būtų galima šalia žodžio architektas pri-
durti filosofas ir fotografas. 

Taigi architektūra, pasak japonų filosofo, yra 
nuolatinio tapsmo ir transformacijos, taisyklių ir 
jų nepaisymo metafora. Perfrazuojant Friedricho 
Nietzsche’s „valią galiai“, tai galėtų būti vadina-
ma „valia architektūrai“, įsikūnijanti, pavyzdžiui, 
Ulricho Wüsto fotoserijoje „Miestų peizažai“ 

(1981‒1983). Rytų Vokieti-
jos architektūros vaizdai, 
kuriuose nėra žmonių, tai-
gi ir humanistinio „maste-
lio“, tampa kone dvimatė-
mis konstruktyvistinėmis 
abstrakcijomis. Vis dėlto 
ši transformacija nėra abs-
trakčiai struktūrinė, o kaip 
tik išryškina ideologinius 
„valios architektūrai“ kon-
tūrus. Architektūra, balan-
suojanti ties prievartinės 
utopijos riba, galiausiai 
pranoksta patį žmogų, jis 
tampa nebereikalingas, ge-
riausiu atveju atlieka kokį 
nors pagalbinį taikomąjį 
vaidmenį. 

Skirtingų kartų atstovai, 
Johnas Divola ir Wei-Li Yeh, 

patys generuoja tarpines (architektūrines) situacijas. 
Divola išgarsėjo XX a. 8-ojo dešimtmečio pabaigoje 
fotografijų serija „Zuma“, kur fiksavo besikeičiantį 
apleistos gelbėtojų būstinės Los Andželo paplūdimy-
je interjerą, pro išdaužytus langus matydamas šėls-
tantį Ramųjį vandenyną. Visaip transformuojamas, 
išpurškiamas dažais, niokojamas, deginamas pasta-
tas buvo keistas kontrastas kitos stichijos ‒ okeano ‒ 
vaizdams, darė architektūrinės, o kartu fotografinės 
fantasmagorijos, tikrovės (de)koliažo įspūdį. 

Divolai svarbus pats procesas, situacijos suvokimas ir 
keitimas, o kartu jos neapibrėžtumas, ambivalentišku-
mas. Pasak fotografo, jis kalba ne apie idėjas per se, vei-
kiau apie patirtį, atsirandančią iš specifinio santykio su 
daiktais, kartais balansuojančio net ant (fotografinio?) 
vandalizmo ribos. Jo fotopraktikai svarbūs trys princi-
pai: 1) fotografo savijauta ir buvimas konkrečioje vie-
toje; 2) medijos pobūdis ir būdas, kuriuo perduodama 
informacija; 3) aplinka ir susiklosčiusi situacija. 

Į apleistą paplūdimio namelį Divola dažniausiai 
ateidavo auštant arba temstant, kai šviesa, pasak 

Ulrich WüST. Rostokas1982 m. , vintažinis sidabro želatinos atspaudas, barito popierius, 14,5 x 20
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jo, įdomiausia. Tačiau 
keisdamas interjerą, 
pavyzdžiui, ant sienų 
purkšdamas grafičius, 
nedarė ko nors specia-
laus būtent dėl įspūdin-
go fotokadro. Jis tiesiog 
ką nors pridurdavo, nu-
piešdavo, pašalindavo. 
Jei (tarpinis) rezultatas 
„nesiklijuodavo“, netik-
davo, tada Divola tiesiog 
išeidavo. Grįžęs kartais 
rasdavo namelį dar la-
biau nusiaubtą, kartais 
tęsdavo tai, ką pradėjęs, 
o kartais padarydavo ką 
nors netikėto, momen-
tinio. Pavyzdžiui, metęs 
palubėn knygą, paspaudė 
fotokameros mygtuką ‒ knyga taip ir liko „plasnoti“, 
sustingusi ore (nuotraukoje). 

Wei-Li Yeh fotografijų ciklas „Trys vietos ‒ Margueri-
te’i Duras“ dedikuotas rašytojai, kuri romane „Atlanto 
žmogus“ apmąsto prarastą meilę, tuščias pastangas at-
gaivinti praeitį, skausmingus istorinius pokyčius... Wei 
bene ketverius metus iš to paties taško fiksavo apleisto 
pastato vidų, nuolat jį perorganizuodamas, perstaty-
damas, kartais niokodamas, kartais kuo nors užgrioz-
dindamas, leisdamas užkariauti gamtai ‒ vijokliams, 
lapams, net uždegdamas laužą. Stengėsi architektūrą 
ištirpdyti kasdienybės tėkmėje.

Barbara Kasten išgarsėjo XX a. 9-ajame dešimtmetyje 
darytomis fotografijomis, kuriose fiksavo architektūrines 
kompozicijas / situacijas, sukonstruotas iš stiklo pluošto, 
tinko, akrilo, veidrodžių, pramaišiui su neoklasicistinių 
skulptūrėlių fragmentais. Šias sudėtingas „dėliones“ iš 
įvairios tekstūros bei faktūros medžiagų, skirtingai at-
spindinčių šviesą, Kasten apšviesdavo galingais spalvo-
tais holivudiniais prožektoriais. Negyvi daiktai tuo būdu 
animuojami, antropomorfizuojami, įtraukiami į siužetą. 
Beje, daiktų kompozicijas Kasten irgi vadina metaforo-

mis kaip Karatani architektūrą. Daiktai, pasak jos, yra 
tai, ką juose įžvelgiame, su kuo juos siejame, ką atsimena-
me, ką įsivaizduojame, juos matydami...4 

Trimates daiktų kompozicijas, papildomai „sulaužy-
tas“ ir „animuotas“ įvairiaspalvio apšvietimo, Kasten 
pavertė (kone reklamine) grafika arba tapyba, foto-
grafijas „suplokštindama“. Kita vertus, jos nuotraukos 
siejasi su XX a. pirmosios pusės rusų konstruktyvis-
tų ideologija, su Bauhauso utilitariniu vizualumu.5 Šį 
ciklą Kasten ir pavadino „Konstruoti Niujorką“. Beje, 
vėliau žurnalas Vanity fair užsakė jai fotografijų ciklą 
straipsniui apie postmodernistinę Niujorko architektū-
rą iliustruoti. Kasten fotografavo konkrečių pastatų ho-
lus, taikydama ir kinematografinės režisūros principą. 

Ciklas „Konstruoti Niujorką“ tapo ekspozicijos Na-
cionalinėje bibliotekoje ašimi. Kita vertus, Niujorką 
šiuo atveju reikėtų suvokti sąlygiškai, juk (de)kons-
truoti galima ir Vilnių ar kurį kitą miestą. 

Parodoje pristatyti ir dviejų lietuvių fotografų ‒ Ma-
rijono Baranausko (1931‒1995) ir Romualdo Rakausko 
kūriniai, tačiau ne originalai, o nuotraukų reproduk-
cijos, 1976 m. išleistame fotoalbume „Tarybų Lietuva“. 

WEI-Li yeh. Iš fotografijų ciklo „Trys vietos – Marguerite’i Duras“. 2004            Andrejaus Vasilenko nuotraukos
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Jame dominuoja įvairių autorių nuotraukos su pakylė-
tais urbanistiniais ir agrariniais peizažais, turėjusios at-
spindėti sovietinį progresą. Kita vertus, fotografai, prisi-
dengdami ideologiniu ir komerciniu užsakymu, neretai 
sprendė uždavinius, susijusius su kompozicija, švieso-
raščiu, tiesiog ieškodami netikėto rakurso, išraiškinges-
nio kadro, išslysdami iš tiesmukos ideologijos rėmų. 

Albumas netikėtai tapo parodos „Konstruoti Niu-
jorką“ tarpininku. Nors Baranausko ir Rakausko nuo-
traukų reprodukcijos buvo pažymėtos juostelėmis, žiū-
rovai, vartę albumą, palikdavo atverstą vis kitą puslapį 
su kita reprodukcija, taigi atsirasdavo naujas santykis 
su ekspozicijos „Konstruoti Niujorką“ fotooriginalais. 

Žinoma, svarbi ne tik „valia architektūrai“, bet ir 
archyvinis-edukacinis aspektas. Parodos „Konstruo-
ti Niujorką“ idėjiniu centru laikytini Barbaros Kas-
ten ir Johno Divolos procesiniai darbai atveria mums 
nežinomą ar menkai žinomą Kalifornijos fotografi-
jos mokyklą. Apie ją prabilta 1989 m., kai Niujorko 
MoMa surengė Kalifornijos fotografų pristatymą. Šie 
autoriai suabejojo iki tol dominavusia „tiesioginės 
fotografijos“ tradicija ‒ tai ryškiai sufokusuota, pri-
artinta, tačiau monumentali panoraminė, išgryninta 
„tikrovė“, kuriai atstovavo dar prieškariu susibūrusi, 
pokariu kanonine tapusi grupė f / 64.6 Taigi suabejota 
tiesos monopoliu, nes fotografija, kad ir kokia tikro-
viška atrodytų, vis tiek yra surežisuota. Kalifornijos 
„naujoji mokykla“, kuriai iš dalies galima priskirti ir 
Kasten, akcentavo, netgi atvirai demonstravo būtent 
režisūrą ir situatyvumą. Tai „sintetinė“ arba dirbtinė 
fotografija, kuri nėra išgrynintos tikrovės iliuzija, bet 
atskleidžia pačią tos iliuzijos sąrangą. 

Nepamirškime, kad Kalifornija, konkrečiai Los An-
dželas, Holivudas ‒ tai JAV kino ir televizijos indus-
trijos epicentras. Ypač aktyvi ir agresyvi „tarpininkė“ 
tarp tikrovės ir vadinamųjų „eilinių žiūrovų“ yra tele-
vizija. XX a. 8-ajame dešimtmetyje, kuriam būdingas 
radikalus individualizmas, atslūgus hipiškam kolekty-
vizmui, ji patyrė didžiulę komercinę sėkmę, įsiveržu-
si į kone kiekvienus namus. Taigi tikrovės klastojimo 
komercinės ir / ar ideologinės propagandos tikslais 
klausimas praėjusio amžiaus 8-uoju ir 9-uoju dešim-

tmečiais, dažnai tapatinamais su stagnacija ir disco sti-
liumi, vėl tapo svarbus. 

Kalifornijos „naujoji mokykla“ gilinosi į situaciją, į 
veiksmą, rėmėsi režisūros principais, dažnai kompo-
nuodavo studijoje, naudojo antrines vaizdines medžia-
gas, taikė (de)koliažą. Fotografija apmąstė ir atvirai de-
maskavo save pačią, užuot siekusi tobulai išgryninto 
vaizdo, maskuojančio apgaulę. Fotografijų ciklai tarsi 
kino kadrai, atskleidžiantys tarpusavyje susijusias si-
tuacijas, neigė „išgryninto“ vienetinio kadro unikalu-
mą, apnuogindami propagandinį jo pamušalą. 

Divolos ir Wei fotografijų kvaziarchitektūriniams 
ciklams svarbus „situacinis vandalizmas“, destabiliza-
cija, išardymas, aktyvus perdarymas, destabilizacija, 
(iš)tęstumas. Nereikėtų to suprasti išimtinai neigia-
mai. Architektūrinės situacijos chaotiškumas, netgi 
anarchija kaip tik gali reikšti norą sugrįžti prie pozity-
vios revoliucinės, destabilizuotos situacijos, kai galima 
kalbėti atvirai, kartu, viską pradėti iš naujo. 

Dar vienas, tiesiogiai nedalyvaujantis, tačiau svar-
bus parodos „Konstruoti Niujorką“ segmentas ‒ inter-
netiniame pristatyme ir plakate atsidūrusi nuotrauka 
iš Lietuvos nacionalinės bibliotekos archyvo, joje fik-
suota Nacionalinės bibliotekos statybų pradžia. Regi-
me tik pastato kontūrus ‒ kylančias sienas ir kolonas, 
primenančias Atėnų Partenoną... Pradinė situacija 
tarsi potenciali, o kartu iliuzinė, kai naiviai tikima-
si, kad tuoj prasikals ir išsiskleis didinga vizija... 

1 Gerda Paliušytė. Konstruoti Niujorką. Tekstas informaciniame gide.

2 Arata Izoraki. „A Map of Crises“. In. Architecture as metaphor (transl. by 

Sabu Kohso). Massachusetts: The MIT Press. 1997, p. 8.

3 Kojin Karatani. Architecture as metaphor (transl. by Sabu Kohso). Massa-

chusetts: The MIT Press. 1997, p. 126–127.

4 The Stages of Barbara Kasten. By Haley Weiss. Published in: The Interview 

Magazine, October 8, 2015. Prieiga per internetą: https://www.interviewma-

gazine.com/art/barbara-kasten-stages [žiūrėta 2019-09-30].

5 Ten pat [žiūrėta 2019-09-20].

6 f / 64 – idealus fokusavimas fotografuojant, kai tiek daiktai, esantys kadro 

priekyje, tiek tolimasis fonas vienodai ryškūs ir aiškūs.
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Pačiam meninykui yra neįmanoma įdomiai papa-
sakoti apie savo darbus“, – išsisuko nuo nemalo-

nios pareigos dailininkas Raimondas Gailiūnas, kai 
jam atstovaujanti Contour Art Gallery rugsėjo mėnesį 
Vilniuje rengė personalinę jo parodą „Neramus“. 

Dailininkas gyvena ir kuria Rokiškyje. Nevarto-
ja alkoholio, nevalgo mėsos, nerūko net pypkės, nors 
kažkada ji buvo svarbi įvaizdžio dalis. Verda stebu-
klingo skonio arbatą, avinžirnių košę su kanapių sė-
klomis, daro vaisių salotas su cinamonu... Šiuolaikinio 
meno parodose beveik nesilanko, daugelio jį dominan-
čių menininkų kūrybą seka internete. Jaunystė buvu-
si audringa (metė net dailės mokslus), bet kai „nuri-
mo“, susikūrė savo pasaulį mažutėje studijoje, kurią 
įrengė bendrabučio kambaryje. Tada, 1996 m., baigė 
ir tapybos studijas, užmestas kadaise. Intensyviai gi-
linasi į budizmo filosofiją, klausosi paskaitų internete, 
aktyviai šokdamas savo gyvenimo šokį prieš kiekvie-
ną naują kūrinį. Galvoje netelpa, iš kur šis itin sėslus 
žmogus traukia tokią gausybę vizijų, geba taip giliai 
nardyti religijos, politikos, filosofijos gelmėse, galų 
gale braidyti po klaidžias paties gyvenimo džiungles. 
Autoironija, sarkazmas, patirtas skausmas, humoras, 
šiuolaikinių medijų įpiršti vaizdai kuria istoriją po is-
torijos. Spalvos sprogte sprogsta, o kuriami personažai 
įstringa į galvą taip, kad jų lengvai neatsikratysi. 

Spalvų, minčių, temų siautulį parodos kuratorė Rasa 
Žukienė įvardijo vienu žodžiu – „Neramus“, lakoniškai 
nusakydama Gailiūno naujausios tapybos visumą. Ta-
pybos, atskleidžiančios šiuolaikinio žmogaus nerimą, 

KARTŪS FANTAZIJOS VAISIAI
Raimondo Gailiūno tapyba

neužtikrintumą, vidines chimeras, parodančios tai, 
apie ką bijoma ar vengiama kalbėti. Tie, kurie išdrįs ir 
leis sau pasinerti į tuos baugius naratyvus giliau, taps 
tikraisiais Gailiūno tapybos vertintojais, jų negąsdins 
menininko fantazijos kartūs vaisiai. Kurie sugebės 
perskaityti tik viršutinį sluoksnį, gal susierzins, pasi-
piktins, bet neabejotinai grįš prie Gailiūno paveikslų, 
kad išsiaiškintų ir suprastų savo įniršio priežastį.

Parodai buvo atrinkta daugiau kaip 60 tapybos 
darbų. Jie suskirstyti į 6 dalis, sąlygiškai pavadintas 
„Prisikėlimai ir kilimai“, „Būtybės šalia manęs“, „Vil-
ties saulė“, „Šalutinis kiemas“, „Trofėjai“, „Vidinės 
chimeros“. 

Parodą Vilniuje, LDS galerijoje „Arka“, organiza-
vo Contour Art Gallery. Pasak jos steigėjos ir vadovės 
Vilmos Mačianskaitės, Raimondas Gailiūnas yra vie-
nas paslaptingiausių šiuolaikinių Lietuvos menininkų, 
debiutavęs 1990-aisiais su „Angies“ grupe. Gyvena 
toli nuo meno centrų, užsidaręs mažoje savo studijoje, 
bet matydamas visą platųjį pasaulį, perkeldamas ant 
drobės šių dienų gyvenimą. Ryškiuose, kūniškuose jo 
paveiksluose nugula asmeninės istorijos, citatos iš reli-
ginių paveikslų, senųjų fotografijų, šiuolaikinių medijų 
produkuojami vaizdai.

Contour Art Gallery spalio 11–13 dienomis jau antrą 
kartą dalyvavo Veronos meno mugėje, kur pristatė tri-
jų menininkų – Laisvydės Šalčiūtės, Eglės Ridikaitės, 
Raimondo Gailiūno kūrinius.

KB informacija

„
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Kiekvienas kūrėjas renkasi kūrybines temas pagal 
save. Inspiruoti gali gamta, nūdienos realijos, kas-

dienybės detalės, jų sukeltos emocijos. Medalininkas, 
tapytojas, skulptorius ir dailėtyrininkas Antanas Olbutas 
nėra išimtis. Jo darbuose atsispindi kasdienybė, aplinka, 
prisiminimai, biografinės nuotrupos, pati istorija. Būtent 
tai, kas aktualu.

Olbutas gimė Antrojo pasaulinio karo metais, kei-
čiantis okupantams. Vokiečiams pasitraukus, jų vietą 
bemaž penkiasdešimčiai metų užėmė sovietai. Lietuvoje 
sovietmetis net ir tiems, kurie tiesiogiai nepatyrė trėmi-
mų, žiaurumų, kito pobūdžio represijų, nebuvo „rožėmis 
klotas“, jei turėjai išlavintą mąstymą (paremtą ne sovieti-
nėmis klišėmis, o moralinėmis vertybėmis, išugdytomis 
dar laisvoje šalyje gyvenusių tėvų) ir laisvą, totalitarizmo 

Rūta PAItIAN

ISTORIJOS ATSPINDŽIAI 
ANTANO OLBUTO KŪRINIUOSE

Antanas oLBUTAS. Petras Jakštas – Prietelius. Šilutei 480. 1993.

P1 120 x 75

pančių dar nesuveržtą sielą, kurią atskleisdavo kūryba. 
Kol buvo draudžiama viskas ir baudžiama už viską, 

kas nukrypo nuo ideologinės linijos, Olbuto kūriniai 
tarsi disidentinis metraštis vizualiniu būdu fiksavo 
iškiliausias Lietuvos asmenybes, svarbius istorijos įvy-
kius. Jo herojais tapo Kristijonas Donelaitis, Vytautas 
Mačernis, Šatrijos Ragana, Kazys Bradūnas, Maironis, 
Ieva Simonaitytė, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Jonas Ba-
sanavičius, Antanas Vienažindys, Dionizas Poška, Os-
karas Milašius, Jonas Mekas... 

Būdamas dailėtyrininkas, pagerbė savo kolegas – 
Paulių Galaunę, muziejininkystės Lietuvoje pradinin-
ką, žemaičių liaudies meno tyrinėtoją Juzefą Perkovskį, 
istorikus – Edvardą Gudavičių, Mečislovą Jučą, visuo-
menės ir politinius veikėjus – Joną Vileišį, Joną Žėruolį, 
Aleksandrą Griškevičių (aviacijos Lietuvoje pradinin-
ką), Česlovą Kudabą...

Iš istorinių įvykių ypač išskyrė Žalgirio mūšį, išvada-
vusį lietuvių tautą nuo kryžiuočių antpuolių, siaubusių 
šalį du šimtus metų. Nepriklausomybės laikais sutelkė 
dėmesį į Sausio 13-osios įvykius, gražiai paminėjo nepri-
klausomybės 100-metį.

Dailininkas sistemingai vaizduoja ir svarbius pasta-
tus – Šv. Onos bažnyčią, Lietuvos nacionalinę Martyno 
Mažvydo biblioteką, Vilniaus universitetą, ir vietas, svar-
bias jam asmeniškai – Skaudvilę, Vilkiją, Seredžių, Vil-
nių, Klaipėdą, Šilutę, Palangą, Varnius, Rainius...

Pats Olbutas apie istorijos atspindžius parašė trumpą 
esė: „Kai gimsti, istorija visuomet šalia – fiksuoja veiks-
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mus, mintis, būsenas, dvasingumą, reginius... Vilkija 
ir Nemunas juk irgi vienas šalia kito. Gyvenau ant jo 
kranto stovinčiame namelyje, prisimenu save, dar vai-
ką, ir Motiną, laukiančią mirties. Jos veidas atmintyje 
neišliko. Tik sapne mačiau šokančią su Dievu. Veda-
mas brolio, kliuvau už Seredžiaus bulvienojų, bridau 
į abi upes – Dubysą ir Nemuną, jausdamas gyvenimo 
tėkmę. Gausėjo garsų, vaizdų, vizijų – slapčia niūniuo-
jamos dainos, partizanų kūnai, girgždančiu vežimu 
traukiami į žvyrduobę, virš jų žolėse žydinčios gėlės. 

Gyvenimas atrodė toks, koks buvo, nes kitokio akys 
ir jausmai nejuto. Jis pamažu dėliojosi tarsi bažnytinis 
vitražas ar iš akmenų grindžiama gatvė. Tyloje išgirdau 
poeziją, išvydau dailę kaip naujus gyvenimo ženklus, ne-
panašius į bulvių kasimą ar malkų skaldymą. Palocėlio 
kalvelėje rasta senovinė lietuviška moneta sužadino isto-
rinės praeities ir ateities vizijas. 

Metų tėkmėje biografiniai dalykai vis glaudžiau susi-
pina su tautiniais. Daugiaplanė kūryba tampa kasdienine 
dvasine malda, ypač apsigyvenus  Medalio šventovėje su 
dviem angelais – Aversu ir Reversu. Jiems atlieku savo iš-
pažintį. Abiejuose ir džiaugsmo, ir kančios išraiška. Isto-
rija nesikartoja. Lieka praeityje. Ateitis ją papildo.“

Petras Repšys apie Antaną Olbutą rašo:
„Antanas mokėsi Telšių dailės technikume. Po to 

Kaune, Pelėdų kalne, Medžio skyriuje. Baigęs mokslus, 
pasistatė plaustą ir iš Kauno plaukė Nemunu marių link. 
Vilkija, Seredžius, Veliuona ir taip iki Rusnės. Čia baigėsi 
srovė, baigėsi ir kelionė. Išardęs plaustą, paliko vietiniam 
žvejui. Grįžo ne vandeniu. 

Taip buvo pažymėta vienų mokslų pabaiga, kitų pra-
džia. Vilniuje studijavo dailėtyrą. Bendravo su Eriku Var-
nu, Rimantu Dauginčiu, Aloizu Jonušausku, Romualdu 
Inčirausku, Petru Gintalu, kitais medalininkais, pats irgi 
ėmėsi medalių meno.

Jam niekaip nedilo iš atminties kelio užtvaros, maty-
tos Milane. Tų akmeninių stulpelių forma atrodė svar-
bi, nes ypatinga savo neypatingumu: „Kad kuo mažiau 
visko būtų.“ Žiūrint į Olbuto darbus atrodo, tarsi lošėjas 
ant stalo išmetė kauliukus ir jie sukrito teisingai – visi 
atsidūrė savo vietose.

Įdomu, kad tai nėra baigta, tos formos dar keisis, tarsi 
iš vandens išnirę pirmieji gyviai, sausumoje pavirsiantys 
kažkuo kitu. Imdamasis bet kokios temos, Antanas el-
giasi visiškai laisvai. Lygiam medalio fone išdėstydamas 
žemo reljefo atvaizdus, sukūrė lakonišką minimalistinį 
stilių, pastebimą ir atpažįstamą. Vilniuje tuo metu susi-
domėjimas medalio menu buvo didžiulis. Medalius kūrė 
apie 40 dailininkų. Jonušausko idėja Telšiuose rengti 
medalininkų simpoziumus gyva iki šiol – simpoziu-
mai tebevyksta. Jie paskatino medalių meno Lietuvoje 
suklestėjimą. Telšiai – medalių meno sostinė. Antanas 
simpoziumuose dalyvauja jau 35 metus, nuo 1984-ųjų. 
Jis – vietinių ir tarptautinių parodų organizatorius, nes 
nori, kad ši meno sritis toliau gyvuotų ir tobulėtų.“

Antanas oLBUTAS. Žiūrinti atgal. 2008. Granitas, bronza; h220 mm
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Pavadinime suformuluotas klausimas kilo, kai ban-
džiau keliais aspektais palyginti muzikos padėtį 

Latvijoje ir Lietuvoje. Kompozicijos mokyklą turime 
stipresnę, nors reikšmingiausių savo kompozitorių 
įtvirtinti pasaulyje taip, kaip latviai įtvirtino Pėterį 
Vaską, nesugebėjome. Gal todėl, kad neapsisprendėme, 
kuris iš jų turėtų būti mūsų muzikos vėliava, gal pritrū-
kome pasišventusių, organizacinį talentą turinčių žmo-
nių, dabar jau sunku pasakyti. O gal Vakarams užtenka 
vienos ikonos, atstovaujančios Baltijos šalims? Na, dar 
yra nuo seno įsitvirtinęs estų Arvo Pärtas... Kita vertus, 
dabartinė jaunoji mūsų kompozitorių karta – Justė Ja-
nulytė, Žibuoklė Martinaitytė, Lina Lapelytė, Egidija 
Medekšaitė ir kt. – laimi įvairius konkursus ir skinasi 
kelią pasaulyje dažnai be priskyrimo tautai ar šaliai. 

Dirigentais turbūt irgi lenkiame kaimynus – pasau-
linei „žvaigždei“ Mariui Jansonui galime priešpriešinti 
kylančias savo „žvaigždes“ Mirgą Gražinytę, Modestą 
Pitrėną, Giedrę Šlekytę. Pasaulinių operos balsų turime 
panašiai – jų Elina Garanča, Kristine Opolais, Aleksan-
dras Antonenko ir mūsų Violeta Urmana, Asmik Gri-
gorian, Edgaras Montvidas, Kristian Benedikt... Chorų 
varžybose turbūt nugalėtų Latvijos radijo choras, Dainų 
šventės ten irgi senesnės... Galima rikiuoti orkestrus, 
muzikantus, su visų jų pelnytais titulais, bet šįsyk ne 
apie tai, o apie muzikos „veiksmą“, kurio didesnė dalis 
yra skirta savos publikos atgaivai, tačiau gastrolių marš-
rutai, turistų srautai padaro jį žinomą daug plačiau. O 
čia didžiausią proveržį gali lemti garsūs vardai, ambi-
cingi projektai, daugiausia festivaliai. 

Rūta GAIdAMAVIČIūtĖ 

RYGOS AMBICIJŲ NEPRISISIEKSIME? 

Lietuvoje dabar jie vyksta kone ištisus metus, artimes-
nį savo lūkesčiams gali rasti beveik kiekvienas, ypač ne-
patingėjęs nuvykti į kitus miestus, nes žanrų diapazonas 
siekia nuo prestižinės klasikos, šiuolaikinės akademinės 
muzikos iki džiazo, roko, popso, dainuojamosios poe-
zijos su įvairiais jų „miksais“... Viskas išsisluoksniuoja, 
organizatoriams vis sunkiau rasti (ir įpirkti) ką nors iš-
skirtinio. Didiesiems kultūros centrams dabar jau labai 
smarkiai tenka dėl rėmimo rungtyniauti su regionais, ir 
ne visuomet čia lemia kokybės kriterijus.  

Festivalių gausa ir įvairove Lietuva lenkia Latviją jau 
vien tuo atžvilgiu, kad pas mus daug regioninių rengi-
nių, o ir pačių regionų turime daugiau. Be to, galime di-
džiuotis, kad mūsiškė Gaida vienintelė iš Baltijos šalių 
pateko tarp 24 geriausių Europe for Festivals, Festivals 
for Europe (EFFE). Ši asociacija vertino net 715 festivalių 
iš senojo žemyno. Tačiau ir Latvija šiemet turėjo nema-
žai muzikinių proveržių, dėl kurių šiek tiek pavydu. 

Mūsų kaimynė akivaizdžiai suintensyvino savo stra-
tegiją kultūros faktus pasitelkti intensyviai šalies rekla-
mai. Ventspilyje liepos 25 d. atidaryta koncertų salė La-
tvija su dviem neeiliniais muzikos instrumentais – tai 
Vokietijos vargonų dirbtuvių Johannes Klais Orgelbau 
pagaminti vamzdiniai vargonai ir latvių kilmės klavy-
rų meistro Davido Kliavinio įspūdingi 4,7 m aukščio 
klavyrai 470i. Rekordinių matmenų fortepijonas, pre-
tenduojantis į Guinesso rekordų knygą. Šis beveik šešių 
metrų rėmo, laipteliais pasiekiamos klaviatūros ins-
trumentas yra su atviromis stygomis – taigi išryškina-
mas vizualinis aspektas, šiandien daug kam svarbesnis 
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už garsinį. Nors ir klausa patiria malonumą – atviros 
stygos neprislopina net menkiausių garso niuansų, tai 
ypač tinka ekspresyviems kūriniams atlikti. Šiuo ins-
trumentu jau pareiškė norą groti garsūs atlikėjai, o tai 
savo ruožtu trauks ir publiką.

Latvijos muzikams, ypač aukštojo meno mėgėjams, 
ši vasara ypatinga dar ir naujos pakraipos renginiu – lie-
pos 19–21 d. ir tris rugpjūčio savaitgalius vyko ambicin-
gas Rygos–Jūrmalos festivalis. Tai renginys, išsiskirian-
tis tiek masto, tiek kokybės ambicijomis, išsikėlęs tikslą 
prilygti Šveicarijos Verbjė festivaliui, vienam geriausių 
europinių pavyzdžių. Ateityje planuojama išplėsti jį iki 
penkių-šešių savaitgalių, kad prilygtų Zalcburgui, kuris, 
The daily Telegraf nuomone, yra vasaros festivalis nr. 1.

Skeptikui klausiant, ar užteks publikos, reikėtų turėti 
omenyje, kad Ryga – milijoninis miestas, jai dvigubai 

lengviau negu Vilniui sutelkti melomanų būrį. Juo la-
biau kad gerų simfoninių orkestrų gastrolių pertekliaus 
tikrai nėra. Per pirmąjį festivalį griežė Bavarijos, Rusi-
jos, Izraelio ir Londono orkestrai, o 2021 m. planuojama 
atsivežti Bostono simfoninį orkestrą. Kai pasiteiravau, 
ar šis festivalis skiriamas saviems klausytojams, ar tu-
ristų auditorijai, viena iš organizatorių Inga Vasiljeva 
atsakė, kad planuojama pritraukti apie 80 proc. vietinių 
melomanų ir 20 proc. turistų. Jau pirmąjį savaitgalį lan-
kėsi klausytojų iš Australijos, Korėjos, Skandinavijos, 
Vokietijos, Italijos ir kt. Bilietų parduota net į 50 šalių. 
Rygos–Jūrmalos tandemas vasarą ypač patrauklus dėl 
kurortinių pramogų, dėl sostinės ir pajūrio artumo. Pas 
mus panašus galėtų būti Klaipėdoje–Palangoje vykstan-
tis Muzikinis rugpjūtis pajūryje, skirtas operai ir simfo-
ninei muzikai, tačiau Klaipėda – ne sostinė, o Palangos 

Dzinari koncertų salė Jūrmaloje
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ir Jūrmalos tarptautiniai masteliai smarkiai skiriasi. Jei 
lygintume su Vilniaus festivaliu, tai pastaruoju metu čia 
pavykdavo išgirsti po vieną orkestrą, atvykusį gastrolių. 
Kartais tokių dovanų pateikdavo ir Nacionalinis operos 
ir baleto teatras. 

Rygos–Jūrmalos kartelę aukštai iškėlė švedas Mar-
tinas Engstroemas, sutikęs būti festivalio vadovu, beje, 
jis rengė ir garsųjį Verbjė festivalį Šveicarijoje. Jo moto: 
„Su nedidele rečitalių serija pastebėtas nebūsi, reikia ti-
kro klyksmo.“ Festivalio programėlėse prisimenamas ir 
garsiausias latvių kultūros vadybininkas Andrejis Žaga-
ras, šiemet iškeliavęs Anapilin. Jis daug nuveikė latvių 
operos, jaunųjų talentų labui, beje, padėjo kurti ir šio 
festivalio modelį.

Labiausiai neįtikėtina yra tai, kad šis festivalis rengia-
mas už privačias lėšas, nors jo sąmata siekia du milijo-
nus eurų. Daugiausia rėmėjų yra tarp išeivių iš Latvi-
jos. Pradėtas rengti prieš nepilnus metus, jis jau įvykdė 
išsikeltą tikslą kiekvieną savaitgalį pristatyti puikų 
simfoninį užsienio orkestrą (ir net po dvi skirtingas jo 
programas). Orkestrų dalyvavimas, kaip žinome, labai 
brangus malonumas, bet užtikrina festivalio prestižą. 

Pastaruoju metu ir Lietuvoje vis daugiau kalbama 
apie mecenatystę (čia ledus gerokai pralaužė Mo muzie-
jaus pavyzdys). Šiaip jau šiuolaikinė vizualioji kultūra 
yra išsikovojusi aukštesnį statusą tarp meno mecenatų, 
labiau priartėjusi prie šių dienų. Vis dėlto vis pasigirs-
tantys pažadai įžiebti mecenavimo įstatymui gyvybės 
teikia vilčių, kad ir šioje srityje „įšaldyta“ energija pa-
galiau bus išlaisvinta. Rėmėjų labai tikisi visų renginių 
organizatoriai, kad prasisiekusieji tėvynėje suremtų 
pečius su versliais gentainiais užsienyje ir bandytų pri-
statyti valstybę jau ne kaip vargšę iš Rytų, o kaip šalį, 
turinčią ambicingų kultūrinių užmojų. 

Dar vienas patrauklus latvių festivalio bruožas – tai 
dermė tarp elitiškumo ir demokratiškumo. Apie ją gali-
ma kalbėti tiek meninės programos, tiek kainų politikos 
atžvilgiu. Išgalintieji pirko bilietus net po 175 eurus, bet 
buvo pagalvota ir apie senjorus, ir apie moksleivius, ku-
rie mokėjo 10–15 eurų. Beje, Latvija turi panašaus mo-
delio  kaip ir Lietuvoje muzikinio lavinimo tinklą, bet 
čia muzikos mokyklą lanko kas dvyliktas vaikas... 

Kalbant apie mecenatus, neišvengiamas komercinis 
aspektas. Latviai prie muzikos derino ir šampano sko-
nį (buvo atvykęs specialus someljė), ir garsųjį Rygos 
balzamą, ir SPA procedūras. Tendencija prie festivalio 
prikabinti vieną kitą jauką turistams (ir ne tik jiems) 
ateityje, matyt, stiprės, kad muzika pritrauktų ir verslo 
bendruomenių investicijas. Tikrai ne visa festivalio pu-
blika nusimanė tiek apie muziką, tiek apie šampaną, bet 
šventę pavyko sukurti visiems. Kadangi rengėjai leido 
privačius pinigus, su orkestrais tardavosi tiesiogiai, be 
tarpininkų, siūlydami muzikantams galimybę suderin-
ti darbą su poilsiu, todėl šie nusprendė atvykti net savo 
atostogų sąskaita.

Vienas iš didesnių stabdžių Lietuvoje, neįveiktas per 
visą Nepriklausomybės trisdešimtmetį, yra koncertinių 
salių stoka. Tiek didelių, tinkamų orkestrams, tiek ir 
kamerinių su gera akustika. Teikia vilties projektas ant 
Tauro kalno, bet kol kas jis utopinis.

Kuria linkme judės Rygos–Jūrmalos festivalis? Pro-
gnozuočiau, kad gausės pačios Latvijos muzikos pri-
statymų. Juk visada įdomu išgirsti, kokia yra muzikinė 
tautos savastis, o latviai turi galingą muzikos, ypač cho-
rinės, kultūrą. Kita vertus, gal dalis muzikos programų 
labiau priartės prie šių dienų, neapsiribodamos patogiu 
klasikiniu romantiniu repertuaru. Tokia prognozė yra 
netiesioginė nuoroda į įtakingos melomanų dalies men-
talinį lygmenį (jis būdingas ne vien Latvijai), viliantis 
ir tam tikrų „vartojimo“ pokyčių. Beje, smagu, kad per 
pirmąjį Rygos–Jūrmalos savaitgalį girdėjome ir mūsiš-
kio Luko Geniušo rečitalį. 

Festivalis suorganizuotas, apgalvojant kiekvieną 
smulkmeną – nuo vizualinio apiforminimo iki pagar-
bos klausytojams ir kviestiniams žurnalistams. Jau da-
bar aišku – jis įsiveržė į muzikinį šalies gyvenimą taip 
galingai, kad su juo bus sunku varžytis. 

Lietuva su šiaurės kaimynais turi bendrą tarptauti-
nį folkloro festivalį Baltica, gal pavyktų dalytis ne tik 
Kremeratos koncertais, šiam orkestrui „skolinant“ sa-
vus muzikantus... Gal kartu būtų lengviau ir pigiau 
pasikviesti garsų orkestrą. Varžytuvės tarp šalių visada 
gerai, jos kelia tonusą, bet kartais veikdami drauge galė-
tume nuraškyti dar įspūdingesnių vaisių. 
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Visi plušo, apimti priešrepeticinės karštinės, kartojosi 
žodžius, virė tūkstančius kavos puodelių, skleidė ši-

lumą ir aptarinėjo artėjančią premjerą. Lankiausi čia pir-
mąkart, viskas buvo nauja, bet kankino klausimas, kodėl 
Užupio dramos teatras įsikūręs Fabijoniškėse? Sėdėdama 
prie gėlėmis išdailinto balto stalelio ir mąstydama apie 
Fabų romantiką, stebėjau užuolaidas, papuoštas katėmis, 
labai didelę plokštelių kolekciją, aktorius, lakstančius iš 
vienos pusės į kitą, lubas, nukabinėtas keistomis lem-
pomis, poros interjerinių lėlių akis, žvelgiančias tiesiai į 
mane, tarsi klaustų: „Ką tu čia veiki?“ Panašiai ir paklau-
sė Užupio dramos teatro režisierė Rita Urbonavičiūtė, 
prabėgomis pastebėjusi pašalinį asmenį, vienoje rankoje 
laikydama prirašinėtą pjesės egzempliorių, kitoje – kavos 
puodelį. Kadangi buvome sutarusios susitikti vieną iš 
užimčiausių jos dienų ir per penkiolika minučių aptarti 
ateities darbų suderinamumą, teko jai priminti, kodėl aš 
čia ir ko noriu. Skuboto pokalbio metu radome bendrą 
kalbą, o aš supratau, kad veikiausiai radau teatrą, kuris 
neprieštaraus mano principams. Nusprendžiau prisidėti 
prie komandos ir pradėjau tyliai stebėti kūrybinę grupę, 
aktorius, režisierę ir Fabuose įsikūrusį teatrą. 

Buvau susikūrusi tam tikrą teatro žmonių portretą, 
o šis jo visiškai neatitiko. Aktoriai, vieta ir pati režisierė 
atrodė kažkokie kitokie, negu mano vaizduotėje įsirė-
žęs teatralų įvaizdis. Stebino, kad čia tarp jaunų ir daug 
vyresnių aktorių nėra jokio atstumo, jokios ribos, nie-
kas niekam nieko neaiškina, neprašomi nemoko, plati 
dirva palikta diskusijai, o ne ginčams. Prie stalo sėdasi 

Jonė SĄLyGAItĖ

UŽUPIS FABUOSE , 
arba UŽUPIO DRAMOS TEATRO ISTORIJA

kaip gerai sutarianti šeima – vienas kitą girdi, kiekvieno 
žodis turi vienodą svorį. Lygiavertė reiškimosi erdvė su-
teikia jauniems aktoriams galimybę mokytis iš draugų, 
nejaučiant laisvės suvaržymo, o vyresniems – semtis gal 
jau kiek primiršto maištingo jaunystės polėkio.  

Iš pradžių šis teatras susikūrė kaip Vilniaus Užupio 
gimnazijos trupė, vėliau buvo perduotas keletui profesi-
onalių režisierių, kol iš jų liko vienintelė Urbonavičiūtė, 
nusprendusi išlaikyti šį autentišką teatrą. Dabar užu-
piečiai, neturintys nuolatinės vietos, įsikūrę po „Teatro 
salos“ stogu Fabuose  – alternatyvioje erdvėje vyksta re-
peticijos ir spektakliai, o kartais teatras keliasi į gimtąjį 
Užupį. Užupio meno inkubatoriuje įsikūrusi Užupio 
dramos teatro studija, organizuojami aktorių mokymai. 
Vis dėlto teatras neapsiriboja keliais Vilniaus rajonais, 

„Haroldas ir Modė”
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sceną jis keičia beveik su kiekvienu pastatymu, ieško-
damas tinkamų vietų visame Vilniuje, o kartais ir už 
sostinės ribų. Kilęs iš Užupio ir išlaikęs intelektualinės 
bohemos aurą, Užupio dramos teatras – naujų požiū-
rio taškų, teatrinių eksperimentų ir antikonformizmo 
zona. To siekia ir čia vaidinantys aktoriai, ir pati reži-
sierė. Teatras, išsiskiriantis savitumu, jau yra subūręs 
ir savą žiūrovų bendruomenę. Išlaikęs užupietiškas ša-
knis, jis, kaip ir Užupio rajonas, atviras visiems, norin-
tiems pažvelgti pro rakto skylutę į kiek kitokį teatrą, o 
tuomet – galbūt – praverti jo duris.

Užupio dramos teatras yra iš esmės režisūrinis. Ur-
bonavičiūtė kiekvienam spektakliui surenka naują 
grupę, tokią, kuri, režisierės manymu, geriausiai įkū-

nys pjesės idėjas. Čia suteikiama laisvė kurti vaidmenis 
nepriklausomiems menininkams, stengiamasi išvengti 
pagrindinės srovės (mainstream) diktuojamų funkcijų, 
remiamasi savita scenos meno samprata, gyva kūryba. 
Režisierė ir aktoriai maksimumo reikalauja visų pirma 
iš savęs, nesivaikydami komforto. Stengiasi kiekviena-
me spektaklyje atrasti kažką naujo, dar negirdėto, ne-
matyto, o kartais bando kažką itin seną, gal jau tūks-
tančius kartų girdėtą nauju rakursu grąžinti į dabartį. 

Užupio dramos teatras turi savo tikrus „tėvus“ – daug 
vaidmenų čia jau atliko Saulius Čėpla, Indrė Stonytė, 
Linas Barauskas, Povilas Liubinas. Šis teatras gyvuoja, 
nesiliaudamas ieškoti naujų konceptų, neužstringa vie-
noje vietoje pirmiausia režisierės pastangomis. Dažnai 
keisdamas savo lokaciją, nekeičia scenos principų – tai, 
ką kiekvienas daro, turi tapti jo gyvenimo būdu.   

Čia kuriama drąsiomis temomis, nevengiama per-
žengti sisteminių ribų, pasipriešinti visuomenės nuosta-
toms. Taikomi netikėti sceniniai sprendimai, o spekta-
klių eklektika tampa privalumu. Nors teatre jaučiamas 
XX a. pabaigos avangardizmas, tačiau jis gyvuoja sam-
plaikoje su metamodernizmu – teatras miršta ir vėl 
gimsta iš naujo, šįkart drauge su kitomis meno rūšimis. 

Naujausia premjera – „Haroldas ir Modė“, gvildenanti 
maišto ir jaunystės klausimus, puikiai apibrėžia ir paties 
teatro kredo. Spektaklis skleidžia protesto energiją, atvi-
rai apmąsto tai, kas laikoma tabu. Spektaklis „Scenos 
gražuolė“ ironiškai klausia, kodėl vieni režisuoja, o kiti 
vaidina? Spektaklyje „Veronika ryžtasi mirti“ bandoma 
pažvelgti į tamsiausias sielos kerteles, o „Vienarankis iš 
Spokano“ ragina perprasti savo neapykantos priežastis 
ir jos atsikratyti. Verta paminėti ir „Tylą“, skatinančią 
pažinti savo vidinį pasaulį. „Bomba ir Ariel“ kalba apie 
drąsą išpažinti nuodėmes. Sakyčiau, šiuo atveju teatras 
atlieka dvasinio vedlio funkciją.

Būdamas nepriklausomas, Užupio dramos teatras 
brangina laisvę išreikšti savo idėjas. Čia dirba žmonės, 
tikintys tuo, ką daro, neišduodantys savo principų ir 
gerbiantys žiūrovus. 

Iš Užupio dramos teatro galima tikėtis visko, net jei tas 
Užupis įsikūręs Fabuose. Išlikti alternatyviam – didelis 
iššūkis, tačiau tą visuomet atperka kūrybos laisvė.

,,Veronika ryžtasi mirti‘‘
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Ji atkakliai žiūrėjo tolyn į parko gilumą, kur šla-
mėjo seni kaštonai, apšviesti žibintų šviesos. Jau-

tėsi esanti kažkur toli, visai ne čia, atsiplėšusi nuo 
ją supančio šurmulio. Paskendusi savo svajonėse, 
sėdėjo ant kultūrnamio laiptų. Rankoje smilko suk-
tinė, mėlyni dūmai kilo į gegužės dangų. Ilgus švie-
sius plaukus dengė žalia New York Yankees beisbolo 
kepuraitė, kaip vėliau sužinojau, kalėdinė tėvo do-
vana iš už Atlanto.

– Ei, Džordža, turi parūkyt? – paklausė neseniai 
pasirodęs Staipas. 

Ji pravėrė kuprinę ir iš mokyklinio penalo, kuris 
buvo pilnas spalvotų pieštukų, ištraukė ryšuliuką, 
kaip mentai sako, su augalinės kilmės narkotine me-
džiaga. Staipas padavė šlamančius, ji įsikišo juos į 
džinsinio švarkelio, numesto šalia kuprinės, kišenę. 
Gauja pradėjo sukti kasiaką. Kažkas telefone palei-
do 2Pac’ą, alaus bambalys ėjo iš rankų į rankas.

Tada aš pirmąkart pamačiau Jurgą, šešiolikmetę 
mergaitę, kurią draugai vadino modeliu. Ji nekentė 
savo tikrojo vardo, todėl pasivadino Džordža, nors 
Butkutės dainų nesiklausydavo. Juoda suknelė su 
petnešėlėmis darė ją panašią į Kate Moss, glamūri-
nių žurnalų heroję. Raudonai dažytos lūpos atrodė 
lolitiškai seksualios. Užtraukusi paskutinį dūmą, 

atsistojo, sportbačio kulnu sutraiškė nuorūką. Ap-
sivilko švarkelį ir, pasiėmusi kuprinę, nuėjo tamsia 
parko alėja namo, kur jos laukė močiutė.

Kiekvieną gegužę, grįžęs iš Londono, aplankau 
savo gimtąjį miestelį. Užsuku į parką, devyniolik-
tame amžiuje priklausiusį grafui, pasėdžiu ant kul-
tūrnamio laiptų, prisimindamas jaunas dieneles, 
susitikdamas su senais dinozaurais, kurių kasmet 
mažėja. Beveik visi išvažiavo, kas į sostinę, kas už-
sienin. Laimės ieško svetur. Tačiau auga nauja pa-
maina. Viena iš tokių buvo Džordža, kuri dažnai čia 
atšuoliuodavo po dailioškės. 

Laukė aštuonioliktojo savo gimtadienio kaip Išga-
nymo, nes baigusi mokyklą galės ištrūkti iš provinci-
jos, iš Lietuvos. Džordža nieko čia neturėjo, išskyrus 
močiutę. Tėvai, ekonominiai emigrantai, seniai buvo 
išsiskyrę ir išskridę iš gimtinės į skirtingas pasaulio 
puses. Džordžos auklėjimas sunkiausiais paauglys-
tės metais gulė ant senolės pečių. Vienturtė nejautė 
stygiaus, tėvas siuntė dolerius iš Niujorko, motina – 
eurus iš Alikantės. Gyvenimas buvo smagus, nerū-
pestingas. Džordžą supo nemažai tokio pat likimo 
brolių ir seserų – „našlaičių“, kurių tėvai lenkė nuga-
ras angluose ar norveguose. Mūsų mažame miestelyje 
ji buvo tikra vakarėlių liūtė, kuriai patiko blogi ber-

@IRIS
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niukai, ypač mėgo juodus jų bemsus. Nežinau, kada 
ėmėsi užklasinės veiklos – prekybos žole, amfetami-
nu. Šioje sferoje Džordža jautėsi kaip žuvis vandenyje. 
Neliečiamoji. Jai nebuvo baisūs vietiniai mentai, nes 
žinojo, kad tėvas, buvęs prokuroras, išsuks iš bėdos 
net būdamas už Atlanto. Miestelėnai plepėjo, atseit jis 
buvo korumpuotas ir išmovė Amerikon, kai pradėjo 
svilti padai – bijojo būti suimtas. Duktė gyrėsi, kad 
tėvas Niujorke gerai įsitaisė, dirba statybose, sakė, 
vieną gražią dieną nuskrisianti jo aplankyti. 

Po abitūros egzaminų išaušo palaimingas rytas – 
po dvylikos metų katorgos Džordža išėjo į laisvę. 
Buvo tiek visko girdėjusi apie Londoną, kad degte 
degė noru atsidurti ten. Neatsiėmusi net brandos 
atestato, išskrido pas Karalienę.

Čia jos laukė seni pažįstami ne tik iš mūsų mieste-
lio, bet ir iš sostinės, iš pajūrio. Marga publika iš visos 
Lietuvos. Prasidėjo linksmybės, juk vasara – pramo-
gų metas. Gyvenimas buvo džiaugsmingas ir pigus. 
Nuomos mokėti nereikėjo, nes Džordža apsistojo ne 
hostely, o skvote. Skvoteriavimas Anglijoje – legalus 
dalykas, ačiū kapitalistinei britų santvarkai. Maisto 
irgi netrūko, naktimis jo susižvejodavo higieniškai 
sandariuose didžiųjų prekybos centrų konteineriuo-
se, nepažeistose pakuotėse. Alkoholis liejosi laisvai, 
vyno ir alaus parūpindavo berniukai, rengiantys 
robinhudiškus žygius į Tesco, Morrison, M&S, kitus 
supermarketus. „Apsiprekinti“ tokiame taške nėra 
nusikaltimas, tą patvirtins kiekvienas skvoteris. Kor-
poracijos yra beasmenės, nieko baisaus, jeigu menku-
tę jų turto dalį pasidalys žmonės, kurių kišenės šian-
dien kiauros. Elementari sharing filosofija. 

Vienintelis dalykas, kuriam reikėjo šlamančiųjų, – tai 
pycha ir uostalai, amfetaminas ar ketaminas, ku-
rio nenugvelbsi iš veterinarijos parduotuvės. Bai-
gėsi pinigai, o svaigintis vis tiek norėjosi. Džordža 
nusprendė padirbėti... Ėmėsi klasikinio emigrantų 
darbo – skrajučių nešiojimo už Londzės ribų. Ryte 
šoferis neapsiplunksnavusių lietuvių desantą išmes-
davo miestelyje X. Bastytis nežinomomis jo gatvė-
mis, sukariant pragarišką kilometražą pėsčiomis, 
mėtyti reklaminį šlamštą, išklausant piktus britų 

burnojimus, – menkas malonumas. Savaitę iškentu-
si tautiečių vergovėje, Džordža spjovė į šitą niekingą 
reikalą. Princesės juk nedirba juodų darbų. 

Prisiminusi Lietuvoje įgytą verslo patirtį, komu-
nikabili mergina greitai susirado žolės tiekėją. Nors 
reikėjo važiuoti į kitą Londono pusę, kelionė pas di-
lerį atsipirko su kaupu. Verslas klestėjo. Nereikėjo 
gatvėse stumdyti produkto, nes klientai gyveno po 
vienu stogu ir buvo laimingi, galėdami sutaupyti. 
Tėvai iš Lietuvos siųsdavo perlaidas badaujančioms 
savo atžaloms, tuoj tuoj tapsiančioms studentais, ta-
čiau šis procesas tęsėsi mėnesių mėnesius. 

Šiaip ar taip, sėkmė neamžina. Atėjo diena, kai 
reikėjo išsikraustyti. Keturių aukštų pastatas buvo 
visiškai nurengtas – laikinieji jo gyventojai pasi-
glemžė visą rastą varį. Ilgainiui nustoję nešti šiukš-
les lauk, privatų šiukšlynėlį buvo įsirengę bekraštėje 
svetainėje. Gal ir dėl to iškeldinimas įvykdytas be 
skrupulų. Tačiau Londzėje tai nėra pasaulio pabaiga, 
nes laukia tūkstančiai tuščių, apleistų komercinės 
paskirties pastatų, kur galima skvoteriauti. Žino-
ma, aukso amžius, kai galėjai ramiausiai okupuoti 
gyvenamąjį namą ir pasišvilpaudamas jame lindėti, 
baigėsi. Džordžos keliai su buvusiais bendrais išsi-
skyrė dėl konfliktų. Ji dar spėjo paimti porą šimtų 
svarovskių iš vieno anglioko, žadėdama atvežti išga-
ningosios žolės, ir dingo kaip į vandenį. 

Sėdėjimas gatvėje, apėmus žlugdančiam jausmui, 
kad esi benamis, varo iš proto. Džordža iš nevil-
ties paskambino man. Be didelio noro ištiesiau pa-
galbos ranką tautiečiams – Džordžą ir jos vaikiną 
Donį priglaudžiau permiegoti ant grindų. Padėjau 
jiems, nes ir man buvo pagelbėta. Kadaise pats pa-
tyriau, ką reiškia glaustis pas draugus svetimame 
mieste, kai neturi stogo virš galvos. Bėgo dienos, o 
porelės darbų paieškos buvo bevaisės. Donis svai-
čiojo, kad didžėjaus vakarėliuose, nors turėjo vos 
keletą plokštelių. Kadaise perspektyvus didžėjus iš 
pajūrio dabar priminė savo šešėlį. Buvo pasinėręs 
ne į muziką, bet į žaliąjį dūmą. Vakarais kazino 
pralošdinėjo varganas santaupas, vildamasis lai-
mėti Aukso puodą. Vertingesni daiktai, tarp kurių 
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buvo ir Džordžos fotoaparatas – tėvo dovana, kuria 
ji labai didžiavosi, nusėdo lombarde. Pinigai tirpo. 
Žolės atsargos degė sparčiau negu Kalifornijos miš-
kai. Bet juk čia Anglija, ne koks nors Afganistanas, 
čia apstu tautiečių. Donio draugai pakvietė porelę 
į Kembridžą. Atsisveikinome Viktorijos autobusų 
stotyje. Palikę pilkąjį Londoną, kuris varė  juos į 
depresiją, su vienu lagaminu ir keletu kuprinių abu 
išvyko laimės ieškoti kitur. Darbas kompaktinių 
diskų fabrike buvo monotoniškas, varginantis. To-
kioms kūrybiškoms sieloms tai atrodė nepakeliama. 
Saldžioji porelė iširo. Donis išskrido atgal, į Lietu-
vą, o Džordža nutarė išsiskyrimo liūdesį išblaškyti, 
pakeisdama klimatinę zoną – išlėkė į Alikantę pa-
siguosti motinai.

Pusmetį viešėjusi saulėtoje Ispanijoje, ryžosi kibti į 
mokslus. Nusprendė, kad savo seną svajonę – tapti fo-
tografe – įgyvendins Kopenhagoje, kur, anot Džor-
džos, išsilavinimas nemokamas ir daug kokybiškes-
nis negu tėvynėje. Be to, ten gyvena jos teta, taigi 
bus kur apsistoti. Universitete studijavo chebra iš 
viso margo svieto. Nauji draugai įkvėpė ją siekti kū-
rybinių tikslų. Hakimas iš Nigerijos, nors buvo mu-
sulmonas, nesivargino laikytis tradicijų. Nespjovė į 
viskį, mėgo parūkyti. Žavėjosi hiphopu. Džordžos 
ir jo interesai sutapo. Įsiliepsnojo meilė. Daugiausia 
laiko jiedu praleisdavo Kristianijoj, paskendę hašišo 
dūmuose. Mokslai atsidūrė trečiame plane. Naujasis 
Džordžos vaikinas nepatiko tetai, ji buvo konserva-
tyvi moteriškė, nusistačiusi prieš kitas kultūras, to-
dėl uždraudė svetimšaliui lankytis jos namuose. Ta-
čiau dukterėčia visada buvo maištininkė, jai patiko 
blogi berniukai. Džordžos santykiai su teta pašlijo. 
Teko palikti ir universitetą. Dėl prasto lankomumo. 
Galiausiai nuolatiniai kivirčai su Hakimu dėl kultū-
rinių skirtumų padėjo tašką jų meilės istorijai. Su-
sikrovusi lagaminą Džordža vėl išskrido į Londoną, 
kur niekas jos nelaukė.

Senoji skvoterių gvardija buvo išsiskirsčiusi. Vie-
ni nuomojosi kambarius, kiti gyveno okupuotame, 
bet siaubingai perpildytame name. Išpešusi leidimą 
apsistoti savaitei, kol susiras būstą, Džordža atsidė-

kojo geradariams, pasidalydama vaišėmis, atsivež-
tomis iš Kristianijos. Juk ten žolė žalesnė, dūmas 
kvapesnis, be to, pigesnis. Kaip ji pervežė šią kon-
trabandą? Tai labai moteriška (ne)paslaptis.

Gavusi perlaidą iš gimdytojų, Džordža išsikraus-
tė į hostelį. Susirado padavėjos darbą restoranėlyje. 
Ko daugiau reikia jaunam žmogui? Naujų pažinčių. 
Hostelis tam yra puiki vieta, čia lankosi internacio-
nalinė fauna – įvairiausio plauko žmogystos. Ko dar 
norisi vienišam žmogui svetimame mieste? Ogi at-
sipūsti po sunkios darbo dienos. Vieni stresą ir vie-
natvę žudo ugninio vandens lašais, kiti – svaigiais 
dūmais. Džordža greitai rado tinkamą kompaniją. 
Hostelyje gyveno toks Tedis, indų plovėjas iš Jamai-
kos. Kartą jiedu ėmė kalbėtis apie hiphopą, o vėliau 
vakarais kartu rūkydavo žolę parkelyje. Palaikyda-
vo kompaniją jo draugai, tarp kurių buvo ir Tairo-
nas, Tedžio pusbrolis. Dileris. Tikras mačo. Džordža 
nepraleido šanso ir užmetė tinklus. Netrukus per-
sikraustė gyventi pas Taironą. Karjera restoranėlyje 
baigėsi dėl nuolatinių vėlavimų ir pravaikštų. Džor-
dža tapo Tairono padėjėja. Nors turėjo nemenką pa-
tirtį, naujasis darbas buvo daug rimtesnis. Prekyba 
žole ir amfetaminu, palyginti su naujomis galimy-
bėmis, buvo vaikų žaidimas. Kokainas ir krekas – 
štai kas tikrai pelninga dideliame mieste. Vakarais 
dirbo bare, nešiodama šotus ir subtiliai verbuodama 
klientus. Išeiginėmis dienomis pramogaudavo kita-
me miesto gale – mėgaudamasi nemokamu alkoho-
liu, viliodavo įkaušusius vyrus, suteikdama tuščių 
vilčių praleisti naktį su ja. Kai kuriems gerbėjams 
parduodavo miltų, nors tie manė perkantys kokainą. 
Tačiau šis biznis turi savo kainą. Nuolatinė įtampa 
ir stresas, kad pagaus policija, daro savo – Džordžai 
nebepakako žolytės dūmo atsipalaidavimui. Koksui 
reikėjo nemažai pinigų, o kreko poveikis įtraukian-
tis – pypkelė po pypkelės ir prasideda riedėjimas į 
pakalnę.

Mudviejų santykiai atšalo. Nutrūko... Bet pasau-
lis toks mažas, kad net daugiamilijoniniame mieste 
gali atsitiktinai sutikti seniai matytus pažįstamus. 
Kartą matau – priešais mane ateina Džordža. Jos si-
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luetą pažinau iš tolo. Šviesiai dažyti plaukai nublu-
kę, veidas be šventinio makiažo. Bet nuo jos sklido 
Chanel No 5. Kvepalai, dėl kurių buvo pasiryžusi 
padaryti bet ką. Išleisdavo paskutinius pinigus, 
skirtus maistui, kad galėtų mėgautis šiuo aromatu. 
Pasiūliau jai cigaretę. Rūkė taip seksualiai, kaip ir 
tada, kai pirmąkart ją išvydau. Nusilupusio lako 
likučiai netrukdė gracingai laikyti cigaretę tarp 
pirštų... Džordža vis dar atrodė įspūdingai. Mėga-
vosi pavasario gaiva. Negalėjau atitraukti nuo jos 
akių. Nuo dailių kojų, kurios bandė išsilaisvinti iš 
tinklinių pėdkelnių, vos vos pridengtos džinsiniu 
mini sijonu. Ji kvepėjo pavasariu, jos krūtys veržėsi 
saulės link. Seksuali angeliško veido bloga mergaitė 
priminė DC komiksų antiheroję Harle Quine. Kol 
rūkėme, koketiškai skundėsi, kad turi problemų su 
policija. Pasakojo apie nesėkmingus „apsiprekini-
mus“ firminėse parduotuvėse. Už keleto metrų prie 
didelio lagamino tylomis rymojo naujas jos vaiki-
nas Džonis, tikras Tairono, kuris, pričiuptas poli-
cijos, atostogavo kaliūzėje, antipodas. Kol mudu su 

Džordža lietuviškai šnekučiavomės, Džonis nepra-
vėrė burnos, kantriai laukė pokalbio pabaigos. Jis 
priminė Tupacą, Džordžos dievinamą herojų, bet 
iškart buvo aišku, kas šios poros galva, kas vado-
vauja paradui. Mergaitė iš Lietuvos vėl buvo kelyje, 
kraustėsi į naujus namus...

Nuo to laiko ilgai jos nemačiau. Prabėgo metai, 
antri...  Vieną dieną užsukau pas manekenes, bet ne 
tas, kurios išdidžiai vaikšto podiumu, o tas, kurios 
darbuojasi Soho rajone. Durys praviros, ant sienos 
užrašyta: MODELS. Užlipęs laiptais, nuėjau pas 
administratorę. Netrukus ji pristatė darbuotojas. 
Pasaulis toks mažas... Apstulbęs išvydau ją. Ne, tai 
buvo ne Džordža, bet išsipūtęs jos šešėlis. Gyveni-
mas dideliame mieste padarė savo – greitas maistas 
ir nuolatinis kaifas sudarkė figūrą. Šviesūs plaukai 
dabar juodi kaip smala. Tik lolitiškas žvilgsnis iš-
likęs toks pats, slepiantis gilų liūdesį. Išbuvau su ja 
visą seansą. Numetęs pinigus ant lovos, išėjau į gū-
džią, šaltą spalio naktį svetimame mieste...
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Prūsija, tas nutolęs ir provincialus, dirbtinis istorijos 
kūrinys (kunststaat), kraštas, apsuptas priešiškai 

nusiteikusių šalių – katalikiškos Lenkijos, teutoniškos 
Vokietijos (Strakauskaitė, 2013), – turėjo unikaliausią 
miestą šalia Priegliaus, pasak Donelaičio, „puikųjį Ka-
raliaučių“ ir dingusias „lietuviškas gadynėles“, „kai dar 
prūsai vokiškai kalbėt nemokėjo“ (Donelaitis, 2013). 
Epochoje, kai vokiečių tauta formavosi už Vokietijos 
ribų, lenkai, lietuviai, vokiečiai, prancūzai, olandai su-
darė vieningą bendruomenę – prūsus. „Karaliaučiuje 
viskas kitaip. Skirtingai nei panašaus dydžio Baltijos 
ar Šiaurės jūros pakrantėse, kitaip nei Rytų provincijos 
miestuose, kitaip nei Vokietijoje, juo labiau Berlyne. 
Viskas kitaip ir mūsų galvose apie senąją Prūsijos sosti-
nę iki pat karo baisybių ir 1947 metų, kai sąjungininkai 
ištrynė valstybes“ (Manthey, 2005). Taip monografijoje 
„Karaliaučius. Pilietinės pasaulio respublikos istorija“ 
(Königsberg. Geschichte einer Weltbürgerrepublik) rašo 
vokiečių tyrinėtojas Jürgenas Manthey’s, pasakodamas 
apie Karaliaučių kaip kosmopolitinį miestą, kuriame 
gyveno jo piliečiai Johannas Christophas Gottschedas, 
Johannas Gottfriedas Herderis, Heinrichas von Kleis-
tas, Hannah Arendt, daug kitų įžymybių. Šioje žemėje 
užsimezgė šiuolaikinės vokiečių literatūros daigai, čia 
buvo naujai išreikšta politinė ir istorinė mintis, o Imma-
nuelis Kantas iš esmės pakeitė filosofijos mokslą. To-
kios idėjos galėjo rastis tik unikaliausiame „klimate“, 
o Karaliaučiuje jis toks ir buvo. 

Dabartinė vokiečių istoriografija apmaudžiai ne-
pastebi lietuviškų pėdsakų krašte, tik pamini, kad Si-
monas Dachas (1605–1659), Johannesas Bobrowskis 
(1917–1965) kilę iš Lietuvos–Vokietijos pasienio. Pasak 
Dariaus Kuolio, „Karaliaučiaus universitetas 18 amžiu-
je išlavino du iškilius Europos intelektualus – Imanuelį 
Kantą ir Kristijoną Donelaitį“ (Donelaitis, 2013). Kan-
tas, gaudavęs pelningų pasiūlymų profesoriauti Erlan-
gene, Jenoje, Mintaujoje, Halėje, savo gyvenamosios 
vietos nekeitė galbūt todėl, kad „tokį miestą kaip Kara-
liaučius prie Priegliaus galima laikyti tinkama vieta iš-
plėsti žinias tiek apie žmones, tiek apie pasaulį, šių žinių 
čia galima įgyti ir nekeliaujant“ (Kantas, 2010).

Donelaitis, hegzametrų kūrėjas, turėjęs puikų filo-
loginį išsilavinimą, muzikas, mechanikas, rašęs vo-
kiškai ir lietuviškai, tačiau negyvenęs nei Vokietijoje, 
nei Lietuvoje, liuteronų kunigas ir Prūsijos lietuvis, 
tarsi kviečia pasižvalgyti po savo jaunystės miestą 
Karaliaučių, kuris su kiekviena diena nenumaldomai 
tolsta. Mums lieka tik viltis, kad pavyks ką nors nau-
jo išskaityti archyvų šaltiniuose ar atsiminimuose. Šio 
miesto kultūros istorijos tyrimų spraga reikėtų laikyti 
ir skurdžias žinias apie muzikinį gyvenimą, nors kai 
kurie atradimai liudija, kad Karaliaučiuje skambėjo gili, 
pakylėta muzika. Georgas Riedelis (1676–1738), tobu-
lai jutęs laiko dvasią, pasitelkdamas Biblijos tekstų po-
etiką, kūrė monumentalias oratorijas, kurios, 1923 m. 
rastos Karaliaučiaus archyve, paskatino muzikologą 

Valentinas KAZLAUSKAS

MUZIKINIS KARALIAUČIUS 
IR KRISTIJONAS DONELAITIS

Retrospektyvos



62 K u l t ū r o s  b a r a i   2 0 1 9  ·  10

Hermanną Güttlerį (1887–1963) nuodugniau patyri-
nėti Karaliaučiaus kompozitorių mokyklą. Riedelio 
oratorijos 1924 m. dar buvo saugomos Stadtbibliothek 
(Güttler, 1925), deja, išliko tik nuotraukos su partitūrų 
viršeliais, jas varčiusių specialistų optiniai-muzikiniai 
įspūdžiai, kuriais remiuosi ir šiame tekste. Kita šios 
mokyklos įžymybė – Johannas Georgas Neidhardtas 
(1685–1739), poetas, kompozitorius, muzikos teoreti-
kas, už Prūsijos ribų pagarsėjęs savo vadovėliais, ypač 
traktatais apie garsaeilių temperaciją ir jų proporcijas. 
Jis galbūt dėstė ir Donelaičiui, bent jau buvo pažįsta-
mas su būsimuoju klavesinų meistru. 

Reikšmingiausi muzikiniai Karaliaučiaus įvykiai 
siejami su XVII a. pradžia. Pirmasis Prūsijos kuni-
gaikštis Albrechtas Branderburgietis sužadino sos-
tinės kultūrinę dvasią, nors tuščioje vietoje niekas 
neatsiranda. Jau XV a. pradžioje didysis magistras 
suteikė Karaliaučiaus muzikams teisę vienytis į pro-
fesionalių muzikantų gildijas, išdėstęs pagrindines 
pareigas – griežti per paradus, aukštų svečių sutiki-
mus, žymių miestiečių vestuves, krikštynas, laidotu-
ves ir kt. Labai atsakingos pareigos teko trimitinin-
kams – specialiais pavojaus signalais jie pranešdavo 
apie gaisrą, apie artėjančią priešo kariuomenę, pagal 
jų pasirodymą pilies bokšte miestiečiai sužinodavo 
dienos laiką. Vėliau trimitininkai išmoko griežti 
įvairiais instrumentais, talentingiausius pakviesda-
vo į dvaro kapelą. Gildijos laikėsi griežtos tvarkos, 
demonstruoti savo meną leista tik nustatytu laiku. 
Priklausymą joms muzikantai brangino, nes tai 
užtikrino stabilų pragyvenimą, teikė socialines ga-
rantijas. Aukščiausio lygio profesionalai priklausė 
atskirai (Kunstmusiker) „kastai“, jiems tarnybą su-
teikdavo pats Ordino magistras. Buvo ir „savivei-
klininkų“ (Dorfmusiker, Fiedler, Spielmann), griež-
davusių gatvėse, kaimuose, smuklėse. Įdomu, kad 
meninės tradicijos, įdiegtos Teutonų ordino, gyvavo 
iki pat Donelaičio laikų – aplink aukštutinį Karaliau-
čiaus pilies tvenkinį šurmuliuodavo spalvingos šven-
tės, rinkdavosi miesto „špilmanai“ – taip vadino ne 
tik muzikantus, bet ir žonglierius, deklamuotojus, 
šokėjus. Jie miestiečiams rodydavo teatralizuotas 

istorijas, legendas, akrobatinius triukus, dresuotus 
gyvūnus, nors svarbiausia būdavo muzika. 

Rusų rašytojas, mokslininkas, keliautojas Andre-
jus Bolotovas, tarnaudamas armijoje, gyveno Kara-
liaučiuje per septynerių metų (1757–1763) karą. Savo 
užrašuose jis gana smulkiai aprašė mugės šurmulį, 
prekeivių apsukrumą, gatvės teatrą... Tokie „bala-
ganai“ pritraukdavo daugybę žmonių. Ant greito-
siomis sukaltų lentų su netvarkingai ištepliotomis 
,,dekoracijomis“ pasirodydavo margai išdažytas ar-
lekinas su keliais pagalbininkais-komediantais ir 
nerdavosi iš kailio, kad patrauktų publikos dėmesį 
vulgariais, kvailokais juokeliais. Kai žmonės būda-
vo jau „paruošti“, išlįsdavo vadinamasis „prekybinis 
rėksnys“, siūlydamas stebuklingus vaistus nuo visų 
ligų – miltelius, piliules, trauklapius, šakneles, viso-
kius niekučiaus... Daugumai su pirkiniais išsiskirs-
čius, pasirodydavo kiti „artistai“ ir komedija tęsda-
vosi (Bolotov, 1986).

Reformacija iš esmės pakeitė Karaliaučiaus muziki-
nę kultūrą. Albrechtas Brandenburgietis, tikras muzi-
kos mylėtojas, rūpinosi menininkais, į muzikinę veiklą 
įtraukė miestiečius, buvo ypač suinteresuotas bažnyti-
nėmis giesmėmis, atrinko ir užrašė geriausius daugia-
balsės vokalinės muzikos pavyzdžius. Susirašinėjo su 
to meto muzikais, palaikė glaudžius ryšius su frankiška 
savo tėvyne. Miesto meninė kultūra klestėjo. Po kuni-
gaikščio mirties (1568) stojo niūresnis laikotarpis, nes 
psichiškai neįgalus jo sūnus Albrechtas Friedrichas ne-
atsispyrė lošimo aistrai, o dvare siautėjo komediantai su 
šokiais ir dainomis. Prūsijos kraštą 1577 m. artimiau-
sio giminaičio teisėmis ėmė globoti pusbrolis Georgas 
Friedrichas, kurį Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis 
kunigaikštis Steponas Batoras jau kitais metais oficialiai 
paskyrė Prūsijos regentu. Friedrichas iš Brandenburgo-
Ansbacho puoselėjo puošnųjį stilių. Į Karaliaučių per-
kėlė iš Frankijos dvaro kapelą, sujungė ją su vietiniais 
muzikantais. Veikiausiai tai galima vadinti šlovingosios 
dvaro kapelos gyvavimo pradžia (gal net simfoninio or-
kestro užuomazga). Kraustytis į Karaliaučių buvo pri-
viliotas Italijos senosios vokalinės mokyklos meistras 
ir specialistas Theodoras Riccio, bažnytinės muzikos 



63K u l t ū r o s  b a r a i   2 0 1 9  ·  10

rinkiniais pradėjo garsinti miestą Johannesas Eccardas 
(1553–1611) ir Johannas Stöbausas (1580–1646). 

Vokietiją ištikusi nelaimė – trijų dešimtmečių karas 
(1618–1648) – tolimą ir izoliuotą Prūsiją paliko ramy-
bėje. Nerimastingais suirutės, nevilties laikais ramus, 
taikus Prieglius tapo traukos centru. Kunigaikščio 
kvietimu Karaliaučiuje apsigyveno nemažai Vokieti-
jos menininkų, muzikantai varžėsi dėl tarnybos ins-
trumentinėje dvaro kapeloje... Atsirado muzikos pe-
dagogika. Stiprėjanti buržuazija globojo menininkus. 
Klestėjo proginė muzika – per sukaktuves, vestuves, 
laidotuves skambėjo kantatos. Liuteronų pamaldoms 
tapo svarbūs vargonai. Jaunasis Altstadto tarybos pa-
tarėjas, vargonavimo talentas, baroko kompozitorius 
Jonas Zornichtas (1595–1629), kurio protėviai kilę iš 
Prūsų Lietuvos, bendravo su garsiuoju Nyderlandų 
vargonininku ir kompozitoriumi Janu Pieterszoonu 
Sweelincku (1562–1621), jo patyrimą ir žinias diegė 
Karaliaučiaus bažnyčiose ir mokyklose. Iš Eisenacho 
į Karaliaučių atvykęs vargondirbys Josua Mosengelis 
1732 m. naujai perstatė instrumentą Pilies bažnyčio-
je (Hubatsch, 1968). Jo veiklą tęsė Adamas Gottlobas 
Casparinis (1715–1788) – karališkasis vargondirbys 
garsėjo puikiai skambančiais naujoviškais instrumen-
tais Altrosgartene, Altstadte, Haberberge (po gaisro), 
Tragheime, Gerdauene, Tilžės vokiečių bažnyčioje, 
Sensburge. Beje, Vilniaus Šv. Dvasios bažnyčios var-
gonai (pastatyti 1776 m.) – didžiausias barokinis ins-
trumentas Lietuvoje ir vienintelis pasaulyje išlikęs 
vargondirbio Casparinio tokio dydžio kūrinys, yra 
nacionalinės ir tarptautinės reikšmės kultūros verty-
bė. Vargonai išliko beveik nepakitę, nebuvo sugriauti 
ar suniokoti (šiuo metu pradedama juos restauruoti). 
Vargondirbių veiklą Karaliaučiuje gerokai sumenkino 
Apšvietos sekuliarizacija, o ypač pristabdė septynerių 
metų karas (1757–1763).

Katedros vargonininku 1631 m. tapo garsiojo Hein-
richo Schutzo (1585–1672) mokinys ir pusbrolis Hein-
richas Albertis (1604–1651), muzikas, kuriam Kneip-
hofo gyventojai padovanojo daržą, o šis leido po visą 
sklypą išsikeroti moliūgams. Vadinamojoje Moliūgų 
trobelėje (Kürbishütte) susitikinėdavo Mirties neiš-

vengsiančiųjų draugija, kuriai priklausė ir Simonas 
Dachas. Bičiuliai klausydavosi poezijos ir muzikos, 
moliūgų žievėje pjaustinėdavo savo eiles (Albrecht, 
1995). Beje, barokinės muzikos meistro Alberčio gies-
mės dar ir šiandien giedamos liuteronų bažnyčiose. 

Unikali Karaliaučiaus muzikos ir poezijos mokykla 
paklojo tvirtą pamatą kūrybingam Dievo šlovinimui. 
Iš liuteroniškų giesmių paveldėtas kultūros lobis pa-
neigė požiūrį, esą protestantai nusiteikę prieš kūrybinį 
pradą, nes liuteronizmas, pasak Philipo Melanchtono, 
nesuderinamas su tikruoju menu (Pociūtė, 1995). Kara-
liaučiaus kantoriai ir kompozitoriai liko ištikimi Luthe-
rio priesakams, muziką šlovino kaip iš aukščiau siųstą 
dovaną, kūrybą skirdami in Nomine Die – Viešpaties 
garbei. Lutheris manė, kad Šv. Raštas yra fundamen-
taliai retoriškas, apeliuoja į emocijas, vartodamas kal-
bos figūras ir iliustratyvias istorijas. Liuteronai labiau 
už logiką vertino retorikos gebėjimą sukelti jausmus 
(ars movendi affectus), pabrėžė išganingą Šventraščio 
poveikį – vivificatio – nuodėmingajam (Pociūtė, 1995). 
Karaliaučiaus Bachu tituluojamas Riedelis svarbiau-
sias oratorijas sukūrė Šv. Rašto temomis. Donelaitis 
savo muzikinių kūrinių tekstus irgi parašė išimtinai 
bibliniais motyvais – „Dovydo ir Jonatano draugystė“, 
„Pirmųjų žmonių šeimininkavimas“, „Laimė ir nelai-
mė“, „Viltis“.

Rytprūsių parapijiečiai nuoširdžiai mėgo nabažnas 
giesmes. Pietizmas siekė kurti gyvybingą bendruome-
nę, kurios kiekvienas narys taptų ne vien pamaldų lan-
kytoju, bet ir stengtųsi aktyviai dalyvauti pamoksle, 
maldoje, katechizavime, stiprindamas Dievo suvokimą 
per liturginį giedojimą. Liturgijos giesmėms būdingos 
lengvai įsimenamos melodijos, prasmingi tekstai, pir-
menybė teikiama Lutherio choralams, atliepiantiems 
paprasto žmogaus širdį. Karaliaučiaus spaustuvinin-
kas Friedrichas Reussneris, gavęs valdžios privilegiją, 
1702 m. išleido „Naują pagerintą giesmyną bažnyčiai, 
mokyklai ir namams“ su 759 giesmių natomis kie-
kvienai progai ir savaitei. „Giedantis Kristus“ – itin 
plačios apimties rinkinys, kuris yra daugiau nei šventa 
giesmė, tai maloningasis Dievas su brangiais krikščio-
niškais pamokymais, skatinančiais garbinti nuostabų 
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Jo balsą.“ Pridėtas žodynas (glosarijus) ir poetų gy-
venimo aprašymai. Svarbų postūmį kuriant ir išsau-
gant giesmynus suteikė pietizmas ir jo šulai – Georgas 
Friedrichas Rogallas, Franzas Albertas Schultzas, Jo-
hannas Anastasius Freylinghausenas, Danielis Hein-
richas Arnoldtas. Jiems rūpėjo, kad maldų knygomis 
būtų naudojamasi tinkamai ir su pakylėjimu. Dažnai 
akcentuojama asmeninė žmogaus tikėjimo patirtis, 
giesmynuose pabrėžiama: ,,Nenorėtume, kad giesmės 
būtų skirtos žmonių visumai; kaip išsiskiria avis, taip 
reikia skirti ir ganyklas, o paguodos ieškotojai gali ne-
paisyti kurios nors giesmės, tačiau tegul leidžia kitiems 
susirasti savą ganyklą ir, kaip sako Lutheris, tegul jie 
purto krūmą arba giesmę – gal nukris atbudimo ir at-
sivertimo (Erweckung) uogos. Kas jaučia, kad giesmė 
jo būsenai nieko nesako ir niekuo nepadeda, prašykite 
Dievo – atsiųs malonę, kurią jis suteikia kitiems. Gie-
dodami nesimėgaukite melodingumu ir iš to sekančia 
„saldžia“ būsena, tai sukels blerbimą ir pasibaisėjimą 
Dievo ausyse“ (Hubatsch, 1968). Šių patarimų autorius 
nežinomas, – juk tikintiesiems tas pats, kieno vardu 
į juos kreipiasi Dievas. Tačiau perspėjimas nesimė-
gauti melosu – Bažnyčiai būdinga nuostata, malonūs 
muzikiniai sąskambiai gali būti nuodėmingi. Šv. Au-
gustinui melodija, „nepaisant jos galios įžiebti gilesnį 
pamaldumą, asocijuojasi su pagunda, kurią privaloma 
pažaboti“ (Saulytis, 2018).

Ortodoksų autoritetas Johannas Jakobas Quandtas 
kaip priešpriešą pietistams 1735 m. Karaliaučiuje iš-
leido rinkinį „Senų ir naujų dainų giesmynas su mal-
dų priedu, – tai rinktinės giesmės, giedamos Prūsijos 
bažnyčiose Dievo garbei, viešai skelbiant ypatingą at-
sidavimą“. Quandtas atmetė griežtą pietistų reikalavi-
mą apriboti bažnytinę muziką. Nuo 1732 m. įsigaliojo 
karaliaus Wilhelmo I ediktas, draudžiantis bet kokį 
muzikinį Dievo garbinimą, išskyrus bendruomeninį 
giedojimą, be to, Karaliaučiaus pietizmą persmelkė vė-
sūs racionalizmo vėjai. Vis dėlto talentingi kantoriai ir 
vargonininkai drįso ginti bažnytinę muziką, nepaisy-
dami karaliaus draudimo. Esminiai nesutarimai tarp 
ortodoksų ir pietistų greitai išnyko, juk ir vieni, ir kiti 
buvo tradiciniai liuteronai, giliai tikėjo, kad išmintin-

giausi poetai ir kantoriai kuria Viešpaties garbei. Ka-
raliaučiaus kantoriai patyrė stiprų Paulo Gerhardto 
poetikos poveikį. Nepralenkiamas proginės poezijos 
kūrėjas buvo Simonas Dachas, vadintas Karaliaučiaus 
Petrarca, parašęs apie pustrečio tūkstančio kūrinių. Jo 
poetikos muzikalumui, krikščioniškos išminties skli-
dinai kalbai galėjo daryti įtaką pažintis su Vokietijos 
poetu Martinu Opitzu (1597–1639), padėjusiu nau-
josios vokiečių poezijos pagrindus. Jo kūryboje tarsi 
„pasaulietiniu“ būdu ar „užslėptąja teologija“ (Verbor-
genen Theologie) tiesiami protestantiški Dievo žodžio 
keliai į žmonių širdis. Tai vidiniai tikėjimo slėpiniai, 
nesuvokiami protui, nepavaldūs kalbai, išreikšti reto-
riškai (Pociūtė, 1995). Atnaujintose bažnytinių šven-
čių giesmėse gamtos vaizdai su saulės grąža, lydimi 
Kristaus simbolio, tarsi liudijo gimimą, prisikėlimą 
ir išganymą žmogaus kasdienybėje. „Ar ne tokiu pat 
retorikos principu grindžiamas ir pastovusis K. Done-
laičio „Metų“ pasaulio modelis, kurio atskiras dalis ga-
lime įžiūrėti Karaliaučiaus poetų giesmėse?“ (Pociūtė, 
1995). Dacho giesmėje saulė jau „pradėjo aukscziaus 
tekėt, mums swiesdama“, žmogaus gyvenimas nesibai-
gia mirtimi, nes, poeto žodžiais tariant, „slenkam ten 
artyna, kurs mums Pekla bus ar Dangus“ (Donelaičio 
laikų liuteronų giesmių antologija, 2014).

Artėjant XVII–XVIII a. slenksčiui, vis dar gyvavo 
šlovingosios dvarų kapelos, nors patyrė ne tik pakili-
mus, bet ir nuosmukius. Muzikantams reikėdavo pil-
dyti primityvokus biurgerių užsakymus, kai į miestus 
atvykdavo svečių, atlikti proginę ar šeimos švenčių 
muziką. Vis dėlto Karaliaučiaus muzikines madas 
diktavo didžiųjų kapelmeisterių Theodoro Riccio, 
Johanneso Eccardo, Johanno Stöbauso talentas. Ka-
pelmeisteris Johannas Sebastianis išgarsėjo, sukūręs 
proginę kompoziciją, kurią savo podukros vestuvėms 
(1663) užsakė kancleris Johannas Ernstas von Vallen-
rodtas. Kompozicija „Įsimylėjęs aviganis“ (Verliebtes 
Schäferspiel) reprezentuoja Karaliaučiaus to meto kul-
tūrą ir operos užuomazgas. Apie dvaro kapelą šiek tiek 
žinių yra iš pompastiškiausios karaliaus inauguracijos 
1701 m. sausį. Kurfiurstas pasivadino Friedrichu I, bet 
ne „Prūsijos karaliumi“, o „Karaliumi Prūsijai“, kaip 
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Albrechtas buvo pasivadinęs „Brandenburgo kuni-
gaikščiu Prūsijai“. Pabrėždamas Prūsijos savarankiš-
kumą, Friedrichas I vainikavosi ne Berlyne, o gimta-
jame Karaliaučiuje. Trečioji karaliaus žmona princesė 
Sofija Luiza, fanatiška liuteronė, vyrą reformatą sten-
gėsi nukreipti į „tikrą“ tikėjimą, todėl netrūko konf-
liktų. Asmeninę dramą valdovas bandė kompensuoti 
kultūrinėmis iniciatyvomis. Inauguracija pagal išlaidų 
dydį ir pompą turėjo prilygti Liudviko XIV blizgesiui. 
Johannas von Besseris rašė: „Ceremoniją lydi vaizdingi 
fejerverkai, medžioklės kovų imitacijos, jaučių skrudi-
nimas.“ Dvaro kapelos paveiksle matome prašmatnius 
trimitų ir litaurų ansamblius, įvairius sidabrinius 
instrumentus, kairėje prie vargonų stovi vokalistai ir 
choras. Ryškumo stokojančioje iliustracijoje galima 
įžiūrėti nemažai violų, kelias liutnes, violas da gamba, 
bombardas (fagotų pirmtakes), cimbolus. Muzikantai 
užėmę garbingiausias vietas šalia altoriaus, o tai rodo 
jų svarbą miestui. Kita inauguracinės šventės dalis 
buvo skirta Karaliaučiaus Albertinos pasirodymui – 
skambėjo studentų „vakaro muzika“, 150 (!) smuikų, 
pritariant dviem balsams ir kitiems instrumentams, 
griežė jaunojo Riedelio serenadą. 

Po karūnacijos šalis pajuto 
iškilmių nuostolius, prasidėjo 
niūriausi 1709-ieji. Karaliau-
čiaus baroką įrėmino žiaurus 
simbolis – maro giltinė. Mies-
tą, aptvertą kordonais ir atskirtą 
nuo aplinkinio pasaulio, užgulė 
didžiulis skausmas ir sielvartas. 
Mirus dvaro kapelmeisteriui Ge-
orgui Raddäusui, kapelos klestė-
jimas baigėsi. Bažnyčia beviltiškai 
kovojo su dvasinės muzikos se-
kuliarizacija, menui prarandant 
religinio pojūčio tyrumą. Tarp 
konsistorijos ir Kneiphofo kanto-
riaus kilo konfliktas, esą katedroje 
per apeigas skambėjusi „nepadori“ 
muzika – pasaulietinės giesmės 
ir poezija. Dar įžūlesnis atrodė 

trečiąjį Advento sekmadienį atliktas kompozitoriaus 
Güntherio Schwenkenbecherio (1651–1719) „Pasku-
tiniojo Teismo“ spektaklis: „Pirmame veiksme, lydi-
mi klaikaus timpanų ir trimitų triukšmo, savo bosais 
gargaliuojantys ir rėkaujantys lyg apsvaigę girtuokliai 
pasirodė epikūrininkai su apgailėtinu tekstu ir vaidi-
no daugiau kaip valandą“ (Güttler, 1925). „Muzikinė 
kakofonija maišėsi su poezija ir absurdiškais veiksmais 
šaipėsi iš kilnių dalykų; minėto kompozitoriaus ir var-
gonininko stilius persmelktas jausmingų sentimentų,o 
kantatos pagal itališką manierą prigrūstos arijų ir dra-
matiškų chorų – tai pretenzija į modernišką kryptį“ 
(Hubatsch, 1968). 

Apie panašius „išsišokimus“ kunigai pranešdavo 
karaliui, kai kurie kantoriai neteko pareigų, skambėjo 
lozungai: „Apginkite bažnytinę muziką“, bet į liturgiją 
vis tiek „brovėsi“ itališkos da capo arijos, net instru-
mentinė muzika perėmė italų vokalistams būdingą 
manierą. Šių dienų požiūriu sunkoka vertinti tokį este-
tinį „nusižengimą“, tačiau Prūsijos kantorių „santuo-
ka“ su italų opera gyvavo ne vien Karaliaučiuje. 

„Karūnuotoji Prūsija! Tavo malonus bažnytinis to-
nas, skambėjęs iki šiol, visiškai išblėso!“ – apgailestavo 

Dvaro kapela karaliaus karūnavimo iškilmėse 1701 m. sausio 18 d.  

Iš Johanno von Besserio knygos „Prūsijos karūnavimų istorija“ (1712)
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iš Silezijos kilęs Johannas Georgas Neidhardtas (1680–
1739), paskutinis Karaliaučiaus rūmų kapelmeisteris, 
savo veiklą čia pradėjęs po maro, nusiaubusio kraštą, 
ir bandęs atgaivinti muzikinę kultūrą (Güttler, 1925). 
Į Prūsijos sostą 1713 m. įžengė Wilhelmas I, nuobo-
dus, asketiškas kareivių karalius, priešiškas menams, 
vis dėlto puoselėjęs šiltus jausmus Rytų Prūsijai. Jaus-
damas prielankumą bažnytinei muzikai, padėjo atgai-
vinti Karaliaučiuje dvaro kapelą, paskyrė naują kapel-
meisterį, kuris Pilies bažnyčioje darbavosi beveik per 
visus Wilhelmo I valdymo metus (iki 1738-ųjų). Tai 
buvo Neidhardtas – kantorius, gerbęs XVII a. meistrų 
dvasinę muziką, kompozitorius, poetas, mokslininkas, 
sprendęs lygiosios darnos (temperacijos) klausimus, 
taikydamas matematikos metodus. Didis autorite-
tas, tapęs menininko-kantoriaus pavyzdžiu. Jo psal-
mių bažnyčiose pradėjo klausytis platesni miestiečių 
sluoksniai, atsirado daugiau gerbėjų (nesipiktino net 
griežtieji pietistai), pakilią nuotaiką sukurdavo klavi-
kordo, klavesino skambesys. Albertinoje jis dėstė eilė-
darą ir vargonavimą. Ko gero, pas jį mokėsi ir Done-
laitis. Atsidavęs protestantas, muzikas-teologas tikrai 
buvo žinomas ne tik Prūsijos klavyrų meistrams, sie-
kusiems išgauti tobulą garsaeilių darną. Karaliaučiaus 
dvaro kapelmeisteris nuo pat veiklos pradžios stengė-
si suteikti kūriniams grynumo ir konkretumo pagal 
senosios mokyklos moto – „skriestuvas ir liniuotė“ 
(Circkel und Lineal). Kodėl taiko menui tokią mokslinę 
metaforą, aiškino gana lakoniškai: „Viskas yra pateikta 
partitūroje, kuria muzikos mylėtojai gali pasitikėti, te-
gul mintys ir posakiai netampa pasakėlėmis (Contes de 
Veilles) prieš miegą“ (Güttler, 1925). 

Neidhardtas buvo matematikas eruditas ir kūrė 
nuostabią bažnytinę muziką, jausdamas tvirtą kara-
liaus palaikymą. Dvaro pamokslininkas Bernhardas 
von Sandenas, girdėjęs vieną pirmųjų jo pasirodymų, 
pabrėžė: „Šiuo metu mūsų bendruomenė maloningu 
Karališkosios Didenybės rūpesčiu atitaisydama prasto-
ką bažnytinės muzikos būklę, puikaus kapelmeisterio ir 
choro vadovo padedama atnaujino dvaro kapelą, todėl 
šiandien išgirdome skambią ir gerai surepetuotą mu-
ziką, – tokia pradžia mus nuteikia pakiliai“ (Güttler, 

1925). Neidhardtas savo traktato ,,Harmoninio kano-
no dalijimas“ (Sectio Canonis Harmonici. 1724) de-
dikaciją Wilhelmui I pradeda jausmingais žodžiais: 
„Kaip Prūsiją erelis uždengia sparnais / Taip raidės pil-
nos nuolankumo / Laisvas aš, nors akys drovios spindi / 
Persekios šešėliai užtarėjų pavydžių / Judėjimas šviesos 
mane apgins“ (Güttler, 1925). Per dešimtmetį jis pa-
rašė penkis stambius teorinius veikalus, kaip taikant 
sudėtingus logoritminius skaičiavimus, priartėti prie 
lygiosios darnos (temperacijos). Terminologija gana 
paini, Neidhardtas nevengia sarkastiškai pašiepti gin-
čų, įprastų to meto muzikos mokslininkams. Broliai 
Donelaičiai, garsėję Rytprūsiuose „nuostabiais mu-
zikos prietaisais“ (Donelaitis, 1977) galėjo žinoti kurį 
nors Neidhardto vadovėlį, nes tais laikais instrumentų 
gamintojai stengėsi kuo paprasčiau ir švariau suderin-
ti stygų oktavas, kvintas, tercijas, nors mažai tikėtina, 
kad meistrai-praktikai būtų studijavę matematinius 
skaičių ir harmonijos santykių „labirintus“. Įdomu, kad 
šmaikštusis matematikas Neidhardtas daugumą savo 
choralų rašė su 5 arba 6 bemoliais – juk būdavo, kad 
nemokšos arba išdykaujantys vaikėzai, prišokę prie 
vargonų, bandydavo sugroti kurią nors eilutę, tačiau 
išvydę vien diezus ar bemolius, eidavo šalin. „Po to aš 
transponuodavau“, – sakė Neidhardtas (Güttler, 1925). 
Iki mūsų dienų išliko vienintelis jo kūrinys „Septynios 
Atgailos psalmės“ (Die Sieben Buss – Psalmen). 

Prakeiksmai, sklindantys iš Johanno Kuhnau kny-
gos „Muzikos šarlatanai“ (Der Musicalische Quack-
Salber, 1700), atskleidžia to meto priešpriešą tarp italų 
ir vokiečių. Prūsijos muzikai liuteronai (kaip ir Vokie-
tijos protestantai) pabrėžė žodžio – retorikos – pirme-
nybę, jų meninės idėjos išplaukdavo iš Šv. Rašto tiesų 
ir poezijos, tekstas tapdavo muzika. Italų operos mo-
kykla priešingai – akcentavo melodinį cantabile pradą, 
nustumdama šalin verbalines prasmes. Be to, italų vo-
kalo virtuozai, mėgdžiodami smuikavimo stilių, daž-
nai „instrumentalizuodavo“ vokalinę partiją. Kitaip 
tariant, žėrinti itališka išorė niekaip nesiderino su gilia 
bažnytine liuteronų muzika. Nors yra žinoma, kad Jo-
hannas Sebastianas Bachas žavėjosi italų smuiko meis-
trais (Druskin, 1986), pagal Venecijos diletanto (Dilet-
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tant tais laikais reiškė savamokslį) Tomaso Albinonio 
temas sukūrė tris fugas, o savo mokiniams pateikda-
vo užduočių pagal jo kūrinius. Neidhardtas traktate 
„Harmoninio kanono dalijimas“ aprašė keistą žmogų, 
dažnai kursavusį tarp Peterburgo ir Karaliaučiaus: „…
Praeitą vasarą garsusis T. Albinonis (tartum apsigynęs 
teutonas) atvyko į draugų namus Karaliaučiuje; čia už-
simezgė jo diskusija su Neidhardtu apie akustikos da-
lykus. Išsimokslinusiam Prūsijos dvaro kapelmeisteriui 
italo operinis komponavimas ir smuikavimas padarė 
prastą įspūdį, sukėlė juoką, o galiausiai panieką ir norą 
pasityčioti.“ Pasirodo, tai buvo „pseudoalbinonis“, kurį 
pagrindinis „Muzikos šarlatanų“ veikėjas Carafa ve-
žiojasi su savimi nuo Rostoko iki Švedijos. Johannas 
Matthesonas jį apibūdino kaip akiplėšą, Vokietijoje jau 
pagarsėjusį veikėją, prisistatantį „Albinoniu iš Vene-
cijos“. Ir padarė išvadą: „Galbūt vagis nėra toks blogis 
kaip žmogus, visą laiką gyvenantis melu. Pagaliau vis 
tiek abiejų laukia kartuvės“ (Güttler, 1925).

Muzikinė miesto kultūra pamažu keitėsi, atsirado 
naujovių. Išsimokslinę kantoriai, tapę laisvais meni-
ninkais, tarnavo mokyklose ir bažnyčiose, vokalinė 
polifonija vis dar teikė dvasinės raiškos galimybes, 
skatino ieškoti naujų meninių idealų. Muzikinės rai-
dos kulminacija siejama su Georgu Riedeliu, kuris 
vienoje iš partitūrų, rastų miesto archyve, pavadintas 
Karaliaučiaus Bachu. Muzikos istorikas Gottfriedas 
Döringas (1801–1869) rašė: „Riedelio sumanus ir tvir-
tas stilius atspindi gerą mokyklą ir kruopštų meninį 
amatą, tik gaila, kad tokios reikšmingos kompozicijos 
nebuvo atliktos platesniu mastu ir nepaliko pėdsakų 
svetur“ (Güttler, 1925). Viena iš priežasčių – prasta 
natų spausdinimo kokybė (ypač pirmojoje XVIII a. 
pusėje). Karaliaučiuje tik 1796 m. buvo naujoviškai at-
spausdintas vienas choralas, iki tol dažniausiai vargo-
nininkai perrašinėdavo partitūras ranka. 

Hermannui Güttleriui 1923 m. nusišypsojo laimė 
rasti didžiųjų Riedelio partitūrų Evangelium Sankt 
Matthäi (1721), Psalmen Davids (1721–1724), Offen-
barung Johannis (1734) rankraščius. Tai brandžiau-
si kompozitoriaus kūriniai. Įrašai tarp atskirų dalių 
byloja, kad „Psalmių“, o ypač „Apreiškimo“ (Offen-

barung) ištraukos buvo atliekamos Karaliaučiuje per 
liturgijas. Deja, šios vertybės, saugotos Karaliaučiaus 
archyve, tikėtina, 1944 m. pražuvo liepsnose, liko tik 
muzikologo Güttlerio tyrinėjimas, kuriame oratorijos 
aptariamos itin detaliai, nors jų apimtys milžiniškos 
(daugiau kaip po 20 dalių). Kaligrafiškai perrašyta 
„Mato evangelijos“ partitūra užėmė 1136 puslapius. 
Autorius, matyt, norėjo enciklopediškai apimti v i s ą 
evangelijos tekstą, o mąstydamas apie savo klausytojus, 
paraštėse primindavo, kad „įprastais sekmadieniais ar 
per šventes, jei psalmės ir itin ilgos, galima jas naudoti 
dalimis“ (Güttler, 1925). Anot anglų muzikos istoriko 
Charleso Burney’o, Vokietijoje (o gal ir visoje Europoje) 
XVIII a. buvo pageidautina didelė kompozicijos apim-
tis, antraip atrodys, kad autorius pritrūko fantazijos, 
nes kūrinys staiga baigiamas, neišsakius minčių, ku-
rias diktuoja tema (Берни, 1962).

Pirmoji iš didžiųjų biblijinių partitūrų pavadinta 
„Šv. Mato evangelija“. Menišku dailyraščiu pratarmė-
je Riedelis užrašė: „Iki šiol aš buvau susirūpinęs dėl 
Dievo suteiktų galimybių tarnauti jaunimui ir visuo-
menei, mano sklindantys gebėjimai išreikšti Šv. Mato 
evangelijos muzikoje su švenčiausia pagarba Dievui; o 
brangus jaunimas ir visa bendruomenė su atsidavimu 
šventam Dievo Žodžiui tegul įsiklauso į dieviškosios 
jūros muzikinį bangavimą. Šį savo kuklų darbą skiriu 
tiems, kurie man padėjo, skatino, labiausiai Aukš-
čiausiajam globotojui – jų paramą ir užtarimą jaučiau 
rašydamas šį veikalą, todėl su malone ir atsidavimu 
tariu jiems padėką, be to, turėdamas laisvę nuolan-
kiai prašau – vertinkite šį darbą be blogo nusistatymo, 
žvelkite vien geromis akimis, o mūsų žinomoje viešojo-
je bibliotekoje gal atsiras jam kukli vieta... Königsberg 
Altenstadt 1721“ (Güttler, 1925). 

XX a. pirmojoje pusėje, kai Güttleris rado partitū-
ras, vargu ar Karaliaučiuje galėjo įvykti gyvas jų at-
likimas, tačiau akivaizdu, kad kompozitorius ir mu-
zikologas kruopščiai skaitė, studijavo ir griežė šias 
muzikines evangelijas. Didelė jo monografijos dalis 
skiriama kiekvienos dalies aptarimui. Partitūrose aps-
tu įdomių techninių ir stilistinių paties Riedelio nuo-
rodų, pavyzdžiui: „Čia galiu likti tik su Šventos Dvasios 
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tekstu be arijų ir rečitatyvų“ arba „priklausomai nuo 
teksto reikia sustiprinti chorą“ ir pan. Įdomiausia, kad 
kompozitorius, tikras liuteronas, į savo oratorijų instru-
mentines partijas įtraukia parapijiečių  g i e s m e s. Ins-
trumentų balsai jau transponuoti, kruopščiai išrašyti 
visi unisonai ir t. t. Yra ir kažkieno aforizmas, matyt, 
patikęs Riedeliui: „Negaliu tapti kiekvienu skaitytoju 
ir klausytoju, man patinka ne kiekvienas skaitytojas 
ir klausytojas.“ Instrumentuotės sonoristika originali, 
išraiškinga savo paprastumu. Kristaus šviesa ir spinde-

sys perteikiami trimitais ir timpanais, Betliejaus vai-
kų žudikams pavaizduoti „užtenka“ smuikų bei altų 
lankstumo, Jėzaus Krikštą „išpina“ fagotai su smui-
kais, Kalno pamokslas patikėtas dviem valtornoms, 
fagotui ir violončelei. Mėgstamas baroko instrumentas 
viola da gamba (violončelės giminaitė) kartais skamba 
su obojumi. Kristaus raginimus mokiniams pertei-
kia žemesnio skambesio tenorinis kornetas, anuomet 
vadintas Cornulongo (grosser Zink). Didingos Mato 
evangelijos finale, kai, atrodo, užgrius garsų lavina, 
kompozitorius netikėtai pateikia paprastą melodinį 
Išgelbėtojo pasakojimą, atsisakydamas choro, – tai ir 
yra pabaigos Žodis. Riedelio muzikos koloritas ir me-
lodingumas, sklidinas kilnaus paprastumo, atmeta 
bet kokias įtakas ar palyginimus. Tokia Karaliaučiaus 
tradicija – bažnytinės oratorijos neskirstomos į ari-
jas ar chorus. Tai giedamoji poetika. Biblijos tekstui, 
alsuojančiam dramatizmu, svetimas barokinis jaus-
mingumas.

„Dovydo psalmės“ – 150 psalmių rinkinys, tilpęs 
į „tik“ dvi partitūras. Tituliniame lape įrašyta: „Die-
viškojo Lutherio vokiškas vertimas, muzika skirta se-
kmadienių bei švenčių dienų bažnytinėms apeigoms. 
Autorius Riedelis.“ Partitūra, priešingai negu kiti kali-
grafiški rankraščiai, nėra gerai įskaitoma. Neaiški net 
psalmių sukūrimo data, tačiau tikėtina, kad kompo-
zicija skirta trijų miestų susijungimui (1724), nes poe-
tine forma parašytoje dedikacijoje išvardyta: Altstadt, 
Kneiphof, Löbenicht, nurodytos naujos Karaliaučiaus 
valdininkų pareigos. Ne itin ištęsta psalmių forma ati-
tinka liturginę jų paskirtį. Yra žinoma, kad šių parti-
tūrų ištraukos skambėjo per Neurosgärterio bažnyčios 
naujų vargonų pašventinimą (1737). Psalmių dalys, 
būdamos išbaigtos pjesės, puikiai tiko kontrastingam 
šventiniam metų kalendoriui. 

„Apreiškimas Jonui“ (1734) – muzikiniu požiūriu 
giliausias ir techniškai tobuliausias kūrinys. Oratori-
jos meistriškumas nekelia abejonių, choralinė technika 
tobula. Po simfoninės įžangos choras pabrėžtinai arti-
kuliuoja: „Tai Jėzaus Kristaus Apreiškimas, mums duo-
tas Dievo“, „Palaimintas tas, kuris skaito.“ Dievo balsas 
skamba „tartum visi trimitai“, o bosas, paženklintas 

Georg Riedel. Inicialas „o“ iš oratorijos „Šv. Jono Apreiškimas“ 

titulinio lapo
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continue, taria: „Aš esu A ir O.“ Gana paprastomis prie-
monėmis išreiškiamos negandos, užgriuvusios žmoni-
ją, angelų giesmės, skėrių sparnelių traškesys, visokie 
slėpiniai. „Apreiškimas Jonui“ yra 22 dalių, paskuti-
nėse keturiose Riedelis pasitelkia trigubą mišrų chorą 
(caput tres choros expansum). Meistriškas trijų chorų 
išdėstymas ir judėjimas – nepakartojama Karaliaučiaus 
vokalinio meno tradicija, čia sunku aptikti svetimšalių, 
net ir vokiečių įtaką. Finaliniai žodžiai „...ateik, Viešpa-
tie Jėzau“ skamba galingai, „įvilkti“ į gryniausią C-dur 
tonaciją. „Apreiškimas Jonui“ baigiamas kukliu choro 
„Amen“. Įdomu, kad viena iš paskutinių dalių buvo 
atliekama 1733 m. per pietistinės krypties šulo Danie-
lio Heinricho Arnoldto įvesdinimą (Güttler, 1925). Šis 
teologijos profesorius po kelerių metų dėstė Donelai-
čiui. Karaliaučiaus universiteto profesoriai, tarp jų ir 
teologas Arnoldtas, 1743 m. pasirašė dokumentą, kad 
Donelaitis yra tinkamas įšventinimui į dvasininkus 
(Baublys, 2015). 

Oratorijų rankraščiai perrašyti neįtikėtinai 
kruopščiai, nes Riedelis, be kita ko, dėstė ir kali-
grafiją. Aplenkti brangios odos viršeliais, jie pateko 
į Karaliaučiaus miesto biblioteką, kur išgulėjo 200 
metų. Niekas jų nejudino, nebent atskiri lapai atsi-
dūrė sviesto parduotuvėse. Kirmėlės, graužikai irgi 
niekam nerūpėjo. Racionalizmo amžiaus beribis pa-
sipūtimas ir niekinamas požiūris į praeities vertybes 
lėmė, kad dėjosi neįtikėtinai keisti dalykai...

Vienintelis iki mūsų dienų išlikęs Riedelio kūrinys 
yra „Darnus pamaldžių sielų džiaugsmas“ (Harmo-
nische Freude, frommen seelen) – gedulingoje kanta-
toje išreikšti apmąstymai apie pabaigą ir mirtį (beje, 
galima jos pasiklausyti youtube, atsivertus Ricercar 
Consort, Deutsche Barock Funeral Kantaten). Ši ne-
ilga (vos 12 minučių) muzika, nors skirta laidojimo 
apeigoms, prasideda optimistiškai: „...Džiaugiuosi 
Viešpačiu, sielą linksmina mano Dievas.“ Kantatą 
atlieka keturi vokalistai ir gana kuklus barokinis or-
kestras – dvi išilginės fleitos (recorders), du obojai, 
smuikai, viola d’amore, viola da gamba. Tyra, nuošir-
di muzika skamba paprastai, išgaunamas autoriaus 
pamėgtas „riturnelės“ efektas, kai daug kartų pasi-

girsta trumpa muzikinė slinktis (Clausula). Nuosta-
bią ramybę pabaigoje sukuria violos d’amore „pokal-
bis“ pizzikato su viola da gamba. Ši kantata – tarsi 
unikalios, šviesios, bet gedulingai užgesusios Kara-
liaučiaus meninės kultūros atspindys.

Riedelio kūrinių sonorinis koloritas perteikia mil-
žinišką istorinę Biblijos gelmę. Stipri religinė dvasia, 
primenanti viduramžius, persmelkusi liuteronų ti-
kėjimą, ypač paveikė kompozitorių Karaliaučiuje, 
kur bažnytinė muzika neprarado žodžio viršenybės. 
„Jie žodį mums palikti turi“ (Das Wort sie sollen las-
sen stahn) – kertinė meno reikšmė. Riedelio idėjos ir 
idealai buvo žinomi gal vos keletui žmonių, kuriais 
kompozitorius pasitikėjo, nekeista, kad didingos 
partitūros šimtus metų gulėjo miesto bibliotekoje ir 
joks studentas ar kantorius jomis nepasidomėjo. Nuo 
XVIII a. vidurio Karaliaučiaus maestro buvo ilgam 
užmirštas (kaip ir Bachas). Įsigalėjus naujiems sko-
nio idealams, giesmės ir oratorijos prarado turėtą 
svarbą. Visus užvaldė sentimentalizmas, mėgėjai pa-
sinėrė į namų muzikavimą. Turtingą Karaliaučiaus 
tradiciją su senosiomis vertybėmis nupūtus raciona-
lizmo vėjams, bažnytinės kantatos nebeskambėjo. 
Oratorijas iš dalies priglaudė meno mylėtojų drau-
gijos, į primirštas praeities vertybes imta žvelgti ro-
mantizuotu žvilgsniu.

Trimitininkai, obojininkai, būgnininkai grodavo 
kariškus maršus. Pilies bažnyčia (perkelta iš buvu-
sio Fridrichsburgo) tapo pagrindine karinės įgulos 
šventove. Karaliaučiaus teatrui pradėjus statyti sudė-
tingesnes (pavyzdžiui, Mozarto) operas, muzikantai 
pajuto stiprią konkurenciją, visokie „dainininkai iš 
klausos“ (natursänger) būdavo paprasčiausiai išvai-
komi. Muzikantams, persikėlusiems į karališkųjų 
paradų aikštes, vietoj singspiel ir operų teko palai-
kyti karinę dvasią, paklūstant negailestingam muš-
trui. Valdant prieštaringiausiai vertinamam karaliui 
Frydrichui Didžiajam, nenuspėjamų, kontroversiškų 
dalykų nestigo ir muzikiniame Prūsijos gyvenime. 
Kaip galėjo atsitikti, kad monarchas, pats būdamas 
pakenčiamas fleitininkas (kai kurios jo sonatos flei-
tai atliekamos ir šiandien), vertinęs kitus menus ir 
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filosofiją, vėliau buvo apkaltintas ne tik savo kareivių 
perpardavinėjimu kitoms šalims, bet ir visuomeninio 
blogio skatinimu, kai net muzika tapo nuodėme. Char-
lesas Burney’s rašo: „vargas tautai, kurios vieną dalį su-
daro špilmanai, artistai ir kareiviai, o kitą – skurdžiai“ 
(Берни, 1962). Prabanga tviskantys dvarai pripažino 
tiktai kariuomenę, medžioklę ir muziką. Meilę operai 
Frydrichas II kuo „nuoširdžiausiai“ demonstruodavo 
ir teatre. Kadangi parteriuose publikai buvo skirtos 
tik stovimos vietos, monarchas vaikštinėdamas kapel-
meisteriui per petį žvilgčiodavo į partitūrą – sekė, kad 
artistai nenusižengtų muzikiniam tekstui. Suklydu-
siems „nusikaltėliams“ pagrūmodavo, bet anaiptol ne 
juokais – tai reikšdavo net kūno bausmes. Bachas, vie-
šėdamas rūmuose Berlyne, išklausęs monarcho sugro-
tą temą, pagal ją tuoj pat atliko keturbalsę fugą, kurią 
vėliau ironiškai pavadino „Prūsiška fuga“. Kūrėjams ir 
atlikėjams karalius priekaištaudavo nuolatos, malonę 
užsitarnaudavo tik vienas kitas. „Šventą“ vardą negin-
čijamai pelnė kompozitorius Johannas Joachimas Qu-
antzas (1697–1773) kuriam, sakoma, čia nusilenkdavo 
dažniau nei Lutheriui ar Calvinui (Берни, 1962). (Beje, 
ir mūsų dienų fleitininkai lenkia galvą prieš Quantzo 
kūrybą, ypač jo traktatą „Griežimo fleita metodas“.) 

Anglų muzikologijos pradininko Burney’o „Muzi-
kinės kelionės“ po Europą yra visuotinai pripažintos, 
pasak šio veikalo leidėjų, „dabar visi rimtesni darbai 
apie XVIII a. muziką remiasi šio teoretiko užrašais“. 
Apie Prūsijos, tiksliau tariant, Berlyno muzikinį gy-
venimą Frydricho II valdymo laikais iš tikrųjų esama 
vertingų žinių, tačiau liuteroniškame Karaliaučiuje 
Burney’s nesilankė ir, drįsčiau teigti, daug prarado. 
Gal todėl religinis monarcho pakantumas jam atro-
dė tikra mįslė. Nors karalius buvo abejingas religijai, 
tačiau suprato, kad protestantiška Prūsija – galinga 
atsvara Austrijai ir katalikiškoms kunigaikštystėms, 
su kuriomis jis kovojo. Be to, religinė imigracija spar-
tino ekonomiką. Karalius, viena vertus, atvėrė sienas 
religiniams migrantams, atrodo, rūpinosi tikinčiųjų 
reikalais, antra vertus, aiškiai atsiribojo nuo pietizmo 
ir bažnytinės muzikos. Johannas Friedrichas Agrico-
la, žymus Bacho mokinys, vienu metu geriausias Ber-

lyno vargonininkas, parašęs nuostabių bažnytinės 
muzikos opusų, skundėsi Burney’ui, kad „jo kūrybos 
stiliaus karalius ne tik nepripažįsta, bet ir atsisako 
klausytis“. Monarchas, sužinojęs, kad bus atliekamos 
kantatos ar oratorijos, pareikšdavo, esą tai blogas 
skonis, nes „atsiduoda bažnyčia“ (Берни, 1962). 

„Karaliaučius geriau tinka meškoms dresuoti negu 
mokslui tarnauti“, – tokių ir panašių niekinamų fra-
zių Frydrichas II pažėrė apie Rytų Prūsiją ir jos lietu-
vius (Gineitis, 1998). Tačiau tie priekaištai, žarstomi 
be rimtesnių argumentų, labiau primena madingus 
Švietimo epochos stereotipus, atskleidžia grynai 
asmeninius monarcho nusistatymus, akivaizdus jo 
polinkis į „mefistofelišką cinizmą“, skepticizmas – tą 
konstatuoja ir šiuolaikiniai tyrinėtojai, pavyzdžiui, 
Sebastianas Haffneris (Strakauskaitė, 2013). 

Liuteronų kunigas Donelaitis laikėsi evangelinės 
nuostatos, kad nėra valdžios, kuri nebūtų iš Dievo, 
todėl kiekviena siela turi jai paklusti: „Visa mano pa-
rapija žino, kad aš dažnai karaliaus įsakymus užaš-
trinu ir skelbiu paklusnumą“ (Gineitis, 1995). Mėgs-
tamas kunigo posakis „Aš stebėjausi, kaip Dievas 
vedė mane“ (Donelaitis, 1977) apima ne tik gyveni-
mo „puikiajame Karaliaučiuje“ vargus, bet ir buvimą 
šalia didžiosios bažnytinės muzikos. „Tik maras ir 
giesmės“, – toks Prūsijos simbolis sklando Johanne-
so Bobrowskio apsakyme „Apie paliktąsias poezijas“ 
(Bobrowskis, 2000). Donelaitis su maru, ačiū Die-
vui, nesusidūrė, o liuteroniškos ir pietistinės giesmės 
aplink jį skambėjo nuo pat vaikystės. Žinome, kad 
kunigas turėjo puikų filologinį išsilavinimą, žavėjosi 
graikų, romėnų poetais, tačiau nepamirškime, kad 
jis gyveno beveik grynai liuteroniškame krašte – tai 
buvo „pirmoji pasaulyje tikybiškai homogeniška liu-
teronų valstybė“ (Baublys, 2013). 

Veikiausiai XVII a. „moliūgų trobelės“ (Kür-
bishütte) bičiuliai įkvėpė  l i t e r a t ū r i n ę  Dievo 
šlovinimo pakraipą. Vidiniais literatūros–muzikos 
ryšiais susisaistę kūrėjai sukūrė unikalią Karaliau-
čiaus aplinką, kuri išsilaikė ir pasibaigus kantorių 
epochai. Stalupėnų muzikas Donelaitis nuo 1743 m. 
galėjo užimti garbingą vietą ir tarp „literatūrinio“ 
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tipo Karaliaučiaus kantorių. Nors broliai 
Frydrichas ir Kristijonas Donelaičiai išgar-
sėjo kaip pirmieji Rytų Prūsijoje fortepijo-
nų gamintojai, vėliau pasaulis susipažino su 
stulbinamai originaliais kunigo hegzame-
trais. 

Prisipažinsiu, kai pirmą sykį pamačiau 
fliugelio (taip Prūsijoje vadino klavesiną), 
1790 m. pagaminto instrumento iš Karaliau-
čiaus taikomojo meno muziejaus (Kunstge-
werbemuseum) rinkinių, nuotrauką, apėmė 
jaudulys. Pirmas įspūdis – štai  t o k i u s  kla-
vesinus galėjo gaminti Tolminkiemio kuni-
gas! Kol nepastebėjau konstrukcijos su ratu. 
Instrumento forma beveik nesiskiria nuo 
klavesino, bet vidinė sąranga ir garso išgavi-
mas nieko bendra su juo neturi. Tai Bogenf-
lügel arba Bogenklavier (bogen – vok. lankas 
arba strykas), jo brėžinius pirmasis padarė 
da Vinci’s (1470), todėl kartais šis instrumentas va-
dinamas Leonardo da Vinci’o viola, o šiais laikais 
Piano-Viola, dar trumpiau claviolin. Jau iš pavadini-
mų galima suprasti, kad tai klavišinis instrumentas, 
kurio garsas išgaunamas stryko „plaukais“. Pasak 
meistrų, tai vienas paslaptingiausių ir mistiškiausių 
instrumentų per visą muzikos istoriją. 

Ehregottas Andreasas Christophas Wasianskis 
(1755–1831), nuo 1780 m. tarnavęs Tragheimo baž-
nyčioje, buvo vienas iš paskutinių Karaliaučiaus 
„literatūrinio“ tipo kantorių. Kaip ir Donelaitis, šis 
dvasininkas meistravo muzikos instrumentus, me-
chanikos prietaisus. Nuotraukoje matomas bogenf-
lügel – Wasianskio pagamintas instrumentas, kuris 
Prūsijoje (ir ne tik) išgarsino jį galbūt labiau negu ar-
tima draugystė su Kantu. Nuo XVII a. pradžios kai 
kurie meistrai bandė stygas, nuo apatinio rato už-
temptas iki viršutinių skritulių ir besisukančias (ko-
jinės siuvimo mašinos principas), susieti su klavišų 
paspaudimais. Wasianskis, padedamas mechaniko 
Johanno Ludwigo Garbrechto (1748–1810) sėkmingai 
pagamino „bogenfliugelį“ ir pirmąkart panaudojo 
ant rato ištemptas žirgo plaukų stygas. Yra žinoma, 

kad Carlas Maria von Weberis specialiai tokiam stry-
kiniam fortepijonui 1811 m. sukūrė Adagio ir Rondo, 
o Ferencas Lisztas, 1842 m. gegužę gastroliuodamas 
Karaliaučiuje, itin domėjosi ir bandė surasti (tiesa, 
nesėkmingai) Wasianskio „stebuklą“. Kantas irgi 
panoro susipažinti su tuo bogenflügel. Wasianskis 
knygelėje „Immanuelis Kantas paskutiniais savo gy-
venimo metais“ rašė: ,,Atrodytų, didžiajam metafizi-
kui galėjo patikti gryna harmonija, drąsūs perėjimai 
ir disonansų išrišimai arba rimti kompozitoriai, tokie 
kaip Haydnas, tačiau iš kai kurių aplinkybių sužino-
me, kad buvo kitaip. 1795 m. su slaptuoju patarėju 
T. G. Hippeliu, dabar jau velioniu, filosofas atvyko 
pas mane pasiklausyti strykinio klavyro. Įžanginis 
Adagio su „flažoletais“, primenančiais armoniką, iš 
pradžių nuteikė jį apatiškai, o vėliau sukėlė tikrą pa-
sibjaurėjimą. Tačiau, kai atidariau dangtį ir instru-
mentas suskambo visa jėga, imituodamas orkestrinę 
simfoniją, svečias pakeitė nuomonę, bogenfliugelis 
jam patiko. I. Kantas dažnai prisimindavo, kaip jam 
teko išklausyti Moses Mendelsohno (1726–1786) ge-
dulingą muziką, kurioje, kaip jis sakė, skambėjo tik 
nesibaigiantys, įkyrūs klyksmai. Svarstė, negi negali-

Wasianskio ir Garbrechto bogenflügel (1790). 

Karaliaučiaus taikomosios dailės muziejus
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ma išreikšti ir kitokių pojūčių, ne tik pergalės prieš 
mirtį triumfą (t. y. muzikos herojiškumą). Vos iš ten 
nepabėgęs, daugiau niekada nesilankė koncertuose, 
kad visokios kantatos daugiau jam nebeprimintų to 
nemalonaus potyrio. Pirmenybę jis teikė trankiai ka-
riškai muzikai“ (Васианский, 2013). 

Kantas knygoje „Sprendimo galios kritika“, menų 
klasifikavimo skyriuje, muzikai skiria toli gražu ne 
pačią aukščiausią vietą ir prisipažįsta, kad jam arti-
mesnė grynai instrumentinė, o ne vokalinė muzika: 
„Be to, muzika stokoja gerų manierų, nes jos įtaka, 
ypač priklausomai nuo instrumentų pobūdžio, sklin-
da toliau negu reikia (pas kaimynus), ir šitaip ji tarsi 
primeta save, taigi varžo kitų, nepriklausančių mu-
zikinei visuomenei, laisvę; to nedaro tie menai, kurie 
kalba akims, nes, nenorint patirti jų daromo įspū-
džio, pakanka į juos nežiūrėti“ (Kantas, 1991). Filo-
sofas visą gyvenimą kovojo su visokiais triukšmais 
aplink savo namus, buvo priverstas kreiptis net į 
policiją dėl riksmų, sklindančių iš kalėjimo, esančio 
netoliese, kaliniams „atliekant“ giesmes. Miesto val-
džia liepė, kad bažnytinius choralus kaliniai giedotų 
tik užsidarę langus, vis dėlto atsisakyti šios auklėja-
mosios priemonės nenorėjo, nes „giesmynas labiau 
nei kuri nors kita knyga, aišku, išskyrus Bibliją, la-
biausiai ir giliausiai formuoja tiek jaunuolį,tiek se-
nolį, tiek šventąjį, tiek ir nusidėjėlį“ (Saulytis, 2018). 

Karaliaučius, unikalios kultūros bastionas, nesto-
kojo genijų, keistuolių, fantasmagoriškų asmenybių. 
Muzikas ir vargonų meistras Christianas Podbielskis 
(1740–1792), jaunojo Ernsto Theodoro Amadeuso Hof-
fmanno (1776–1822) muzikos mokytojas, vilkėjo vien 
juodais drabužiais, valgė tik baltą maistą, miegojo ant 
plikų lentų, namuose laikė tris kates ir šešiolika pelių. 
Visi sugyveno taikiai, bet pelės, jeigu jų atsirasdavo 
daugiau kaip šešiolika, tapdavo užkandžiu. Origina-
lumu ir keistenybėmis ypač garsėjo Hoffmanno gimi-
naičiai. Tėvas buvo kaip reta ekscentriškas žmogus, 
mažai dėmesio skyręs savo jaunai žmonai, nes jam 
labiau rūpėjo muzikos vakarai, kur viola da gamba jis 
grieždavo serenadas, Pompadur stiliumi šokdavo sara-
bandas. Motina skrupulingai paisė tvarkos, puoselėjo 

pietistines dorybes. Jos brolis Derferis, su kuriuo jau-
nasis Ernstas Theodoras dalijosi kambariu, irgi buvo 
keistokas, bandė tapti advokatu, tačiau per pirmą teis-
mo posėdį apsižliumbė ir neteko sąmonės. Savo myli-
mam muzikos mokytojui Podbielskiui rašytojas vėliau 
atsidėkojo – romane „Katino Murklio gyvenimas“ pa-
gal jį sukūrė spalvingąjį maestro Abrahamą Liskovą. 
Hoffmannas romantiškai troško sukurti Karaliaučiaus 
antžmogį – personažą, kaip priešpriešą biurgeriams, 
mėgstantiems saldžią muziką. Knygose „Katino Mur-
klio pažiūros į gyvenimą“, „Muzikos priešas“, „Ferma-
ta“ jis pavaizdavo muzikos pamokas, kur tvyro primi-
tyvokas uolumas ir smulkmeniškumas, atitolinantis 
nuo Mozarto ir Beethoveno idealų. 

Tilžėje gimęs, Karaliaučiuje subrendęs Johanne-
sas Bobrowskis moderniai ir savitai rašė lietuviško-
mis temomis. Jis, Prūsijos lietuvių kultūros saugo-
tojas, keliauja per laiką ir erdvę nuo poeto Simono 
Dacho epochos iki Čiurlionio ir Vydūno. Apsaky-
me „Apie paliktąsias poezijas“ ,,kalbos atžvilgiu be-
atodairiškai rizikingai aprašo savo gimtinės poeto ir 
pirmtako meną be jokių įmantrybių ir pagražinimų“ 
(Manthey, 2005). Romano „Levino malūnas“ pabai-
goje užsimena ketinantis sukurti veikalą apie Do-
nelaitį, nukeldamas „tą visą istoriją labiau į žiemius 
ar, dar geriau, labiau į žiemryčius, jau į Lietuvą, kur 
aš dar viską pažįstu…“ (Bobrowskis, 1999). „Lie-
tuviški fortepijonai“ – sudėtingas daugiasluoksnis 
kūrinys su politinėmis, muzikinėmis, religinėmis 
aliuzijomis, su giliu žinių apie Rytprūsius ir Done-
laitį klodu. Romane labai svarbi pati operos sukū-
rimo idėja bei jos sumanytojai – koncertmeisteris 
Gavėnas ir vokiečių profesorius Fogtas. Jų pastan-
gas palaiko lietuviai kitapus Nemuno. Šios pras-
mingos jungties centre – retai pasirodantis, bet 
visą laiką jaučiamas tvirtas ir orus Tolminkiemio 
kunigas. Skaitant romaną, dažnai kirbėdavo min-
tis, kad jis puikiai tiktų operos libretui, gal ateityje 
kas nors sukurs spektaklį apie operos gimimą, pa-
vyzdžiui, Karaliaučiuje, juk tai pavyko Kaune, kai 
režisierius Jonas Jurašas pastatė dramos spektaklį 
„Smėlio klavyrai“ pagal Aušros Marijos Sluckaitės 
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inscenizaciją, paremtą Bobrowskio „Lietuviškais 
fortepijonais“. 

Liuteroniška Prūsija atvėrė puikiausias galimybes 
klestėti bažnytinei muzikai, daug talentingų Kara-
liaučiaus kantorių savo kūrybą skyrė Visagalio šlo-
vinimui. Šiame tekste beveik „praleista“ pasaulietinė 
miesto muzika (siengspiel, itališkos operos ir pan.), 
tuo nesumenkinant jos svarbos, tačiau pripažįstant 
dvasinio meno pirmenybę, ypač iki XVIII a. vidurio. 
Tikėtina, kad ir Donelaitis buvo prielankus didie-
siems Karaliaučiaus kantoriams, bažnyčiose skam-
bėjusioms jų kantatoms, oratorijoms. Tolminkiemio 
kunigas pats rašė libretus savo kompozicijoms „Do-
vydo ir Jonatano draugystė“, „Viltis“, „Pirmųjų žmo-
nių šeimininkavimas“, „Laimė ir nelaimė“, manyčiau, 
kitų autorių tekstais ir poezija nesirėmė todėl, kad iš-
vengtų apribojimų strofomis ar posmais. „Strofiniai“ 
choralų tekstai įsprausdavo muzikos kūrėjus į rėmus, 
beje, šią problemą sprendė ir Schützas (1585–1672), ir 
Matthesonas (1681–1764), ir Bachas (1685–1750).

Charlesas Burney’s, apibūdindamas Vokietijos 
miestus pagal XVIII a. muzikinio stiliaus ypa-
tumus, rašė, kad Viena išsiskiria išradingumu ir 
temperamentu, Manheimas – atlikimo blizgesiu 
ir tikslumu, Berlynas – kontrapunkto menu, Brau-
nšveigas – skoniu. Europoje niekas neprilygo Itali-
jos vokalinei mokyklai ir operoms, čia svarbiausias 
veiksnys buvo fonetinės-kalbinės ypatybės. Ke-
liautojas muzikos takais manė, kad vokiečių kalba 
mažiausiai tinka vokalinei muzikai. Vokiečių pri-
valumai – atkaklumas ir gilumas, trūkumai – pe-
dantiškumas ir daugžodžiavimas, tiesa, italai kar-
tais būna pernelyg lengvabūdiški. Italams muzika 
yra labiau žaismas, o vokiečiams – darbas. Italija 
galbūt vienintelė vieta pasaulyje, kur taip gražiai 
linksminamasi, o vokiečiams tokį džiaugsmą teikia 
tik darbas (Берни, 1962).

Tačiau niekur neskambėjo toks džiugus ir nuošir-
dus Dievo garbinimas kaip Karaliaučiuje. Ten susi-
kostė unikalus bažnytinis menas, religinius jausmus 
paversdavęs paprasta ir laisva melodine-evangeline 
muzikos tėkme...
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Buvusio diplomato liudijimas

Apie dokumentus, 1939 m. iš Kauno išvežtus į Stok-
holmą, pirmąkart viešai užsiminė buvęs Lietuvos 
pasiuntinybės Švedijoje sekretorius Vladas Žilins-
kas, kurio atsiminimus Liūtas Mockūnas 1997 m. 
paskelbė Lietuvos istorijos metraštyje.1 Prisiminda-
mas, kaip Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, buvo 
1940 m. rugpjūčio 21 d. uždaryta Lietuvos pasiun-

Raimundas KLIMAVIČIUS 

DINGĘ TARP STOKHOLMO IR TORONTO
Vieno archyvinio tyrimo ataskaita

Antrajam pasauliniam karui dar neprasidėjus, bet Europoje jau tvyrant jo nuojautai, iš Užsienio 
reikalų ministerijos (URM) Kaune į Lietuvos pasiuntinybę Stokholme apsaugos tikslais buvo iš-
vežtos kelios dokumentų dėžės. Lietuvos istorija žino ne vieną atvejį, kai vertybės, svarbios tautai 
ir valstybei, siekiant apsaugoti jas nuo sunaikinimo ar pagrobimo, buvo paslėptos taip, kad lig šiol 
jų nerandama. Taip atsitiko ir su šiais dokumentais. Jie dingo kažkur tarp Stokholmo ir Toronto. 
Lietuvos ambasados Švedijoje iniciatyva 2008 m. bandyta jų ieškoti Stokholmo archyvuose, tačiau 
nesėkmingai. Viena iš priežasčių, atrodo, nepadaryti „namų darbai“ – neieškota informacijos šiuo 
klausimu Lietuvos archyvuose. 

Sumanymą to imtis šiemet parėmė koncerno MG Baltic įsteigtas Vasario 16-osios fondas, ku-
rio Taryba, įvertinusi pateikto projekto svarbą Lietuvos archyvų istorijai, skyrė lėšų tyrinėjimams. 
Atsižvelgta ir į neatmestiną galimybę, kad kartu su ieškomais dokumentais galėjo būti išvežtas ir 
Vasario 16-osios Aktas, spausdintas rašomąja mašinėle. Įgyvendinant šį projektą, paieškos, atliktos 
Lietuvos centriniame valstybės archyve, nebuvo bevaisės. Ką pavyko išsiaiškinti, pateikiama šiame 
straipsnyje. 

Praeities dabartis

I dalis

STOKHOLMAS

tinybė Stokholme, o jos turtas perduotas sovietams, 
diplomatas užsiminė apie dėžes su dokumentais, 
atvežtais iš Kauno. Jis rašė: „Kilo taip pat problema, 
kaip apsaugoti penkias didžiules dėžes originalių su-
tarčių tarp Lietuvos ir svetimų valstybių. 2-jo karo 
pačioje pradžioje tie originalai mūsų Užsienio rei-
kalų ministerijos buvo siųsti apsaugai į JA Valstybes, 
bet dėl britų ir vokiečių griežtų jūros blokados nuos-
tatų įstrigo Stokholmo pasiuntinybėje. V. Gylys susi-
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siekė su S. Curman, kurs greitai rado vietą valdžios 
rūsyje toms penkioms dėžėms su sutarčių originalais 
ir taip pat dar kelioms dėžėms, pripildytoms V. Gylio 
brangaus anglų rankų darbo sidabro.“2 

Šis Žilinsko liudijimas ir tapo pirmine informa-
cija pradėti nuodugnų tyrimą. Remiantis ja, sufor-
muluoti uždaviniai: 1) Dokumentuotai patvirtinti 
arba paneigti faktą, kad 1939 m. URM perdavė do-
kumentus saugoti pasiuntinybei Švedijoje. 2) Nu-
statyti perduotų dokumentų kiekį ir rūšį. 3) Išsiaiš-
kinti tolesnį jų likimą. 

Aiškumo dėlei papildysiu, kad pateiktoje atsimini-
mų citatoje paminėtas V. Gylys – tai Vytautas Jonas 
Gylys (1886–1959), Lietuvos diplomatas, nuo 1937 m. 
ėjęs įgaliotojo ministro ir nepaprastojo pasiuntinio 
Švedijoje, nuo 1938 m. – dar ir Danijoje bei Norvegi-
joje pareigas (rezidavo Stokholme). O S. Curman – tai 
Sigurdas Curmanas (1879–1966), švedų architektas, 
architektūros istorijos profesorius, 1923–1946 m. – 
Švedijos riksantikvaras (vyriausiasis nacionalinių 
senienų saugotojas), ilgametis Švedų–lietuvių drau-
gijos pirmininkas, mokslo reikalais lankęsis Lietu-
voje, palaikęs ryšius su jos mokslininkais. 

 
 Neparengta instrukcija

Atliekant tyrimą, paaiškėjo, kad iki Žilinsko atsimi-
nimų paskelbimo bet kokia informacija apie minė-
tas dėžes iš URM buvo pateikiama tik su grifu „slap-
tai“ ar „konfidencialiai“. Archyve tarp finansinių 
pasiuntinybės popierių rastas dokumentas, kuriame 
anksčiausiai paminėtas dviejų dėžių iš URM perga-
benimas į pasiuntinybę Švedijoje, datuotas 1939 m. 
rugsėjo 30 d. Tai Gylio patirtų išlaidų, tas dėžes per-
vežant į Stokholmą, sąmata.3 Iš jos paaiškėjo, kad 
du „Užs.[ienio] Reikalų Ministerijos pakai (skrynios) 
gabentos 1939 m. rugpjūčio 26–27 dienomis.“ Pir-
miausia iš Kauno buvo geležinkeliu nuvežtos į Klai-
pėdą, tada iš stoties nugabentos į uostą ir sukrautos 
į švedų kompanijai Svenska Amerika Linien priklau-
siusį keleivinį laivą Marienholm, 1934 m. specialiai 
pastatytą Švedijos–Lietuvos jūriniam susisiekimui 

užtikrinti.4 Laivui atplaukus į Stokholmą, tos „skry-
nios“ pervežtos į Lietuvos pasiuntinybę. 

Kitas dokumentas, kuriame užsimenama apie 
dėžes, – tai Gylio raštas Lietuvos URM, datuotas 
1940 m. sausio 16 d. Diplomatas svarstė, ką reikėtų 
daryti su pasiuntinybės turtu, jeigu karo veiksmai 
persikeltų į Švediją ir įstaigos turėtų evakuotis iš 
sostinės.5 Gylio manymu, tinkamiausia vieta per-
kelti pasiuntinybę būtų Kopenhaga. Toliau rašoma: 
„Man rūpi ir 2 sunkios dėžės su dokumentais, ku-
rias Ministerija rugpjūčio mėn. pabaigoje pavedė 
man pervežti į saugesnę vietą. Ar nereikėtų tas dėžes 
dabar jau, kol nekilo transporto sunkumų – kurie 
vėliau gali staigiai atsirasti – pergabenti į Daniją?“ 
Užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys, sausio 
19 d. susipažinęs su šiuo raštu, ant jo užrašė rezo-
liuciją: „PDD [Politikos departamento direktoriui] 

paruošti instrukciją.“ Sausio 20 d. raštas buvo per-
duotas ministerijos Teisių-Administracijos depar-
tamento direktoriui Valdemarui Černeckiui, kuris 
tokią instrukciją nurodė „parengti p. Min.[istrui] 
Turauskui sulyg p. URM-ro rezoliucija“. Edvardas 
Turauskas tuo metu buvo ministerijos Politikos de-
partamento direktorius. 

Tačiau archyvuose rasti tokios instrukcijos nepa-
vyko. Atrodo, ji nebuvo parengta. Prasidėjus Antra-
jam pasauliniam karui, Užsienio reikalų ministerija 
turėjo daug kitų skubių reikalų, o jos darbuotojai 
buvo nervingi ir sutrikę, nes politikos konjunktūra 
Lietuvai klostėsi ypač nepalankiai. Šią situaciją vie-
name iš pokalbių prisiminė Stasys Lozoraitis, Lie-
tuvos pasiuntinys Italijoje: „Bizauskas ir Turauskas 
(politikos departamento direktorius) buvo labai ner-
vingi žmonės... Jau būdamas Kaune mačiau, o paskui 
man dar patvirtino ir kiti, kad tomis savaitėmis Už-
sienio reikalų ministerijoje vyko kažkas, ko niekados 
pas mus nebuvo buvę [Lozoraitis čia kalba apie savo 
apsilankymą URM 1939 m. lapkričio mėn.]. Būtent, 
susirūpinę žmonės vaikščiojo ir bėgiojo iš vieno kam-
po į kitą.“6 Nenuostabu, kad instrukcija, nurodanti, 
kaip pasiuntiniui Gyliui elgtis su gautais saugoti mi-
nisterijos dokumentais, nebuvo parengta.
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Nors instrukcijos rasti nepavyko, minėtoje išlai-
dų sąmatoje ir Gylio rašte pateikta informacija leido 
daryti išvadas, svarbias tolesniam tyrimui. Pirma, 
patvirtino, kad 1939 m. rugpjūčio 26 d. URM tikrai 
perdavė Gyliui dėžes su dokumentais, kurias jis at-
vežė į Stokholmą ir padėjo pasiuntinybės patalpose. 
Antra, į Stokholmą atvežtos ne penkios, kaip nu-
rodė Žilinskas, bet dvi dėžės su dokumentais. Tre-
čia, nepasitvirtino diplomato teiginys, kad tas dėžes 
URM siuntė saugoti į JAV, o Švedijoje jos liko tik dėl 
jūrų blokados.

Iki pusės stiebo nuleista Trispalvė

Kai Lietuva 1940 m. rugpjūčio 3 d. buvo inkorpo-
ruota į SSRS sudėtį, marionetinė „liaudies vyriau-
sybė“ nurodė Lietuvos pasiuntinybėms ir konsula-
tams užsienyje nutraukti veiklą. Sovietų Sąjunga to 
pareikalavo iš tų šalių, kuriose veikė mūsų pasiun-
tinybės ir konsulatai.7 Švedijos vyriausybė pakluso 
Maskvos reikalavimui ir įsakė okupuotų Baltijos 
valstybių pasiuntiniams uždaryti savo atstovybes 
bei konsulatus, o patalpas, archyvus ir turtą per-
duoti sovietų ambasados įgaliotiniui. SSRS amba-
sadorė Švedijoje Aleksandra Kolontaj jau rugpjūčio 
9 d. laišku paragino Gylį kuo greičiau perduoti visą 
pasiuntinybės turtą ir archyvus jos paskirtiems 
atstovams.8 Suprasdamas, kad praras ir tarnybinį 
butą, pasiuntinys iš anksto pasirūpino išsinuomoti 
Stokholme mažesnes, jo žodžiais tariant, „studen-
tiškas patalpas“, kur apsigyveno rugpjūčio 18 d.9 
Gylys iš pradžių planavo išnuomoti sandėlį ir ten 
perkraustyti baldus, kitą brangesnį pasiuntinybės 
turtą, kad kuo mažiau jo liktų sovietams. Tačiau to 
nepadarė, nes nebuvo jokių perspektyvų, kad pa-
siuntinybė greitai atnaujins darbą, o nuomos išlai-
dos atrodė pernelyg didelės.10 Jie su Žilinsku pasi-
ėmė vien tai, ką galėjo laikyti mažuose privačiuose 
savo butuose. Pasiuntinybės inventoriaus knygų 
irgi nepaliko sovietams. Konfidencialias archyvo 
bylas sudegino, slaptą keleto paskutinių mėnesių 
susirašinėjimą pasiėmė Gylys.11

Pasiuntinybės patalpas kartu su protesto nota 
Žilinskas perdavė Švedijos URM atstovui L. Nylan-
deriui. Sovietų diplomatai, rugpjūčio 21 d. atvykę 
perimti patalpų, rado tik einamųjų metų kasos kny-
gą, finansinius dokumentus, konsulines bylas, su-
sirašinėjimą viešaisiais klausimais, tuščią geležinę 
spintą ir protesto ženklan iki pusės stiebo nuleistą 
Lietuvos trispalvę ant pasiuntinybės stogo.12

Lietuvos diplomatai turėjo tik dešimt dienų pa-
siuntinybės uždarymui. Nors tuos įvykius nušvie-
čiančiuose dokumentuose niekur neužsiminta apie 
dėžes iš Kauno, Žilinsko atsiminimuose pateikta 
informacija, kad jos buvo sudėtos „valdžios rūsy-
je“, tarpininkaujant Curmanui, atrodo tikėtina. 
Kadangi Gylys atsisakė ketinimų nuomoti patalpas 
pasiuntinybės turtui saugoti, sprendimas kreiptis į 
Curmaną, palaikantį Baltijos šalių nepriklausomy-
bę, užimantį įtakingą Švedijos riksantikvaro postą, 
pagalbos dėl dėžių su dokumentais saugojimo yra 
visiškai logiškas. Juo labiau kad tam nereikėjo jokių 
piniginių išlaidų.

Tai būtų buvęs ne pirmas atvejis, kai Gylys pasi-
naudojo riksantikvaro palankumu. 1940 m. birže-
lio 22 d. sužinojęs apie Švedijos ketinimą perduoti 
sovietams Lietuvos aukso atsargas, saugotas Riks-
banke, pasiuntinys kreipėsi į Curmaną. Šis papra-
šė, kad banko valdytojas atidėtų aukso perdavimą, 
kol tuo klausimu bus priimtas Švedijos vyriausybės 
nutarimas. Po to kreipėsi į Švedijos ministrą pir-
mininką Perą Albiną Hanssoną, kad Lietuvai nepa-
lankus nutarimas nebūtų priimtas.13 Deja, Švedijos 
ministrų kabinetas nutarė perduoti auksą Sovietų 
Sąjungai, pademonstruodamas, kad Lietuvos jau 
nebelaiko suverenia valstybe. 

Leidimas atidaryti dėžes

Švedijos vyriausybė informavo uždarytos Lietuvos 
pasiuntinybės diplomatus, kad diplomatinį statusą 
jie turės dar šešis mėnesius, paskui taps paprastais 
svetimšaliais. Nepaisydami to, Gylys ir Žilinskas 
neišvyko iš Švedijos, Lietuvos diplomatinė tarnyba 
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(LDT) tęsė darbą emigracijoje. Jai vadovavo Stasys 
Lozoraitis, kurį užsienio reikalų ministras Juozas 
Urbšys 1940 m. birželio 1 d. telegrama paskyrė 
Lietuvos diplomatijos šefu užsienyje valstybės oku-
pacijos atveju. Jo pavaduotojais tapo pasiuntinys 
Prancūzijoje Petras Klimas ir pasiuntinys Šveicari-
joje Jurgis Šaulys.14

Vokietijai užpuolus Sovietų Sąjungą, politinė si-
tuacija Europoje dar labiau komplikavosi. Lozorai-
tis, gyvenęs Romoje, dėl pasunkėjusio susisiekimo 
su Lietuvos atstovais, veikusiais kitose tarpusavy-
je kariaujančiose šalyse, diplomatijos šefo pareigas 
1941 m. gruodžio 2 d. laikinai perdavė Šauliui, rezi-
davusiam neutralioje Šveicarijoje. Ši šalis tapo cen-
tru, į kurį karo metais suplaukdavo įvairi informa-
cija iš visų Lietuvos diplomatų užsienyje ir iš kurios 
buvo koordinuojama LDT veikla. 

Lietuvos diplomatai egzilyje suaktyvėjo – 1942 m. 
pavasarį Gylys ir Žilinskas vėl gavo diplomatines 
vizas reziduoti Švedijoje, o švedų valdžios institu-
cijos pripažindavo lietuvių išduodamus įvairius do-
kumentus.15 Tai liudijo, kad Švedijos politika Lietu-
vos atžvilgiu pasikeitė.

1943 m. lapkričio 23 d. Berną pasiekė laiškas iš 
Stokholmo, adresuotas Šauliui. Pirmą kartą po pa-
siuntinybės Švedijoje uždarymo vėl prisimintos dvi 
dėžės su URM dokumentais. Gylys rašė: „Gal Tams-
tai yra žinoma, kad 1939 m., pačioje karo pradžioje, 
p. Biz.[auskas] atsiuntė man saugojimui dvi didžiau-
sias skrynias su mūsų ministerijos dokumentais. Man 
buvo žodžiu trumpai pasakyta, kad jose esą mūsų su-
tarčių su kitomis valstybėmis originalai. Aš abejoju, 
kad jų būtume pasirašę tiek daug (apie pora šimtų 
kilogramų). Mano tautiečiai čia nusistatė būtinai 
tas dėžes atplėšti ir patikrinti, ar jose nėra kokių nors 
dokumentų, kurie galėtų būt panaudoti propagandai 
čia ir kitur. Žinoma, jie gal turi raciją, bet aš nenoriu 
savo atsakomybe skrynias atplėšti. Todėl šiuomi turiu 
garbės Tamstos prašyt nurodymų, ar galima tas dėžes 
atidaryti ir patikrinti, kas jose yra. Gal ten surastume 
visų tų dokumentų sąrašus. Rodos, kad p. Turauskas 
turėtų žinoti apie tų dėžių įtalpą, nes jis tuo metu 

buvo atsakingas pareigūnas centre. Atsakymą būtų 
pageidaujama gaut telegrafu.“16

Šis archyve surastas laiškas ne tik suteikė naujos 
informacijos apie mus dominančias dėžes, bet ir už-
minė naujų mįslių. Paaiškėjo, kad iš Kauno atvežtos 
dėžės 1943 m. lapkričio mėn. vis dar buvo Stokholme 
ir saugotos neatplėštos. Pasitvirtino anksčiau iškelta 
prielaida, kad pasiuntinys negavo URM instrukcijos, 
kaip su jomis elgtis, nors to prašė dar 1940 m. pra-
džioje. Išaiškėjo, kad Gylys nebuvo informuotas, ko-
kie konkrečiai dokumentai sukrauti į tas dėžes. Be 
to, tapo žinomas apytikris dėžių dydis – jose tilpo 
„apie pora šimtų kilogramų“ dokumentų. 

Tačiau tam tikrą neaiškumą sukėlė Kazio Bizaus-
ko įvardijimas asmeniu, perdavusiu tas dėžes Gy-
liui. 1939 m. rugpjūčio mėn. Bizauskas buvo Minis-
tro pirmininko pavaduotojas. Todėl neaišku, kodėl 
jis, o ne ministras Urbšys priėmė sprendimą išvežti 
į Švediją URM dokumentus. Gal tai ne URM, bet 
Ministrų kabineto sprendimas, todėl dokumentų, 
susijusių su tomis dėžėmis, reikėtų ieškoti kitur? 
Tačiau viskas atsistojo į savo vietas, kai pavyko išsi-
aiškinti, kad nuo 1939 m. gegužės pabaigos Bizaus-
kui pavesta pavaduoti į užsienį gydytis išvykusį už-
sienio reikalų ministrą, kuris vėl pradėjo eiti savo 
pareigas tų pačių metų rugsėjo viduryje.17

Gylys laiško pabaigoje pageidavo atsakymą dėl 
dėžių atidarymo gauti telegrafu, matyt, skubėta 
kuo greičiau sužinoti jų turinį. Tokiam skubėjimui, 
greičiausiai, turėjo įtakos tai, kad 1943 m. rugpjūčio 
2 d. Stokholme buvo įkurtas „slaptas lietuvių poli-
tinės ir propagandinės akcijos organas“, pavadintas 
Lietuvių komitetu.18 Jam priklausė Gylys, Žilinskas 
Ignas Jurkūnas-Šeinius ir Algirdas Vokietaitis. Tai 
ir galėjo būti tie laiške minimi tautiečiai, raginę 
Gylį „atplėšti ir patikrinti“ dėžes su dokumentais. 
Jeigu pasiuntinys leidimo prašė tikrai tautiečių ra-
ginamas, vadinasi, apie tas dėžes žinojo ne tik di-
plomatai, bet ir kiti du komiteto nariai. Tačiau kur 
jos buvo saugomos, atrodo, žinojo tik vienas Gylys, 
nes asmeniniai jo santykiai su Šeiniumi ir Žilinsku 
tuo metu buvo labai pašliję.19
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Šaulys atsakymą išsiuntė vis dėlto ne telegrafu, 
bet laišku, prieš tai susisiekęs su Turausku, taip pat 
dirbusiu Lietuvos pasiuntinybėje Šveicarijoje: „Kai 
dėl Bizausko atsiųstųjų didžiųjų skrynių su doku-
mentais, tai Turausko žiniomis, ten turi būti tik su-
tarčių originalai. Bet Tamsta gali jas atplėšti ir pa-
tikrinti jų turinį, surašęs ta proga įsakmų protokolą. 
Vieną jo nuorašą Tamsta atsiųsi man.“20 Iš šio at-
sakymo aiškėja, kad ir Turauskas, dėžių išsiuntimo 
į Švediją metu ėjęs URM Politikos departamento 
direktoriaus pareigas, nebuvo visiškai tikras, koks 
tų dėžių turinys.

Šaulio laiškas pasiekė Stokholmą tik 1944 m. sau-
sio 13 d. Kokių veiksmų ėmėsi Gylys, kai jį gavo, 
neaišku. Tačiau kitas Šaulio laiškas, rašytas pasiun-
tiniui Švedijoje gegužės 27 d., rodo, kad iki to laiko 
dėžės taip ir nebuvo atidarytos.21 Laikinasis diplo-
matijos šefas laiške ragino Gylį kaip galima greičiau 
jas peržiūrėti ir atsiųsti patikrinimo protokolą. Dar 
po mėnesio į Turausko pasiteiravimą, ar dėžės buvo 
atidarytos, atsakyta, „skrynių su dokumentais dar 
nesame patikrinę“.22 Kodėl Gylys, 1943 m. lapkričio 
mėn. taip skubėjęs atidaryti dėžės, to nepadarė net 
primygtinai raginamas, lieka neaišku. 

 BALFo pėdsakas?

Vokietijai pralaimint Rytų fronte, 1944 m. vasarą į 
Lietuvos teritoriją įžengė SSRS kariuomenė. Bėgda-
mi nuo artėjančios antrosios sovietų okupacijos, su 
vokiečių kariuomene į Vakarus traukėsi ir tūkstan-
čiai Lietuvos gyventojų. Pasibaigus karui, pabėgėlių 
iš Lietuvos stovyklos buvo įkurtos Vokietijoje, Aus-
trijoje, Šveicarijoje, kitose Vakarų Europos šalyse. 
Dalis pabėgėlių atsidūrė Švedijoje. Pagalba jiems 
buvo vienas iš LDT emigracijoje uždavinių. 

Šelpti karo pabėgėliams iš Lietuvos 1944 m. kovo 
25 d. JAV buvo įkurtas Bendrasis Amerikos lietuvių 
fondas – BALF, turėjęs savo skyrius Europos šalyse, 
kur apsistojo karo pabėgėliai. Kiekvieno skyriaus 
veiklai vadovavo komitetas, skirstęs šalpos lėšas. 
Švedijoje tokio komiteto funkcijas atliko Lietuvių 

komitetas, pasipildęs naujais nariais. 
Tikrinti skyrių veiklos 1945 m. pabaigoje į Eu-

ropą atvyko BALF pirmininkas kun. Juozas Kon-
čius.23 Kitų metų vasario 25–kovo 2 dienomis jis 
lankėsi Švedijoje ir Danijoje, Stokholme susitiko su 
Lietuvių komiteto valdyba. Tuo laikotarpiu komi-
tete tarp Šeiniaus ir pasiuntinio Gylio buvo kilęs 
konf liktas, kaip konstatavo Končius, „labiausiai dėl 
pinigų kontrolės“.24 BALF pirmininko vizitas lėmė, 
kad visi šalpos reikalai iš Lietuvių komiteto, ku-
ris palaikė Šeinių, buvo laikinai perduoti Lietuvių 
draugijos valdybai, rėmusiai Gylį.25 

Netrukus po to, kai Končius išvyko iš Švedijos, 
Gylys parašė laišką Šauliui į Šveicariją, pranešęs, 
kad tebesaugo 2 dėžes su dokumentais, kurios „guli 
nepajudintos“.26 Jų niekam nerodo, nes bijo, kad 
apie saugomus dokumentus nepasklistų kalbos: „Jei 
priešas sužinotų, tai drąsiai galėtų pareikalauti tą 
turtą jam atiduoti“, – nuogąstavo pasiuntinys ir in-
formavo Šaulį: „Jei kas man užsimintų apie tas dė-
žes, aš paaiškinčiau, kad prie geros progos esu jas 
išsiuntęs Tamstai“. Toliau laiške rašoma, kad tuos 
dokumentus palikti Stokholme nesaugu, nes poli-
tinė padėtis Lietuvai nepalanki ir gali toliau blogė-
ti. Todėl „konfidencialiai prašiau D-ro J. Končiaus 
pasiimt tas dėžes Amerikon ir padėt ten saugion 
vieton“. Kadangi Končiui keliaujant po Europą „jo 
daiktai nekratomi ant sienų“, jam nesunku būtų tai 
padaryti. „Jei lemta bus atnaujint mūsų URM-jos 
veiklą, dokumentai turės būt grąžinti į Lietuvą. Jei to 
mes nesulauktume, tai brangios mums relikvijos būtų 
saugomos lietuvių Amerikoje“, – samprotavo Gylys 
ir informavo Šaulį, kad Končius „sutiko užsukt pas 
mane, kai baigs savo misiją Europoje, ir pasiimt dė-
žes“. Prieš perduodant dokumentus, bus sudarytas 
jų sąrašas. Tam „paskutinėje valandoje aš paprašysiu 
į talką patikimą tautietį iš atbėgėlių“, – rašė Gylys. 
Laiško pabaigoje užsiminė, kad apie tokį sumany-
mą Švedijoje dar niekas nežino, ir prašė, kad Šaulys 
praneštų savo nuomonę šiuo klausimu. 

Gylio sumanymui pervežti dėžes į JAV Šaulys 
pritarė. Jo manymu, saugiausia vieta dokumentams 
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būtų „Marijonų įstaiga“.27 Jis ir pats svarstė galimy-
bę ten deponuoti savo rinkinius ir archyvą, jeigu 
tektų palikti Šveicariją. Nurodė, kad prieš perduo-
dant dėžes Končiui, būtų sudarytas labai tikslus tų 
dokumentų sąrašas su trumpu kiekvieno dokumen-
to aprašymu, prašė atsiųsti „bent kelis jo nuorašus“. 

Kas ta „Marijonų įstaiga“ Jungtinėse Valstijose, 
neaišku. Greičiausiai Šaulys turėjo galvoje Čika-
gos marijonų vienuolyną, marijonų namus ir spau-
dos centrą, kur buvo įsikūrusi Draugo redakcija ir 
spaustuvė. 

Končius savo vizitacinę kelionę po Europą baigė 
1946 m. spalio 4 d. ir iš Paryžiaus išskrido į Niu-
jorką. Kaip galima spręsti iš jo paties sudaryto tos 
kelionės maršrutų aprašo, Švedijoje jis daugiau ne-
silankė.28 Nepavyko rasti ir kokių nors liudijimų ar 
užuominų, kad tas dvi dėžes jis paėmė iš Gylio ir 
nuskraidino į JAV. Greičiausiai Končius nenuvyko 
jų pasiimti, nes, dar būdamas Europoje, nurodė 
BALF reikalų vedėjui panaikinti Švedijos skyriaus 
komitetą, visus šalpos reikalus perduodant tvarkyti 
naujai paskirtam įgaliotiniui, nebemokėti pašalpų 
Šeiniui ir Gyliui, nes jie ir taip „gyvena karališ-
kai“.29 Po tokių sprendimų nebuvo malonu vėl ten 
vykti, nes, kaip nurodė pats Končius, „dėl to kilo 
nepasitenkinimo tų asmenų tarpe, kurie gaudavo 
aukštus atlyginimus“.30 Labiausiai tikėtina, kad dė-
žės su dokumentais liko Stokholme.

Šaulio laiškas Gyliui buvo chronologiškai pasku-
tinis rastas dokumentas su informacija apie dėžes iš 
URM. Visi vėlesni dokumentai, rasti archyve, yra 
susiję su tų dėžių paieškomis, kurias XX a. 7-uoju–
9-uoju dešimtmečiais vykdė LDT egzilyje.
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Archeologai konstatuoja, kad baltų genčių terito-
rinės bendruomenės ėmė formuotis jau senojo 

geležies amžiaus pabaigoje, viduriniojo pradžioje 
(Mykolas Michelbertas), t. y. IV–V a. sandūroje. Ta-
čiau aptariant IX–XII a. baltų gentis, tebevartojama 
teritorinės bendruomenės sąvoka. Akivaizdu, kad 
IV–V a. ir IX–XII a. teritorinės bendruomenės nėra 
tapačios. Pripažinimas, kad vyko turtinė ir socialinė 
diferenciacija, atsirado miestų užuomazgos, net for-
mavosi socialiniai sluoksniai, žinoma, dar neleistų 
kalbėti apie ankstyvosios valstybės egzistavimą. Ke-
lias nuo ikivalstybinės iki valstybiškai organizuotos 
visuomenės yra ilgas ir sudėtingas. Net konkretaus 
asmens paskelbimas monarchu tėra formalus aktas 
arba tiesiog data, nuo kurios pradedama skaičiuoti 
vienos ar kitos valstybės amžių. Pagaliau pati valsty-
bės definicija bei valstybinių funkcijų apibūdinimas 
vis dar yra tiek teorinių, tiek empirinių diskusijų 
objektas.1 

Toks požiūris į vadinamąjį „gentinį“ laikotarpį, 
paremtas išankstiniu nusistatymu, jau seniai kelia 
abejonių. Įveikti šį, kaip ir bet kokį kitą mitą ar prie-
tarą nelengva, tačiau pabandykime.

Vytautas NAVAItIS

AR SENIEJI BALTAI 1009 m. 
VIS DAR BUVO GENTIS?
Skiriama Lietuvos valstybės pripažinimo 1010-osioms metinėms

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas žodį gentis 
įvardija taip: pirmykštės visuomenės bendruomenė, 
siejama giminystės, papročių, ūkio, kalbos ir terito-
rijos.2 Kiti genties apibūdinimai enciklopedijose ir 
žodynuose iš esmės nesiskiria, tik papildo genties 
sampratą. Gentis – dar netvirta, laikina regioninė 
politinė organizacija, susivienijanti tam tikrais mo-
mentais, paprastai kilus pavojui iš išorės [...] Lietuvos 
teritorijoje gentinė organizacija galėjo pradėti kurtis 
viduriniajame neolite (3600–2600 m. pr. Kr.). Išsi-
vysčiusi gentis turi savivaldos organus – vadą, gen-
ties tarybą, karo vadus. Didesnes gentis sudaro kele-
tas vietinių bendrijų (pavyzdžiui, kaimų). Didėjant 
genčių vadų autoritetui, kuriantis genčių sąjungoms, 
pavienės gentys ỹra, jas keičia primityvi valstybinės 
organizacijos forma.3 Giminės santykius išstumiant 
prekiniams santykiams, gentys vis sparčiau būrėsi 
į tautybes.4 Algirdas Seibutis, cituodamas etnoge-
nezės teoretiką Levą Gumiliovą, mini, kad etnosas 
yra dinamiškas žmonių kolektyvas, priešpriešinan-
tis save visiems kitiems analogiškiems kolektyvams. 
Vidiniais saitais susijusios žmonių bendruomenės 
(šeimos, giminės, genties, tautos) nariai suvokia 
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esantys tam tikras vienalytis kūrinys – „mes“. Toks 
suvokimas paprastai būna susijęs su įsitikinimu, kad 
„mes“ yra visokeriopai pranašesnis už visus aplink 
esančius „ne mes“. Šitą įsivaizduojamą pranašumą 
paprastai išreiškia savivardinis etnonimas. Tokios 
kilmės etnonimai beveik visada glosto savimeilę – 
„tikrieji žmonės, dievybių ainiai, narsieji, šviesuo-
liai, kilmingieji“ ir pan.5

Reginos Volkaitės-Kulikauskienės manymu, III–
II tūkst. pr. Kr. išplito virvelinė keramikos kultū-
ra, I tūkst. pr. Kr. pradėjo irti baltų prokalbė ir tik 
pirmaisiais amžiais po Kristaus pamažu ėmė rastis 
gentys.6 Gaila, autorė nenurodo, kaip gi žmonės gy-
veno iki genčių susidarymo. Gal šeimomis ar net 
pavieniui? Tačiau taip išgyventi būtų buvę daug 
sunkiau negu visiems kartu. Todėl manyčiau, kad 
pastarasis laikotarpis yra genčių irimo pabaiga, o ne 
formavimosi pradžia, nes didėjanti turtinė ir socia-
linė nelygybė spartino pirmykštės bendruomeninės 
santvarkos irimą. Srityse prie Baltijos jūros (sembų, 
žemaičių, kuršių kraštuose ir kt.) tuo metu (I–III a.) 
jis vyko sparčiausiai, formavosi didesni teritoriniai 
junginiai, atskiros žemės ir tautybės.7 Ankstyvuo-
sius Žemaitijos pilkapius [...] galima sieti su Lie-
tuvos pajūrio pilkapiais, datuotais I tūkst. pr. Kr. 
antrąja puse. [...] Čia neabejotinai esama vienos kul-
tūros grupės, apimančios visą tūkstantmetį. [...] Dėl 
šių pilkapių [...] etninės priklausomybės niekas nea-
bejoja. [...] Genetinis ryšys [taip pat] neabejotinas,8 
todėl galima daryti prielaidą, kad nemažą įtaką darė 
artimo tapatumo žmonių papročiai, laikytini tau-
tos, o ne atskirų genčių požymiu.

Gentis suvokiama kaip struktūriškai nekinta-
mas darinys, kuris tik biologiškai auga arba mažė-
ja. Tačiau istorinės įvairių tautų peripetijos kaskart 
atskleidžia etnogenezės procesų „potvynius ir atos-
lūgius“, netgi tas pats etninis įvardijimas nebūtinai 
liudija bendrą istorinį likimą. Įvairūs lūžiai, dis-
kontinuitetai ypač būdingi senosioms gentinėms 
struktūroms, kurios, nesant rašytinės ir institucinės 
kultūros, nuolat susidurdavo su tradicijų perdavimo 
problema. Europinė etnogenezės istoriografija nuo 

Reinhardo Venskaus fundamentalaus veikalo pasi-
rodymo gentį traktuoja kaip sudėtinį politinį, bet 
nebūtinai etninį darinį, todėl išsaugoti jo stabilumą 
yra keblu.9

Genties sąvoka dar ir dabar dažnai taikoma, no-
rint pabrėžti vienos ar kitos šalies atsilikimą, ideo-
logiškai menkinant priešininką.

Viduramžių žodyne genties sąvoką atstoja gimi-
nystė, pagrindinė gyvenimo ir orientacijos struktū-
ra. Giminės (vok. termino Sippe šiais laikais sten-
giamasi vengti, tačiau viduramžiais jis reiškė kraujo 
giminystę) ryšiai susiję ne tik su gyvenimu vienoje 
teritorijoje (atskirais atvejais), taikos priesaku, ben-
dru vardu, bendru bausmių prisiėmimu, paveldė-
jimo teise ir t. t., bet ir su bendra kova, vaidais ir 
kerštu, maldomis ir aukomis už mirusius giminai-
čius. Tačiau ankstyvaisiais viduramžiais giminė ne-
buvo stabilus statistinis dydis – dėl vedybų ir mir-
čių jis nuolatos kito. Brandžiaisiais ir vėlyvaisiais 
viduramžiais struktūrinius bajorijos pokyčius lėmė 
stiprėjanti hierarchizacija. [...] Karalysčių padaliji-
mai ir suvienijimai vyko dėl kraujo giminystės arba 
santuokos ryšių. Siekta kontroliuoti, kaip laikoma-
si griežtų kanonų, iki 4 ar 7 kartos reguliuojančių 
santuoką ir kraujomaišą. [...] Pagal kanonų teisę 
giminystė atsirasdavo ir dėl krikšto (adoptio), todėl 
ankstyvaisiais viduramžiais krikščionių valdovai 
po pasiektos pergalės dažnai tapdavo nugalėtų ir 
prievarta krikštijamų pagonių krikštatėviais (pa-
vyzdžiui, Karolis Didysis – Vidukindo), tuo siekta 
įtvirtinti taiką.10

Gentys laikomos žemdirbių (kartais ir medžio-
tojų) bendruomenių sąjungomis, susiburiančiomis 
gynybos tikslais ir išyrančiomis, kai pavojus pra-
eina.11

I tūkstantmetyje burtis į bendruomenes skatino ne 
tik būtinybė patenkinti pirminius poreikius – apsi-
rūpinti maistu, būstu, užsitikrinti saugumą. Stiprūs 
genties vyrai turėjo ginti savo gentainius, tačiau 
grupinės gynybos niekaip nepavadinsi atsitiktine. 
Tam jau turėjo būti tos srities specialistai – kariai 
ir kariuomenė, svarbiausias politinės santvarkos, 
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valstybinio aparato elementas. [...] Jai vadovaudavo 
diduomenės atstovai, ji tarnavo politiniams feoda-
linio luomo tikslams.12 Suprantama, ji susiformavo 
daug anksčiau, negu atsirado valstybės užuomaz-
gos. Kiekviena bendruomenė gynė savo turtą ir 
teritoriją. Tam reikėjo žmonių, mokančių valdyti 
ginklą, bėgant amžiams, tas poreikis didėjo. Gin-
kluotų būrių veiksmus reikėjo koordinuoti, įvaldyti 
karybos taktiką ir strategiją, o tai būdinga tik išsi-
vysčiusiai bendruomenei su sava diduomene. Taigi 
ar genties – pirmykštės bendruomenės, susijusios 
giminystės ryšiais, turinčios bendrus papročius, 
ūkį, kalbą ir teritoriją – sąvoka taikytina žmonėms, 
į kurių žemes 1009 m. atvyko Brunonas?

Pirmuosiuose rašytiniuose šaltiniuose pateikia-
mos tik labai apytikslės žinios apie aisčius, tačiau ir 
iš to matyti, kad aisčiai buvo plačiai žinomi, prekia-
vo gintaru ir apskritai stengėsi aktyviai dalyvauti is-
torijos įvykiuose.13

Tarp V ir II a. pr.  m.  e. baltai išgyveno savąjį 
Aukso amžių, buvo padėtas pagrindas ekonomikai 
ir feodalizmui, klostėsi savitas gyvenimo būdas ir 
menas.14 Rytų baltų kultūros formavimosi procesas 
baigėsi II tūkst. pr. m. e. pabaigoje, atsiradus brūkš-
niuotajai keramikai.15

Archeologijos mokslas rodo, kad dvasinė kultūra 
yra labai konservatyvi ir gerokai pastovesnė už mate-
rialinę kultūrą. Daiktai – darbo įrankiai, buities rei-
kmenys, ypač apranga ir papuošalai, – kito gana grei-
tai, o dvasinė kultūra – papročiai, menas, folkloras, 
religija ir tikėjimai, pomirtinio gyvenimo vaizdiniai 
kartu su laidojimo apeigomis – gyvavo šimtmečius, 
keitėsi labai pamažu.16 Dabartiniai archeologai vi-
suotinai pripažįsta, kad technologinis baltų ir germa-
nų lygis apie 98 m. buvo labai panašus.17

Gotų istoriko Jordano veikale „Apie getų arba 
gotų kilmę ir istoriją“ 551 m. įrašyta pastaba, kad ais-
čiai esanti „labai taikinga gentis“, o tai reikšminga, 
norint suprasti jų religiją ir mitologiją.18

Gudai [baltai] visada buvo labiau išsimokslinę ir 
tuo prilygo graikams, kaip sako Dionas (408–354 m. 
pr. m. e.), parašęs jų istoriją graikų kalba.19 Tam an-

trina Venesuelos istorijos akademijos pirmininkas 
prof. Gijermas Moronas Montera, kuris teigia, kad 
gudai nebuvo barbarai, jie turėjo gerai organizuotą 
politinę, socialinę, karinę kultūrą ir konkrečią kalbą, 
kurią platino Italijoje.20

Etniniam visuomeninių reiškinių klodui būdingas 
didžiausias pastovumas.21 I–V a. regimiausi pasikei-
timai sietini su visuomenės išsisluoksniavimu turto 
požiūriu ir karinio elito formavimusi.22

Nėra jokio pagrindo manyti, kad aisčiams nebu-
vo žinomas romėnų gyvenimas. Tačiau perimti jo 
baltai, kaip ir germanai, neskubėjo, nelaikė sektina 
dorybe, atkakliai manydami, kad jų gyvensena tei-
singesnė.23

Svarbiausia aptarti Lietuvos kultūros ištakas. Tu-
rimi galvoje ne tik lietuviai, bet ir kitos baltų gentys. 
Ikikrikščioniškos Lietuvos, senosios Prūsijos, jotvin-
gių, kuršių, žiemgalių, galindų, kitų baltų kultūros 
Didžiojo tautų kraustymosi ir vėlesniais laikais apta-
rimas padės lengviau atsekti dvasinės raidos pradžių 
pradžią. Apeigos, tradicijos, papročiai, būdami labai 
pastovūs, saugo praeities kultūrą ir gali būti laikomi 
istorijos šaltiniais.24

Kiekviena didesnė ar mažesnė tauta visavertiškai 
gyvuoja tiek, kiek istorinį jos laiką užpildo kultū-
ros kūryba, kuri savo ruožtu daro poveikį istorijai, 
ją humanizuoja. Ir dvasiniais, ir materialiniais savo 
komponentais kultūra išreiškia, apibendrina istorinį 
tautos patyrimą, kaupia, iš kartos į kartą perduoda 
socialinę informaciją, palaiko gyvą istorinio laiko 
ryšį.25 Panagrinėkime I tūkstantmečio mokslinio, 
kultūrinio ir socialinio palikimo įtaką mūsų dienų 
ar labai netolimos praeities gyvensenai.

Vieną iš būdingiausių senųjų baltų apibūdinimų 
pateikė Jonas Boruta, pasitelkdamas Vinco Mykolai-
čio-Putino ir Juozapo Stakausko mintis, užrašytas 
1934 m.: „Keliais šimtmečiais po Kristaus Europos 
istorijos arenoje pasirodo naujų barbariškų tautų [...] 
Kolektyvinė jų sąmonė buvo ne tautos, bet bandos 
sąmonė. [...] Lietuvių gi tauta tebeglūdėjo – iki XIV 
šimtmečio pabaigos – uždarame savo pasaulyje, savo 
tikyboje ir senoje viso gyvenimo santvarkoje. Taip il-
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gai neprisiderinusi prie krikščioniškosios epochos rei-
kalavimų.“26 

I tūkstantmetyje pr. Kr. baltai savo raida buvo 
dar atsilikę nuo vakarinių ir pietinių kaimynų, bet 
I–II a. padarė didžiulę pažangą,27 teigia knygos „Lie-
tuvos istorija“ sudarytojai. Apžvelkime vieną iš tos 
pažangos sričių.

Nuo senų senovės buvo kaupiamos ir iš kartos į kar-
tą perduodamos žinios apie gydymo būdus, augalinės, 
gyvūninės, mineralinės kilmės vaistines medžiagas, 
magiškas gydymo priemones, užkalbėjimų, įtaigos 
metodus (liaudies medicina).28 Iš tautosakos žinome 
apie žmogaus vidaus organų pažinimą ir jų svarbą, o 
žymiausias XVII a. Prūsijos ir Mažosios Lietuvos ty-
rėjas, evangelikų liuteronų kunigas Matas Pretorijus 
su nuostaba užrašė tai, ką jam aiškino eilinis kaimietis 
pagonis: „Apžiūrinėdami žmogaus vidinių organų san-
darą įsitikiname, kad joks gyvūnas šiuo požiūriu nėra 
toks panašus į žmogų kaip kiaulė. Jis pasakė, kad joks 
gyvūnas nėra toks ėdrus kaip kiaulė. Tad aukojama 
kiaulė, kad žmogus būtų sveikas ir galėtų gerai valgyti, 
nes valgymas esąs sveikumo požymis. Kiaulės kraujas 
esąs toks pat kaip žmogaus kraujas.“29 

Tokias senųjų baltų žinias tik neseniai sugebėjo 
patvirtinti šiuolaikinė medicina. Iš ilgalaikės baltų 
patirties buvo atrinktos racionaliausios priemonės 
ligoms, psichikos būklėms, negalavimams gydyti. 
Išmokta atstatyti lūžusius, išnirusius kaulus, įgyta 
žinių, kaip pagelbėti gimdyvei, kaip prižiūrėti nau-
jagimius ir kt. Empiriškai formavosi žinios apie ra-
cionalią mitybą, paros režimą, optimalias aplinkos 
sąlygas, klimato įtaką žmogaus sveikatai, gyvena-
mojo būsto statybą. Higienos žinių turėjo daugelis, 
bet ligų nustatymo, gydymo būdus žinojo tik pavie-
niai žmonės – liaudies gydytojai. Visa tai buvo per-
duodama iš kartos į kartą dažnai žodiniu būdu.30 Ar-
cheologiniai radiniai liudija apie bendros paskirties 
įrankių – peilių, svarstyklių – naudojimą bei grynai 
medicininės paskirties radinius – pincetus. Marve-
lės kapinynas (pietvakarinėje Kauno dalyje) teikia 
vertingos medžiagos, leidžiančios pagrįstai spręsti 
apie baltų medicinos lygį. 

Marvelė, kapas 24 (150–300 AD). 45–50 m. moteris. 3,5 × 2 cm 

anga nuožulniais kraštais. Žaizda visai sugijusi. Trepanacinė anga 

atlikta skobimo technika.31

Rastos kaukolės su išgręžtomis skylėmis (angomis) 
iš Marvelės kapaviečių nr. 3, 24 ir 557 vertos ypatingo 
dėmesio. Visos skylės yra panašioje vietoje (kairiaja-
me priekiniame gumbure), panašaus dydžio ir formos, 
be to, dviejų asmenų palaidojimai (Nr. 3 ir 24) yra iš 
150–300 m. laikotarpio, o trečiojo (Nr. 557) – iš plates-
nio 150–450 m. laikotarpio, vadinasi, tai ne vieno eks-
perimentatoriaus darbas, o gydymo metodika, būdinga 
kelioms medikų kartoms. Čia ne atsitiktinis sutapimas, 
o trepanacijos (gyvo žmogaus kaukolės atidarymo) 
praktikos įrodymas (kaukolės skliautas buvo atidarytas 
be žalos smegenų audiniui ir dangoms, apsaugančioms 
smegenis) ankstyvuoju Marvelės bendruomenės gy-
vavimo laikotarpiu. Tai gali būti susiję su Romos pro-
vincijų įtaka – Romos laikais trepanacija ir tam skirti 
medicininiai įrankiai žinomi tiek iš istorinių, tiek ir iš 
archeologinių šaltinių (Kiinzl 1983, Meschig 1983).32 
Deja, dėl skurdžių duomenų negalime pasakyti, kas iš 
ko mokėsi tokių gydymo būdų, todėl minima Romos 
provincijų įtaka yra tik spėjimas. Net jei manysime, kad 
tai susiję su Romos provincijų įtaka, teks pripažinti ro-
mėnų medikų bendradarbiavimą su baltų gydytojais, 
mokančiais užsienio kalbas ir besispecializuojančiais 
galvos chirurgijos srityje. Dabar pamąstykime, ar su 
savo XXI a. medicinos žiniomis sugebėtume nustatyti 
žmogaus negalavimo priežastį ir vietą, kur skalpeliu pa-



84 K u l t ū r o s  b a r a i   2 0 1 9  ·  10

šalinti auglį, krešulį ar ką nors kitką? Ar ryžtumės gyvo 
žmogaus kaukolės atidarymo operacijai? Juk tam reikia 
mažų mažiausiai nusimanyti apie nuskausminimo (ne-
jautros) arba užmigdymo būdus. Ar po to sugebėtume, 
nesukeldami kraujo užkrėtimo, užgydyti žaizdą? Ar 
sugebėtume slaugyti gulintį ligonį taip, kad neatsirastų 
pragulų? O juk po to būtinas reabilitacinis gydymas. Iš 
archeologinių tyrimų matome, kad trepanacija II–V a. 
taikyta ne vienam ligoniui.

Vakarų Europos medicinai viduramžiais didelį po-
veikį darė scholastika. Buvo uždrausta skrosti lavonus, 
eksperimentuoti.33 Lietuvoje ilgus amžius liaudies me-
dicinos priemonėmis  – žolių, lapų antpilais ir nuovi-
rais, tepalais, šlapimu, saulės ir vandens procedūromis, 
užkalbėjimais, užkerėjimais, amuletais – gydė ligas 
liaudies gydytojai. Daug ligų buvo gydoma pirtyje, va-
nojant ir masažuojant.34 Lietuvoje medicina, palyginti 
su kitomis Europos šalimis, dėl įvairių priežasčių (pa-
vyzdžiui, vėlyvo krikščionybės įsigalėjimo) išliko gana 
plati ir vientisa. Tarp jos gydymo priemonių beveik 200 
mineralinių, apie 500 gyvulinių medžiagų, apie 150 že-
mesniųjų ir apie 2000 aukštesniųjų augalų žaliavų. Be 
to, buvo taikoma dieta, fizioterapijos priemonės (šaltis, 
šiluma, garinimas, šutinimas, taurės), chirurgijos prie-
monės (lūžių, išnarų atstatymas, vočių praplovimas), 
masažas, gydomoji fizinė kultūra, gydymas įtaiga (bur-
tai, užkalbėjimai). 

Dažnai būdavo naudojama iškart keletas gydymo 
priemonių, dauguma racionalios, atrinktos per tūkstan-
tmečius. Daug jų naudoja ir dabartinė medicina.35 Pagal 
Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) apibrėžimą, 
liaudies gydytojas – žmogus, kuris, savo bendruomenės 
nuomone, išmano medicinos pagalbos būdus, turi žinių 
apie fizinę ir socialinę gerovę, ligų ir negalavimų prie-
žastis. Liaudies medicina neatsiejama nuo tam tikros 
bendruomenės socialinės ir ekonominės santvarkos, 
yra jos kultūros dalis. Liaudies medicinai būdingas pla-
tus visuotinis požiūris į reiškinių priežastis, pabrėžia-
ma, kad negalavimas ar liga yra žmogaus ir jį supančios 
aplinkos pusiausvyros sutrikimo padarinys. Liaudies 
medicina nėra ligų gydymas vien vaistažolėmis ir už-
kalbėjimais, ji apima visas žmogaus gyvenimo ir veiklos 

sritis. Įvairių tautų liaudies medicinos taikomus būdus 
perėmė ir šiuolaikinė medicina – tai anamnezės rin-
kimas, priežasčių išaiškinimas, diagnozės nustatymas, 
tinkamo gydymo skyrimas, ligos eigos stebėjimas, reabi-
litacijos priemonės... Liaudies medicina sukaupusi nema-
žai žinių iš beveik visų medicinos sričių (anatomijos, fizi-
ologijos, chirurgijos, traumatologijos, vidaus, vaikų ligų, 
akušerijos, onkologijos, akių, psichikos ligų, genetikos ir 
kt.), turi kitų mokslų (botanikos, farmakognozijos, zoo-
logijos, astronomijos, kosminės medicinos) pradmenis. 
Naudoja įvairias – augalinės, gyvūninės, mineralinės kil-
mės – medžiagas, taiko chirurginius gydymo būdus (pra-
pjovimas, lūžių, išnirimų gydymas ir kita). Be kita ko, jai 
svarbus režimas, dieta, fizioterapija, masažas, gydymas 
įtaiga, burtais, užkalbėjimais ir kita. Dažniausiai buvo 
naudojama ne viena, bet kelios priemonės. [...] Iš liaudies 
medicinos į oficialią mokslinę mediciną yra perėję dau-
gelis higienos, deontologijos principų, gydymas vaistažo-
lėmis, medumi, fizioterapijos priemonėmis, masažu, kai 
kurios chirurginės operacijos.36

Senosios baltų kultūros reliktų turime ir šiomis die-
nomis – paprotys naudoti eglišakius laidojimo apeigose, 
apkaišant ir puošiant transporto priemones (vežimus, 
roges, automobilius), kuriomis vežamas mirusysis,37 ga-
jus ir dabar. Tai nėra atsitiktinis puošybos elementas, o 
išmanymas apie antibakterines eglių savybes. Labiausiai 
tyrinėjami ir skatinami metodai, padedantys įveikti ligas, 
kurių šiuolaikinė mokslinė medicina nepajėgia išgydyti. 
[...] Liaudies medicinos metodai atskirtini ir nuo vadina-
mosios namų medicinos, kuri ypač paplito XIX a. pabai-
goje ir XX a., kai žmonės ėmė gydytis patys. Europos 
šalyse XX a. liaudies medicinos jau beveik nebuvo [...]. 
XXI a. pradžioje ir Europos šalyse vėl imama plačiau 
taikyti liaudies medicinos gydymo būdus.38
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Lietuvos Respublikos Seimas 2011 m. priėmė „Apsau-
gos nuo smurto artimoje aplinkoje“ įstatymą, už-

traukiantį baudžiamąją atsakomybę už šį nusikaltimą. 
Smurtas apibrėžtas kaip veikimu ar neveikimu daromas 
tyčinis fizinis, psichinis, seksualinis, ekonominis ar kitoks 
poveikis, dėl kurio asmuo patiria fizinę, materialinę ar 
neturtinę žalą. Lietuvos statistikos departamento duome-
nimis, 2018 m. nusikaltimų, susijusių su smurtu artimoje 
aplinkoje, palyginti su 2017-aisiais sumažėjo 13 proc., vis 
dėlto jų skaičius buvo didžiulis – net 9 529, o tai sudarė 
17,8  proc. visų užregistruotų nusikaltimų.1 Dauguma 
smurto artimoje aplinkoje atvejų (8,7  tūkst., 91,5  proc.) 
priskiriami nesunkiems sveikatos sutrikdymams, tačiau 
buvo 38 sunkūs sveikatos sutrikdymai, net 13 nužudymų. 
Apkaltinta 5 611 smurtautojų, iš jų 90 proc. sudarė vyrai. 
Didžioji įtariamųjų dalis (96 proc.) buvo kaltinami fiziniu 
smurtu, iš jų 63 proc. to griebėsi, apsvaigę nuo alkoholio 
ar narkotikų.2 Šie duomenys nedviprasmiškai rodo, kad 
būtent vyrų smurtinis elgesys šeimoje yra rimta Lietuvos 
visuomenės problema. 

Vykdydamas stažuotės po doktorantūros projektą, 
rinkdamas medžiagą temai „Nužudymai Lietuvos Di-
džiojoje Kunigaikštystėje XVIII a. antrojoje pusėje (teisi-
nis ir sociologinis aspektai)“ teismų knygose radau infor-
maciją apie vienuolika sutuoktinio nužudymų (aštuonios 
moterys ir trys vyrai). Šie duomenys neleidžia kalbėti apie 
smurto lygį ir mastą, tačiau jie gana iškalbingi – visos 

nužudymo aukos moterys ilgai kęsdavo fizinį savo vyrų, 
dažniausiai apsvaigusių nuo alkoholio, smurtą. Smurtau-
davo ne tik miestiečiai ir valstiečiai, kuriems kūno baus-
mės taikytos dažniausiai, bet ir bajorai.3 Čia apžvelgsiu 
sutuoktinio nužudymo bylas, kurias XVIII a. antrojoje 
pusėje nagrinėjo LDK teismai, aptarsiu, kokias bausmes 
jie skirdavo, atsižvelgdami į nusikaltimo pobūdį, moty-
vus ir nužudymo būdą.

Tyrinėti smurtą šeimoje pradėta XX a. 7-ajame de-
šimtmetyje, bet šio reiškinio šaknys ir priežastys iki šiol 
aiškinamos skirtingai.4 Vis dėlto sutariama, kad anksty-
vuoju Naujųjų laikų periodu smurtas – Europos visuo-
menei būdingas bruožas. Patriarchalinis krikščioniškos 
šeimos modelis suteikė vyrui beveik neribotą valdžią, 
leido drausminti ir bausti jos narius. Daugelyje šalių buvo 
pripažįstama vyro teisė mušti žmoną. Drausta tai daryti 
tik pernelyg žiauriai, kai sukeliami vidiniai sužalojimai 
arba praliejamas kraujas.5 Vilniuje 1787 m. buvo išleista 
kunigo Juozapo Legovičiaus patarimų knyga, kaip gy-
venti santuokoje: žmonos pareiga būti vyro tarnaite ir 
verge, ji turi „klausyti, leistis vyro mokoma, baudžiama 
ir vadovaujama, būti jam paklusni ir jo bijoti“. Moteris 
privalanti pakęsti netgi tokį sutuoktinį, kuris yra „šiurkš-
tus ir laukinis“.6 Ir iš tikrųjų smurto prieš moteris faktai 
dažnai paaiškėdavo tik teismui gilinantis į visai kito nu-
sikaltimo aplinkybes.

Dauguma sutuoktinės nužudymų LDK XVIII a. an-
trojoje pusėje buvo ilgalaikio buitinio smurto pasekmė. 
Antai 1754 m. balandžio 12 d. nuolat girtaujantis Mo-
zyriaus pavieto bajoras Liudvikas Ivanickis, pagautas 
įsiūčio, savo žmoną Eufroziną mušė kažkokiomis „rykš-
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telėmis“. Vienas iš smūgių į galvą, dėl kurio „labai ištino 
veidas ir akių vokai“, buvo lemtingas. Žmonos mirtis 
vyrui didelio įspūdžio nepadarė. Moters kūną, aprengtą 
vienais marškiniais, gulintį kamaraitėje veidu į žemę, po 
keleto dienų pamatė kaimynas ir pranešė velionės sūnui 
iš pirmosios santuokos.7 

Vilniaus magdeburginiame teisme 1788 m. buvo ap-
klausiamas valstietis Pranciškus Sidorčikas,8 gyvenęs 
Krėvos seniūnijoje. Jis pasielgė panašiai – būdamas gir-
tas, troboje kirviu skaldė malkas (norėjo pakurti krosnį), 
o supykęs dėl žmonos priekaištų ir barnių, sviedė į ją kir-
vuką. Moteris, pasruvusi kraujais, pargriuvo. Vyras, kad 
nuslėptų nusikaltimą, padegė trobą. Smurtine mirtimi 
mirė ir valstietė Avdotija Čarneikytė, gyvenusi Rečicos 
paviete. Kai ištekėjo už Taraso Miseikos, šeimos gyveni-
mas prastai klostėsi nuo pat pradžių. Atsikraustęs į uoš-
vių namus, Miseika nesutarė su žmonos tėvais, galiausiai 
grįžo pas savo tėvus į Horvolį. Po kurio laiko susitaikė 
su Čarneikomis, šie sutiko išleisti savo dukrą pas jį, bet 
su sąlyga, kad sutuoktiniai gyvens pas dėdę. Deja, šeimos 
laimė truko neilgai. Avdotija, neva sukurstyta motinos, 
1787 m. lapkričio 17 d. slapčia bandė pasprukti pas tėvus. 
Vyras žmoną vijosi, o pavijęs mušė beržiniu pagaliu „sto-
vinčią ir gulinčią“, galiausiai paliko sukniubusią ant kelio, 
o pats grįžo namo. Tą pačią dieną moteris buvo rasta ne-
gyva, apžiūrint kūną, konstatuoti žiaurūs galvos ir nuga-
ros sumušimai, iššokusi viena akis.

Kaltinamieji smurtą paprastai neigė arba prisiekinė-
jo, neva jis buvęs atsitiktinis. Oršos pilies teisme 1755 m. 
Aniska Lukašovas iš Osipiščovo kaimo pasakojo gyvenęs 
santuokoje 15 metų, niekada anksčiau žmonos nemušęs, 
bet 1754 m. lapkričio 1 d., kai grįžo namo, sutuoktinė pra-
dėjusi jį barti dėl girtumo.9 Supykęs griebė moteriai už 
krūtinės, pastūmė, o ši griūdama prasiskėlė galvą į suolą. 
Vyras išėjęs į kažkokias vestuves, o kai švintant sugrįžo 
namo, žmoną rado jau nebegyvą. Telšių pilies teismas 
1767 m. sprendė bajoro Antano Kozerovskio, kaltinamo 
Pranciškos Micevičiūtės nužudymu, bylą.10 Teisiamasis 
įrodinėjo, neva jo žmona, nusilpusi nuo ją kamavusių 
ligų, lipdama iš lovos nukrito ant skrynios ir mirtinai 
susižeidė. Tačiau liudytojai pasakojo, kad Antanas ne tik 
bardavo Prancišką „negražiais žodžiais“, bet ir nuolat kan-

kino, mušdavo, plakdavo rimbu. Apie tai moteris pasako-
jo įvairiems pažįstamiems, rodydavo prievartos ženklus 
ant kūno, sakydama: „Turėsiu šį pasaulį apleisti dėl vyro 
kankinimų.“ Tikėtina, Kozerovskis vedė iš išskaičiavimo, 
privertęs žmoną, kuriai ši santuoka buvo trečioji, kad per-
rašytų jam Arvydiškių Kaltinėnų valdą Karšuvoje.

Dar viena panaši istorija atsitiko Vilkmergės paviete 
1773 m. gegužės 6 d., kai bajoras Petras Šadzevičius savo 
namuose, kamaroje, pasmaugė Prancišką Mackevičiū-
tę.11 Teisme jis aiškino, atseit moteris mirė dėl persilei-
dimo, o klausiamas apie smurtavimą dievagojosi žmoną 
kelis kartus mušęs tik jų santuokos pradžioje, bet vėliau 
aštuonerius metus jiedu gražiai sugyvenę. Tiesa, prieš 
Pranciškos mirtį jis griebęs šautuvą, tačiau juo nei taikę-
sis, nei mušęs. Visai kitaip pasakojo liudytojai. Petrašiū-
nuose gyvenęs kaimynas Antanas Bilinskis teigė žinojęs, 
kad Šadzevičius muša žmoną, daro jai „visokias blogybes“, 
o ant velionės kaklo matęs smaugimo žymių. Esą vyras 
stengėsi nužudytą žmoną kuo greičiau palaidoti, bet kai-
mynai nutarė jį suimti ir kartu su aukos kūnu pristatė į 
teismą. Liudytojas Jonas Repnikas pasakojo, esą Šadze-
vičius dažnai svečiuodavosi Jono Šablevičiaus namuose, 
kur leisdavo laiką su jo dukterimis. Apie tai pranešus vie-
tos klebonui, įtūžęs Šadzevičius ėmė dar aršiau persekio-
ti savo žmoną. Prieš mirtį moteris Repnikui pasakojusi, 
kad vyras, grįžęs iš Šablevičiaus namų, žiauriai elgėsi, vos 
spėjusi pabėgti nuo sutuoktinio, apsiginklavusio šautu-
vu. Moteris prašė kaimyno ją apginti, bet pripažino nieko 
gero jau nebesitikinti: „Matomės su jumis paskutinį kartą, 
daugiau manęs nepamatysite, nes vyras jau tvirtai apsi-
sprendė su manimi susidoroti“.

Dar vienoje sutuoktinės nužudymo byloje motyvas 
(kaip teigta, seksualinis pavydas ir kerštas) bei nužu-
dymo būdas visai kitokie. Miestietis iš Minsko Antanas 
Kernožickis 1790 m. gruodžio 17 d. savo žmoną Barborą 
nužudė peilio dūriu į krūtinę.12 Jo advokatas teisme pasa-
kojo, esą sutuoktiniai daugiau kaip šešerius metus gyve-
no „meilėje“, tačiau vėliau moteris susidėjo su jų namuose 
apsistojusiu LDK kariuomenės 4-ojo pėstininkų pulko 
kareiviu. Vieną dieną vyras, grįžęs namo, užtiko juos „el-
giantis nepadoriai“. Tą matant, „jam pasimaišęs protas“, 
todėl žmoną užmušė. Tačiau atliktas tyrimas parodė, kad 
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jokios „draugystės su kareiviu“ nebuvo, vaidai šeimoje 
prasidėjo prieš metus, kai Antanas pradėjo piktnaudžiauti 
alkoholiu: „Tarp sutuoktinių atsirado abipusė neapykan-
ta, o iš jos – dažni barniai ir muštynės.“ Dvi dienos prieš 
nusikaltimą Kernožickis namuose smurtavo, tad kareivis, 
žmonos prašymu, jį surišo. Nužudymo vakarą vyras lyg 
ir norėjo susitaikyti – liepęs į namus atnešti degtinės ir 
alaus, vaišino kareivį, savo žmoną ir uošvį. Pats su jais ne-
gėrė, ketvirtadalį litro svaigalų nusinešė į atskirą kambarį. 
Apie dešimtą valandą, kai visi ruošėsi miegoti, pasikvietė 
žmoną į tvartelį, esantį šalia namų, neva dėl paršiukų. Ten 
pasiklojo žalią savo bekešą (paltą su klostėmis nuo juos-
mens), „apsimetęs, kad nori šeimyninės meilės aktą atlikti“, 
privertė ją atsigulti ir nužudė didelio peilio dūriu į krūtinę.

Trečiasis Lietuvos Statutas sutuoktinio nužudymą 
prilygino tėvažudystei, t. y. nuteistajam numatė skirti va-
dinamąją maišo bausmę – jis turėjo būti vežiojamas po 
turgų, plėšant kūną įkaitintomis žnyplėmis, vėliau įki-
šamas į odinį maišą kartu su šunimi, gaidžiu, žalčiu ir 
kate, tas maišas užsiuvamas ir paskandinamas vandeny-
je. Tačiau teismas dažniausiai skirdavo paprastą mirties 
bausmę, sutuoktinio žudikams nukertant galvą kalaviju. 
Būtent nukirsdinimą Mozyriaus pilies teismas 1755 m. 
vasario 10 d. skyrė Ivanickiui, Vilkmergės pilies teismas 
1773 m. gegužės 22 d. – Šadzevičiui, o Minsko magistra-
to teismas 1791 m. sausio 25 d. – Kernožickiui, nurodęs 
į velionio karstą įdėti ir nusikaltimo įrankį. Telšių pilies 
teismas Kozerovskiui skyrė mirties bausmę sušaudant, 
nes miestas neturėjo budelio, todėl egzekuciją liepta at-
likti kariams, tačiau jiems to daryti neteko – nuteistasis 
pateikė apeliaciją Lietuvos Vyriausiajam Tribunolui, o 
šiam nagrinėjant bylą, ten nebepasirodė. Pabėgusiems į 
kitą pavietą ar dar toliau – į Lenkiją – mirties bausmės 
kartais pavykdavo išvengti. Liko nenubaustas ir bajoras 
Vladislovas Podskočimas, kuris 1768 m. pasmaugė savo 
žmoną Oną Dvareckytę ir iš Vilkmergės pavieto pabėgo 
su meiluže, su kuria jau buvo susilaukęs vaiko.13 

Rečicos pilies teismas, 1790 m. rugsėjo 25 d. spren-
dimu konstatavęs, kad už žmonos nužudymą įstatymai 
reikalauja bausti mirtimi, Miseiką nuo tokios bausmės 
atleido, atsižvelgdamas į teisiamojo amžių – šis vedė, 
būdamas vos 15 metų, o nusikaltimo dieną neturėjo nė 

17-os. Vis dėlto teismas nenorėjo, kad kraujo praliejimas 
liktų nenubaustas, o „žmogiškas pyktis įgautų įžūlumo“, 
todėl nurodė žudiką du kartus plakti rykštėmis – rugsė-
jo 27 d. Rečicoje, 29 d. Horvolyje, suduodant po 600 kir-
čių.14 Skirta kūno bausmė buvo labai griežta, net prašyta 
teismo, kad antrąją egzekucijos dalį nukeltų dviem sa-
vaitėms, nes nuogąstauta, kad plakimas baigsis valstiečio 
mirtimi (teismas leido atidėti iki spalio 13 d.).

Viena iš priežasčių, kodėl moterys ryždavosi nužu-
dyti sutuoktinį, irgi buvo vyro smurtavimas. Vilkmer-
gės pilies teisme 1788 m. vasario 25 d.  vyko jaunos („20 
metų“) valstietės Onos Rukuižytės kvota.15 Moteris pasa-
kojo ėmusi neapkęsti savo vyro Juozapo Labunskio, nes 
šis dažnai girtavo ir ją mušdavo. Nuo smurto ji savaitę 
arba dvi slėpdavosi tėvų namuose. Galiausiai nusprendė 
skriaudiką nunuodyti. Jonavoje už 12 grašių nusipirko ar-
seno miltelių, o po savaitės, kai vyras rengėsi vykti į Šatus, 
iškepė du pyragaičius, į vieną įmaišiusi arseno. Užnuody-
tą kepinį padavė Juozapui, šis jį suvalgė ir išvyko. Šatuose 
pasijutęs blogai, iškart grįžo namo, bet vis labiau silpo ir 
trečią dieną mirė. Greičiausiai moteriai pavyko išvengti 
bausmės, nes teismas šios bylos iš esmės nenagrinėjo. At-
rodo, nunuodijimas buvo vienas dažniausių būdų, kuriais 
mėginta fiziškai atsikratyti sutuoktinio. Arsenu, naudotu 
kenkėjams (žiurkėms, musėms) naikinti, prekiauta ne tik 
didesniuose miestuose, bet ir miesteliuose. Esama ir dau-
giau bylų, kur moterys kaltintos nunuodijusios vyrą, bet 
jeigu pačios neprisipažindavo, įrodyti nunuodijimo faktą 
būdavo sunku, nes iki XVIII a. pabaigos medikų paslau-
gomis, nustatant mirties priežastį, beveik nesinaudota. 
Teismo pareigūnas vaznys atlikdavo paprasčiausią lavono 
apžiūrą, registruodavo matomus kūno sužeidimus.

Išvengti mirties bausmės pavyko ir valstietei Magda-
lenai Babičienei, gyvenusiai Gardino paviete. 1790 m. iš 
spalio 12 į 13 d. jos vyras Blažys užtiko žmoną klojime 
su meilužiu. Meilužiai Babičių pasmaugė. Netrukus abu 
buvo įkalinti ir teisiami. Tiek Gardino pilies teismas, tiek 
Lietuvos Vyriausiasis Tribunolas kaltinamiesiems skyrė 
mirties bausmę nukirsdinant, kuri Gardino turguje tu-
rėjo būti įvykdyta 1791 m. liepos 1 d. Tačiau tądien Ba-
bičiaus giminaičiai iš viešojo kaltintojo nuosprendį atsiė-
mė, o nuteistiesiems dovanojo gyvybę.16
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Istoriografijoje nurodoma, kad moteris, ryždamasi 
nužudyti sutuoktinį, dažniausiai veikdavo ne viena, į pa-
galbą pasitelkdavo meilužį, giminaičius, tarnus arba sam-
domus žudikus.17 Vieną iš tokių istorijų nagrinėjo Šiaulių 
pilies teismas. 1778 m. birželio 25 d. valstiečiai Motiejus 
ir Antanas Pociai iš pradžių mušė lazdomis, o vėliau už-
kapojo kirviu bajorą Juozapą Kryževičių. Atlikus tyrimą, 
paaiškėjo, kad savo vyro nužudymą suorganizavo Elena 
Parčevskytė. Nors sutuoktiniai susilaukė šešeto vaikų, ta-
čiau gyvenimas kaime moterį slėgė, ji nuolat lankydavosi 
aplinkiniuose miesteliuose. Visiems pasakodavo, kad ne-
myli savo vyro ypač ėmusi nekęsti, kai 1776 m. šis paprie-
kaištavo, esą žmona pernelyg užtrukusi, grįždama iš ke-
lionės į Varnius. Planuodama vyro nužudymą, įkalbino 
prisidėti prie nusikaltimo savo tarnaitės Mortos Serapi-
nienės brolius, žadėdama dosniai atsilyginti, o jei reikės, 
ir atgailą atlikti. 1778 m. birželį ruošdamasi per Jonines 
vykti į Viekšnius, paprašė tarnaitės, kad planą įvykdytų, 
o velionio kūną paslėptų kaimyno Adomo Rimgailos že-
mėje. Viekšniuose Kryževičienė visiems pasakojo, neva 
Rimgaila, su kuriuo šeima bylinėjasi, grasinęs nužudyti 
jos vyrą. Šiaulių pilies teismas, 1780 m. gegužės mėnesį 
sprendęs šią bylą, Elenai Parčevskytei (jau spėjusiai ište-
kėti už Targonskio) ir Mortai Serapinienei skyrė mirties 
bausmę nukirsdinant. Motiejus Pocius po nukirsdinimo 
dar turėjo būti ketvirčiuojamas, kūno dalis liepta iškabin-
ti ant medinių stulpų palei vieškelius, vedančius į Šiau-
lius, bet jo brolis Antanas liko nenubaustas, nes pabėgo 
ir pasislėpė.18

Taigi, sutuoktinės nužudymai dažniausiai būdavo bui-
tinio smurto pasekmė, nors tarp motyvų minimas ir vyro 
pavydas, kerštas arba noras kurti naują santuoką. Aukas 
dažniausiai pasmaugdavo, mirtinai sumušdavo botagais, 
rykštėmis, lazdomis, rečiau sužalodavo kirviais, peiliais. 
Nustatyti sutuoktinio nužudymo motyvus buvo daug 
sunkiau, atrodo, tam paskatindavo nuolatinis vyro smur-
tas, užsimezgę santykiai su meilužiu, troškimas kitaip 
gyventi... Tarp nužudymo būdų ypač dažnas nunuodiji-
mas, kartais pasitelkiami tretieji asmenys. Tiek vyrams, 
tiek moterims bausmė už sutuoktinių nužudymą numa-
tyta vienoda – nukirsdinimas. Tuo LDK pozityviai sky-
rėsi nuo kitų to meto valstybių, pavyzdžiui, Rusijos, kur 

už vyro nužudymą būdavo baudžiama griežčiau negu už 
moters, nes tai laikyta nusikaltimu prieš valdžią.19
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kvienas ūkininkas ar darbininkas. Radijo imtuvais 
didžiavosi gal dar mažiau. 1940 m. Lietuvoje, kur 
gyveno 3 milijonai 84 tūkstančiai žmonių, buvo tik 
88 000 radijo imtuvų, taigi 1 imtuvas teko 35 gyven-
tojams, apytikriai išeitų, kad šia informacijos prie-
mone naudojosi kas septinta šeima. O dabar prie šių 
dviejų prisidėjusi ypač paveiki televizija (Lietuvoje 
nuo 1957 m.) ir visagalis internetas (nuo 1991 m.). 
Jo neriboja nei atstumai, nei valstybių sienos, nei 
laikas. Tuo atžvilgiu internetui neprilygsta spauda, 
radijas, televizija, net kartu sudėjus (apie jo kelia-
mus pavojus tiesai ir šviesai čia nekalbėsiu, tai kita 
plati tema).

Nors televizija informatyvumu atsilieka nuo in-
terneto, bet vartotojų kol kas turi daugiau. Šiuo 
metu Lietuvoje, savaitraščio Savaitė duomenimis, be 
vargo priimamos 52 programos, iš kurių pagrindi-
nėmis laikytinos šešios – LRT, LNK, TV3, BTV, Lie-
tuvos rytas ir TV1. Visos transliuoja ne mažiau kaip 
po 20 val. per parą. Antrąjį televizijos ešeloną suda-
ro 10 programų, bet LRT-Plius, sakyčiau, svaresnė 
negu jos vyresnioji sesuo LRT. Dar yra trečios ka-
tegorijos 9 programos, trumpiausios ir kukliausios. 

Iš senosios graikų kalbos atėjęs žodis paradoksas 
lietuvių kalboje, kaip ir daugelyje kitų Europos 

kalbų, vartojamas keliomis reikšmėmis. Bene po-
puliariausi ir plačiausiai vartojami paradoksiniai 
posakiai, kurie iš pirmo žvilgsnio atrodo „nelogiš-
ki“. Dvi jų dalys tarsi paneigia viena kitą. Pirmoji 
pasako įprastą, sveikam protui priimtiną teiginį, o 
antroji apverčia jį aukštyn kojom. Ryškus paradokso 
pavyzdys – garsioji graikų filosofo Platono sentenci-
ja, dažnai vartojama ir mūsų laikais: „Nori taikos – 
ruoškis karui.“ Tokių paradoksinių pasakymų gausu 
rašytojų ir mąstytojų raštuose, taip pat tautosako-
je. Argi ne paradoksą išreiškia lietuvių patarlė „Juo 
daugiau turi, tuo daugiau nori.“

Tad ir mano rašinio antraštė, drįstu manyti, yra 
paradoksas, išreiškiantis mūsų laikmečiui būdingą 
prieštaravimą – skęsdami žinių jūroje, pasigendame 
informacijos. Turime gausybę masinio informavimo 
priemonių, o kiek jų turėta Lietuvoje 1939 ar 1940 m.? 
Tada masiškiausios buvo dvi – periodinė spauda bei 
radijas. Tačiau ir jų masiškumas, šių dienų akimis 
žiūrint, gana menkas, laikraštį ar žurnalą kaimuo-
se, miesteliuose prenumeruodavo toli gražu ne kie-

Arnoldas PIROČKINAS

STYGIUS PERTEKLIAUS LAIKAIS

Nuomonės apie nuomones
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Prie šių lietuviškų programų pridėkime 27 užsienio 
šalių televizijos programas, kurias transliuoja kabe-
linė sistema. Esama ne tik informacinių laidų, re-
feruojančių politinį ir buitinį gyvenimą, bet ir spe-
cializuotų, kultūrinių. Pavyzdžiui, Mezzo tenkina 
muzikos poreikius. Animal planet transliuoja laidas 
gamtos temomis, National geographic praturtina ge-
ografijos ir praeities žiniomis, sporto aistruoliams 
skirtos Eurosport, TVPLAY sports. Na, o įgudusieji 
manipuliuoti televizijos technika, ko gero, sugeba 
pasižiūrėti dar daugiau užsienio laidų. Tad nesunku 
suvokti, kokia informacijos gausa ir įvairovė pasie-
kia žiūrovus.

Ši aplinkybė, man rodos, numaldo žiūrovų norą 
protestuoti ar skųstis dėl kokios nors TV progra-
mos trūkumų – jei netenkina viena, galima pasi-
rinkti kitą. Matyt, todėl televizijos būklę Lietuvoje 
gaubia tyla. Tačiau ji apgaulinga, ne veltui patarlė 
sako: „Tylioj sietuvoj velniai veisiasi.“ Nemanyčiau, 
kad Lietuvos televizijoje būtų įsitaisę kokie nelabieji, 
bet, atidžiau pasižiūrėjus, tikriausiai rastųsi erdvės 
ir šiokiems tokiems pagerinimams. Juk tobulumui 
ribų nėra. Tad gal ir mūsų televizijai praverstų vie-
nas kitas nekvalifikuoto žiūrovo pastebėtas dalykas.

Istorikai gana intensyviai televizijoje kedena istorijos 
temas LRT laidose „Daiktų istorijos“, „Istorijos detekty-
vai“, „Istorijos perimetrai“ ir kt. Tačiau pasigendu nuo-
seklaus laidų ciklo, kuriame dalykiškai, objektyviai ir 
giliai, atsižvelgiant į visas aplinkybes, būtų nušviečiama 
Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. raida. Pirmuosius 
devynerius savo gyvenimo metus praleidau dar laisvoje 
Lietuvoje. Vaiko metai, bet kokius trejus paskutinius iš 
tų devynerių menu gana gerai. Tad galiu tvirtai pasakyti, 
kad darbininkams ir ūkininkams nebuvo lengva gyventi. 
Mano šeima irgi patyrė nemažai vargo. Tą savo patirtį pa-
remiu ir vėliau sužinotais duomenimis. Juk ne nuotykių 
troškulys privertė iš Lietuvos emigruoti 1927 m. 18 100, o 
1929 m. – 17 000 gyventojų (tarp jų 12 000 lietuvių). 
1920–1940 m. svetur išvyko 103 500 žmonių. Būtų 
iškeliavę gal ir daugiau, bet JAV įvedė emigrantų 
kvotas, kitos valstybės irgi suvaržė imigrantų priė-
mimą. Gelbėdamiesi nuo nedarbo, Šiaurės Lietuvos 

gyventojai bent vasaros mėnesiais vykdavo padirbė-
ti į Latviją. Kas nors sakys, kad, palyginti su emi-
gracijos mastais po 1990-ųjų, tarpukariu ji buvusi 
menka. Bet ano meto žmonės taip negalvojo.

Dėl didelio gyventojų sluoksnio vargingos buities 
komunistai, socialdemokratai, nemažai krikščionių 
demokratų beatodairiškai kaltino, smerkė egoistinę 
Antano Smetonos ir jį rėmusios „klikos“ politiką. 
Jie neatsižvelgė, kad didžioji tų sunkumų dalis visų 
pirma buvo svetimųjų valdžios – carinės Rusijos ir 
kaizerinės Vokietijos – skaudus palikimas.

Gerinti šalies būklę smarkiai trukdė agresyvi 
pilsudskinės Lenkijos politika, tokių valstybių kaip 
Prancūzija, Anglija atsainumas Lietuvos atžvilgiu. 
Net Latvija neištiesė pagalbos rankos bėdų liūne besi-
kapanojančiai kaimynei. Iki 1933 m. gana svarbi Lie-
tuvos prekybos partnerė buvo Vokietija, bet, į valdžią 
atėjus Hitleriui, santykiai pašlijo ir 1936 m. prieita 
prie to, kad Berlynas paskelbė ekonominę blokadą. 
Kai susumuoji šias ir kitas Lietuvą užgulusias bėdas, 
imi svarstyti, kad kažin ar buvo kita nedidelė Euro-
pos valstybė, kurią būtų slėgusi tokia sunki tarptau-
tinės politikos ir varganos ekonomikos našta.

Tada kitaip vertini trūkumus ir labiau brangini Lietu-
vos pažangą, padarytą per tuos dvidešimt metų – skai-
čiuoju nuo 1920-ųjų, kai baigėsi ginkluotos kovos 
dėl nepriklausomybės. Čia tos milžiniškos pažangos 
neapžvelgsime, tai turėtų padaryti susitelkusi pajė-
gių istorikų, ekonomistų, kultūrininkų grupė, tam 
derėtų skirti gal visus metus trunkantį televizijos 
laidų ciklą. Turėtume visą tų dviejų dešimtmečių 
panoramą, kurioje tilptų ne tik pavieniai veikėjai, 
bet ir plačios sritys – žemės ūkio ir pramonės pa-
kilimas, transporto plėtra, švietimo augimas, savita 
Kauno architektūra, pagaliau moralinė atmosfera ir 
užmojų sutelktumas. Būta sričių, kurios ne tik artė-
jo prie Latvijos lygio, bet jį net lenkė. Menu, mūsų 
dėstytojas doc. Jonas Kabelka per latvių kalbos pas-
kaitas pasakojo savo įspūdžius, patirtus, kai 1939 m. 
nuvyko studijuoti Rygos universitete. Tuoj nuėjęs į 
prašmatniame pastate įsikūrusį operos teatrą, nusi-
vylė spektaklio lygiu – nebuvę galima net lyginti su 
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Kauno operos ir baleto teatro pastatymais. Skaitčiau 
trijų Pabaltijo valstybių kariuomenių sugretinimą – 
lietuvių kariuomenė nuo estų ir latvių skyrėsi ne tik 
skaičiumi, bet ir apginklavimu, ir pasirengimu. 

Apžvelgus visus duomenis, gal gerokai sumažėtų 
plačiai paplitęs to meto Lietuvos menkinimas. Tik 
piktos valios žmonės, remdamiesi tuo, kad Kaune 
1929 m. atsirado lūšnynas „Brazilka“, gali vadinti 
Lietuvą lūšnynų šalimi. Pabrėždami išimtinai nei-
giamus reiškinius, suteikiame galimybę priešinin-
kams diskredituoti mūsų šalį. Nesiūlau griebtis sa-
vigyros, tiesiog pasigendu lyginamosios analizės.

Aprėpti visų Lietuvos televizijų programas neį-
manoma. Sistemingai žiūriu LRT, LNK, Lietuvos 
ryto pavakare transliuojamas žinias, pasiklausau 
laidos „Duokim garo!“, įsijungiu programą LRT-
Plius, kartais INFO-TV. Paakintas bičiulio bohe-
misto, susijusio ne su bohema, o su Bohemia (no-
rėčiau sakyti čekisto, t. y. čekų žinovo, bet šis žodis 
sutampa su Felikso Dzeržinskio išugdytų saugu-
miečių pavadinimu), man neįprastu laiku iš ryto 
žiūrėjau serialą „Nežinoma Čekijos Lietuva“. Taigi 
manasis apžvalgos laukas kuklus. Ir vis dėlto pasigen-
du nuolatinės laidos apie lietuvių klasikinę muziką, 
kur skambėtų klasikų harmonizuotos liaudies ir ori-
ginalios dainos. Šie metai paskelbti kompozitoriaus 
Juozo Naujalio metais, bet ar mūsų televizijų repertu-
are būta jam skirtų laidų? Gal per savo neapdairumą 
jų nepastebėjau? O juk minėtinos dvi šio iškilaus mu-
ziko sukaktys – sausio 9 d. suėjo 150 metų nuo gimi-
mo, o rugsėjo 9 d. – 85-osios mirties metinės. Mano 
nuomone, į tai atsižvelgta labai vangiai. 

Tas įtartinas vangumas skatina mane, kad ir ne 
muzikos specialistą, pasvarstyti, kokia klasikinės 
muzikos vieta mūsų televizijoje. Kiek ši veiksminga 
informacijos priemonė supažindina šalies visuome-
nę su vokaline klasikų muzika, kuri masinei audi-
torijai bene lengviausiai įkandama. Mūsų kompozi-
torių solinės ir chorinės dainos, kurtos nuo XIX a. 
pabaigos, nereikalauja iš klausytojų kokio nors spe-
cialaus muzikinio išsilavinimo. Jos yra tarsi natūra-
li, šiek tiek pakylėta liaudies dainų tąsa. Tokių voka-

linių kūrinių – solinių ir chorinių – gausiai pateikė 
ne tik Naujalis, bet ir Česlovas Sasnauskas, Mikas 
Petrauskas, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Sta-
sys Šimkus, Juozas Gruodis, Juozas Tallat-Kelpša, 
Jonas Bendorius ir kt. Tačiau kiek jų girdime televi-
zijos laidose? Ir kiek jų išmoksta jaunoji karta?

Muzikos klasikų harmonizuotų ir individualių 
dainų laikymas „archyve“, kur jas užkloja užmarš-
ties dulkės, daro didžiausią žalą tautos dvasios ug-
dymui – menkina ją, skurdina savitumą, pakerta 
atsparumą niveliacijai. Prarandamas nacionalinės 
muzikos skonis, įgundama mėgautis surogatais.

Įsigyvenusi klasikinė vokalinė muzika turėtų 
atvesti prie instrumentinės muzikos populiarini-
mo. Juk pjesėse, siuitose, variacijose, simfonijose ar 
operose bei kantatose kompozitoriai dažnai plėtojo 
savo ir liaudies dainų motyvus, gerai pažįstamus 
visuomenei. Išradingai sugretinant paprastas dainų 
melodijas su jų išplėtojimais, ilgainiui gausėtų sudė-
tingesnės muzikos klausytojų...

Kaip tą padaryti? Turime labai patrauklų pa-
vyzdį – jau 20 metų nustatytu laiku LRT transliuo-
ja laidą „Duokim garo!“ Ji specifiška. Nepriklauso 
„rimtosios“, t. y. klasikinės muzikos žanrui ar sti-
liui. Tačiau per tuos metus sugebėta ją išpopuliarin-
ti, suburti klausytojus. Kai kam toji laida nepatinka, 
bet jokiu būdu nesutikčiau, kad ją administraciškai 
užgniaužtų. Suprantama, laidos „Duokim garo!“ 
metodai netiktų klasikinei muzikai populiarinti, 
reikėtų ieškoti visiškai kitokių, bet ne mažiau pavei-
kių. Svarbiausia, kad toji laida būtų transliuojama 
patogiu laiku – ne paryčiais ar išnaktomis, ne tada, 
kai žmonės darbe ar bažnyčioje. Iš pradžių žiūrovų 
ir klausytojų būtų nedaug, bet ilgainiui laidas, jeigu 
jos būtų vedamos išradingai, imtų žiūrėti gausesnis 
būrys. 

Čia užkabinau muzikos populiarinimo problemą, 
tačiau Lietuvos televizija rimtesnį dėmesį turėtų 
skirti ir kitoms sritims, kad ne vien paklausa lemtų 
pasiūlą, bet kad pasiūla ugdytų paklausą. 

Televizija ypač efektyvi tuo, kad sujungia vaizdą 
ir gyvąją, garsinę kalbą. Kiek mažiau vietos joje gau-
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na rašytinė kalbos atmaina – titrai, parašai, kitokie 
tekstai. Informacijos pagaulumas smarkiai sumažė-
ja, kai nerūpestingai aidi vaizdus lydinti sakomoji 
kalba, o tai ypač dažnas dalykas.

Sakomoji kalba – sunkiausiai reguliuojama 
atmaina, nes ją, dažniausiai iš anksto neapgalvotą, 
vartoja įvairių įvairiausi žmonės – ir šiokius ar to-
kius mokslus įgiję, ir visiškai mokykloje nesimokę, 
ir kiek ne kiek lietuvių kalbos pramokę nelietuviai. 
Daugumas kalbėtojų, pirmą kartą atsidūrę prieš te-
levizijos kamerą, tiesiog sutrinka, taigi nereikėtų ti-
kėtis, kad visi kalbės kaip iš rašto.

Visai kitaip vertintini televizijos laidų vedėjai, 
reporteriai. Iš jų derėtų reikalauti nepriekaištingos 
kalbos. Tai svarbi jų specialybės dalis. Jiems pri-
valoma aiški dikcija, garsų artikuliacija, bendrinės 
kalbos gramatikos ir kirčiavimo normų laikymasis.

Dabartiniai televizijos, radijo etatiniai kalbė-
tojai, ypač pasislėpusieji už vadinamojo „kadro“, 
piktnaudžiauja įsigalinčia kalbos „demokratija“. 
Taigi reikalavimų kalbėti aiškiai, taisyklingai, o 
kas įstengia – dar ir stilingai, vaizdingai, visiškai 
nepaisoma. Kartais tiesiog nesuprantu, ar jie kal-
ba lietuviškai, dažnai turiu tenkintis suprasdamas 
vos dalį sakomo teksto. Tada pradedu abejoti savo 
klausa, bet, išgirdęs geresnį diktorių arba raiškiai 
kalbantį kviestinį laidos dalyvį (tokių pasitaiko), 
atsigaunu, suprantu, kad mano ausys dar nėra be-
viltiškai apkurtusios. Laidų suvokimo sunkumų at-
siranda ir dėl to, kad televizininkai, tiek kalbėdami, 
tiek pateikdami informaciją raštu, pernelyg skuba. 
Esu įgudęs skaitytojas, bet ilgesnio teksto kartais 
perskaityti nespėju. 

Čia neketinau iš esmės įvertinti Lietuvos televi-
zijos programų, laidų vedėjų ir dalyvių. Prašom šį 
straipsnį priimti kaip šiokį tokį nekvalifikuoto žiū-
rovo pasiguodimą, ko jis pasigenda, kuo abejoja. Šią 
labai svarbią lietuvių kultūros sritį turėtų nuolatos 
autoritetingai nagrinėti įvairūs tos srities specialis-
tai. Iki šiol tvyranti tyla nėra gera byla. Dalykiški 
svarstymai apie Lietuvos televizijos būklę praverstų 
ir pačiai televizijai, ir visuomenei.

Sakoma, kad brandus amžius prasideda tada, kai 
svajoji ištaisyti jaunystės klaidas, o senatvė – kai 

svajoji jas pakartoti. Politikos senbuvis Karbauskis, 
užuot svajojęs, kala geležį, kol karšta, – ne dienomis, 
o valandomis maloniai stebina vis naujomis klaido-
mis, padedamas ištikimų bendražygių su Širinskiene 
priešakyje. Nekeista, kad mano būrimo salone Dura 
necéssitas aršiausiai užkietėję klientai jau laužo gal-
vas, kuo Saudo Arabijos Dakaras skiriasi nuo mū-
siškio Širkaro (Agnė + Ramūnas = karštas politinis 
ralis). Vienas panašumas buvo nustatytas bematant: 
„Ir ten, ir čia įstatymų prigalvota tiek, kad kartais 
žmogus gali ir nesuprasti kažką blogo darantis, o 
tada, žiūrėk, prisistato vyrukai su rykštėmis“, – kons-
tatavo iš profesijos juristas, pagal hobį ralistas. Ir pa-
teikė pavyzdžių, kad būsite viešai išpertas, įkištas į 
kalėjimą arba nubaustas stambia pinigine bauda, jei 
viešumoje pasirodysite su skiautere arba pridengęs 
ne visas kūno vietas, jei šoksite dobblingą, kai į vir-
šų iškeliamos, į šonus pasukamos sulenktos rankos, 
kuriomis uždengiamas veidas, nes pareigūnams šis 
judesys siejasi su alkoholio ir narkotikų vartojimu. 
Be to, draudžiama pavieniui eiti į prekybos centrą 
apsipirkti, nes vienišiams ten gali kilti keistų, net nu-

Visai nejuokingi skaitiniai

Lietuvos šalies žmonių padavimai CLXXIV

POLITINIS 
KARBUNKULAS
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sikalstamų minčių, neleidžiama per Valentino dieną 
pardavinėti, dėvėti, pirkti ir dovanoti nieko, kas yra 
raudonos spalvos (sako, Putinas Raudonasai dėl to 
jau įteikė sauditams protesto notą)…

– Bet pas mus per skiauterę užvožė tik Seimo Pirmi-
ninkui, o kiti asmenys gali ramiausiai mėgautis politi-
nėmis gaidžių peštynėmis, viešai apsinuoginti leidžiama 
ne vien patamsyje, bet ir dienos aky, juo labiau šlaistytis 
po vieną masinės prekybos vietose, savo valentinams ir 
valentinoms dovanoti viską, kas raudona, net ir pažiū-
ras, taigi iki Dakaro mums dar labai toli, – susikrimto 
politiškai jautrus neurastenikas.

Išeitį rado išmintingo veido šizotimikas, Jungtinę 
Karalystę argumentuotai palyginęs su mūsiške Karba-
lyste – BoJo be vargo susitarė su Europos Sąjunga dėl 
klaidaus Brexito, bet jo kortų namelį beregint sugrio-
vė saviškiai parlamentarai. O mūsiškis Seimo Širkaras 
su nuosava Vyriausybe nesutaria net dėl visai kuklaus 
biudžeto. Valstiečiai drąsinasi versti patį Skvernelį, esą 
siūlydamas toookį valstybės pajamų ir išlaidų projek-
tą, jis „pakišinėja“ žalstiečius prieš būsimus rinkimus. 
„Mes esame ne pakišti, o jau užkasti“, – slaptai pripa-
žino pats Seimo saugumo vadas Gaižauskas, bet viešai 
pridūrė, kad čia tik jo nuomonė, su kuria jis nesutinka. 
Vis dėlto kiti jo kolegos nuo žagrės dar griežčiau kalti-
na premjerą diskalkulija – tai toks matematinių gebė-
jimų sutrikimas, kuris neleidžia biudžeto apskaičiuoti 
taip, kad regimybę šis pateiktų kaip realybę, o tada įsi-
galės ramybė ir tvarkelė, kai vilkas sotus, avys ramios, 
juk jas gano, kas išmano.

– Įdomūs faktai apie elektorato avinų gyvenimą 
tarp politikos vilkų, – įsivažiavo filosofiškai nusiteikęs 
paranojikas, įtartinai panašus į patį Radžvilą. – Visuo-
menė jau paversta plastilinu, kurį minko, kas netingi.

– Pratrūko Seimo karbunkulas, piktoji votis, da-
bar belieka laukti politinio Lietuvos žemės drebėji-
mo! – apokaliptiškai pranašavo jausmingas šizofre-
nikas.

– Pas mus viskas visada įvyksta pavėluotai, – nu-
ramino apsnūdęs flegmatikas. – Štai Pasaulinė rankų 
plovimo diena yra spalio 15-oji, o Seime ranka ranką 
plovė spalio 22-ąją, kuri įeis į istoriją kaip Prancgeito 

galas, Karbalystės sutvirtėjimas, politinis Širkaro ra-
lis, diegiant šalyje vieno asmens chrizokratiją.

– Spjoviau aš ant tos plutokratų politikos! – drąsi-
nosi nusmurgęs kultūrininkas. – Menas išgelbės pa-
saulį! Svajonių sukirpėjas Juozas jau galanda žirkles 
ir tuoj okupuos Siemens areną, o ten visam pasauliui 
parodys, kaip turi rengtis esamos ir būsimos sveti-
mų vyrų žmonos. Tai bus tikra sensacija, todėl pats 
asmeniškai liepė niekam to nesakyti.

Nudžiugo ciklotimikai su šizofrenikais, oras pa-
kvipo horizontu, o klientai urmu išdūmė į Kirgizi-
ją dalytis patirtimi, nes pats URM-os Linas pasiūlė 
kirgizams lietuvių pagalbą, diegiant demokratines 
reformas.

– Matyt, kirgizai – pikčiausi mūsų priešai, kad 
siūlome jiems sekti karbunkuliniu pavyzdžiu, – įgė-
lė piktybiškai nusiteikęs „respublikonas“ iš Vakaro 
žinių, nes kai kurie asmenys gyvena vien gandais ir 
nuogirdomis. Tokiems gandonešiams pats Tomilinas 
atrėžė: „Džiaugiuosi, kad turite tiek daug ausų, bet 
praleidote gerą progą jas visas užsikimšti…“

Žinoma, ne visi tokie kurti ir apakę pesimistai – 
sveikas liaudies balsas patarė pačiam Prezidentui 
Gitanui, kaip galėtų be didelio vargo papildyti biu-
džetą, sekdamas britų pavyzdžiu (čia ne apie Brexitą 
kalba ir jo gėdingą galą, bet apie daug malonesnius 
kūniškus potyrius). Antai Braitone įrengtas šviesus, 
erdvus butas su stiklinėmis lubomis ir su daugybe 
sekso žaislų pagal didžiulio populiarumo sulauku-
sį Holivudo filmą „Penkiasdešimt pilkų atspalvių“. 
Kai tik Jo Ekscelencija išsikels į Turniškes, tuščias 
stiklinis jo namas Pučkorių atodangoje labai tiktų 
panašaus pobūdžio pramogoms, todėl turistai ten 
veržtųsi iš visų pasaulio pakampių ir lengvai užlopy-
tų biudžeto skyles… Savo ruožtu Karbalystė išgarsė-
tų labiau už Jungtinę Karalystę, patvirtindama, kad 
moka ne tik drausti bei bausti, bet ir leidžia mėgautis 
visais penkiasdešimčia taško G atspalvių…

tiesiai iš Karbalystės

Krescencija ŠURKUtĖ



95K u l t ū r o s  b a r a i   2 0 1 9  ·  10

kultūros barai
2019. 10 (658)
DOMAINS OF CULTURE
THE MONTHLY JOURNAL OF CULTURE AND ART
editor-in-chief  Laima KANOPKIENĖ
editorial address: 
Latako st. 3. 01125 Vilnius. Lithuania
E-mail: info@kulturosbarai.lt

SummARIES

Levas KOVARSKIS. Who Am I? About Migration and Identity. the author pre-
sents psychoanalytic view on the concept of identity according to which 
person’s identity and self-perception are rooted in his/her attachment 
groups and early relationships. Further he uses this perspective in the at-
tempt to understand deeper migrant’s experience, mentality and inevitable 
emotional turmoil the cultural adaptation produces in his/her mind. then 
using migrant’s mentality as a model, author reflects on national, religious 
and other identities in their relation to the human need to belong (page 2).

Ettore Maria MAZZOLLA. The Importance of the Spirit and the Sense of 
Place. does the spirit and the sense of place influence the quality of life of in-
habitants? Is it possible to find any relationship between the reactionary be-
havior of inhabitants of the so-called French banlieu and the lack of space? 
the social-architectural evolution of those quarters developed in Rome by 
the Institute for Social Housing at the beginning of the 20th century, gives us 
possible answers to the problem of contemporary cities and the develop-
ment of life quality (page 10).

Waldemar KULIGOWSKI. Ecomen Destabilized. Polish Cultural Press in the 
reign of Neoliberalism. It is of utmost importance to understand the role 
of intelligentsia while evaluating the situation of cultural press because it is 
intellectuals who write to these periodicals. Once considered places where 
thinking is presented now cultural journals are losing their influence on 
readers as well as financial support (page 14). 

“The success in learning languages depends not on the language but on the 
person”. Yuriy KUSHNIR is interviewed by Mindaugas PELECKIS. Polyglot yuriy 
Kushnir obtained a Phd in Lithuanian linguistics and at the same time added 
Northern American vinebag language to his impressive list of languages. 
the scholar will start lecturing in Lithuanian language at Leipzig University 
in Germany this year (page 20). 

Ramunė MARCINKEVIČIŪTĖ. The Last Play Directed by Eimuntas Nekrošius. 
the last play directed by Nekrošius in Lithuania was Sons of the Bitch staged 
in Klaipėda theater in February 2018 and was based on the novel of Saulius 
Šaltenis. However, last première was Witold Gombrowicz Marriage staged at 
Warsaw teatr Narodowy in June 2018, the third play directed by Nekrošius 
in Poland (page 24).

Aušra Marija SLUCKAITĖ. New York Samovar and Ants. Essayistic short story 
(page 29). 

Jūratė STAUSKAITĖ. The Effect of Butterfly or 7 Rooms of a Female. the au-
thor reflects on priorities of textile artist Eglė Ganda Bogdanienė who is one 
of the leading artists in this genre, professor and administrator of Arts Acad-
emy (page 32).

Gediminas JANKAUSKAS. Polish Film Festival In Lithuania: Historical 
Memory is Alive. Poles look at their past from various angles, sometimes 
with a sense of irony. Polish film director Rafael Lewandowski in 2011 di-
rected a film Infiltrated where he tells a story of a man who was infiltrated to 
Solidarność movement by Polish security. Such a film, however, would not 
be possible in Lithuania (page 35).

Raminta JURĖNAITĖ. Magical Flow. Opening of „Baltos kandys“ exhibi-
tion in art gallery Titanikas. About the exhibition of six female artists – 
Austė Jurgelionytė-Varnė, Karolina Kunčinaitė, Miglė Lebednykaitė, Rasa 
Leonavičiūtė, Laura Pavilonytė-Ežerskienė, Julija Vosyliūtė (page 42). 

Kęstutis ŠAPOKA. Will to Power and Architecture. About an exhibition to 
Construct New york in Mažvydas National Library (page 45). 

The bitter fruits of fantasy. Painting by Raimondas Gailiūnas (page 49).

Rūta PAITIAN. Reflections of History in the Works of Antanas Olbutas Anta-
nas Olbutas is a well-known sculptor, painter and author of medals whose 
works reflect every-day life of people, environment, his own biographical 
details as well as history (page 50).

Rūta GAIDAMAVIČIŪTĖ. Can We Qualify for Riga‘s Ambitions? Musical critic 
discusses situation of music in Latvia and Lithuania (page 52).  

Jonė SĄLYGAITĖ. About the History of Užupis Drama Theater. An overview 
of an independent theater and its development (page 55). 

@iris. Antihero. Essayistic short story (page 57). 

Valentinas KAZLAUSKAS. Musical Konigsberg and Kristijonas Donelaitis. 
Current German historiography is deaf to Lithuanian footprints in this re-
gion but we can hope to find something new in the archives or memoirs 
(page 61). 

Raimundas KLIMAVIČIUS. Lost Between Stockholm and Toronto.  A report 
on the fate of some Lithuanian diplomatic archives. Before WW II broke out 
Lithuanian government attempted to transport some documents in its em-
bassy in Stockholm, but this valuable set of documents finally disappeared 
(page 74).

Vytautas NAVAITIS. Were the Old Balts Still a tribe in 1009? the article is 
dedicate to the 1010 anniversary of Lithuanian state. An attitude toward 
so-called “tribal” period in Lithuanian history is highly questionable and the 
author attempts to question some widespread scholarly myths (page 80). 

Adam STANKEVIČ. The Cases of Murdered Husbands and Wives in the Grand 
Duchy of Lithuania in the Second Half of the 18the Century. An essay about 
some aspects of the urban life in the Grand duchy of Lithuania (page 86).

Arnoldas PIROČKINAS. Scarcity in the Times of Abundance. the author of 
the article, a linguist reflects on television. there is a lack of expert analysis 
of the content of tV channels and this is a serious problem. An adequate 
analysis would be beneficial to both producers of tV programs and society 
(page 90).

Krescencija ŠURKUTĖ. Political Carbuncle. Ironical essay on Lithuania’s cul-
tural and political life (page 93).
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Kenan MALIK
Living in diversity (En) (Lt)
On the fear of the Other and anxieties about the Self 
the ‘community of communities’ approach is responsible for the emer-
gence of a tribal sense of identity among third-generation Muslims in 
Europe, argues Kenan Malik. the reaction to diversity must be political 
dialogue rather than indifference disguised as respect.

Valdas VASILIAUSKAS
The drama of independence (En) (Lt)
Eimuntas Nekrošius and Lithuania’s youth theatre
May 2018 marks thirty years since an event of central importance to Lithu-
anian culture: the National youth theatre’s month-long American tour. 
taking place as Lithuania began to shake loose of Soviet control, it was the 
first commercial tour of the USA by any group of professional artists from 
Lithuania – and further reinforced the legend of the theatre’s enigmatic 
star, director Eimuntas Nekrošius.

Almantas SAMALAVIČIUS
The weight of soap bubbles. Russian cultural propaganda in the 
Baltics (En) (Lt)

Culture has become a major instrument of Russian propaganda. Nowhere 
is this more so than in the Baltic countries, where Russian media are 
widely consumed, and where politics, business and the cultural sector 
combine to promote Russian interests. A Lithuanian perspective.
 
Almantas SAMALAVIČIUS
Where now for economics? A conversation with ecological econo-
mist Professor Joshua Farley (En) (Lt)

Maths-based economics seems to be stuck in something of a rut. Almantas 
Samalavičius, editor of Eurozine partner journal ‘Kulturos barai’, spoke to 
Professor Joshua Farley, an ecological economist at the University of Ver-
mont (UVM), about the failure of mainstream economic thinking to explain 
economic reality, and why the dominant discourse nevertheless remains so 
powerful in academia.

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 ar-
dour, 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 Hof-
man in conversation with the Lithuanian journal Kulturos barai.

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.
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