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Problemos ir idėjos

Karl SCHLÖGEL

SUMAIŠTIS NERIMO LAIKAIS*

V

aikštinėdamas po Berlyną, praėjus trims dešimtmečiams po sienos griuvimo, gauni progą prisiminti tai, ką Guy Debord’as prieš pusę amžiaus pavadino
„spektaklio visuomene“ – gausybė turistų, son et lumiere
ties kiekvienu kampu. Tačiau šiandien susirinkome ne
tam, kad švęstume 1989-ųjų metines, o todėl, kad mums
kelia nerimą tai, kas dedasi čia ir dabar. Atsirado proga
prisiminti ir apmąstyti, kas pasikeitė nuo tų annus mirabilis, kalbant senovine Europos lingua franca.
Neketinu pasakoti 1989-ųjų istorijos, nelyginsiu,
ką įsivaizdavome įvyksiant ir kaip viskas susiklostė iš
tikrųjų, praėjus trims dešimtmečiams, – yra daug pasakotojų, labiau kvalifikuotų už mane. Čia išdėstysiu
asmeninį, tendencingą požiūrį, kupiną nepasitikėjimo
bendrybėmis ir tomis tiesomis, kurias teoriniai modeliai, paradigmos laiko neabejotinomis. Noriu sukelti
smegenų audrą, kad „mąstytume, neįsikibę į turėklus“,
kaip mėgdavo sakyti Hannah Arendt.
Turiu prisipažinti, kad pateikdamas net ir labai apibendrintą pastarųjų trijų dešimtmečių apžvalgą, jaučiuosi nesmagiai, lyg mėginčiau kažką apgauti. Be to,
nepuoselėju vilčių, kad tokie kaip mes – rašytojai ir analitikai, viešų diskusijų dalyviai – padėsime geriau suprasti visuomenes, susiformavusias mūsų akyse. Nesijaučiu
pajėgus išrasti kalbą, kuri apibrėžtų policentrišką, postliberalų, autoritariškai postpostmodernų pasaulį, besiformuojantį po Šaltojo karo ar prieš naują Šaltąjį karą...
Renkuosi fenomenologinę analizę, išsiverčiančią be sis-

* Straipsnis parengtas pagal Karlo Schlögelio kalbą, pasakytą 30-ajame
Europos kultūros žurnalų susitikime Berlyne 2019 m. lapkričio 2 d.

2

temų ar modelių, nors puikiai suprantu, kaip smarkiai
rizikuoju ir kokį nusivylimą visa tai gali sukelti.
Annus mirabilis: lemties gynyba

Iš dabarties perspektyvos dairantis ir klausantis, kartais
susidaro įspūdis, kad 1989-ųjų „istorinė akimirka“, jos
svaigulys ir palaima apskritai neegzistavo. Įvykis, kurio
liudytojai buvome daugelis iš mūsų, išnyko, prislėgtas
interpretacijų ir svarstymų kalno. Tarsi tai, kas vyko
Berlyno, Prahos, Varšuvos, Bukarešto, kitų miestų gatvėse, buvo tiesiog saviapgaulė, iliuzija, sapnas. Nepaisant gausios dokumentikos, reportažų ir interviu, patirtis tų, kurie pirmieji peržengė atsivėrusią sieną, iš esmės
jau užmiršta. Nebeprisimenama, kaip entuziastingai
žmonės vaikštinėjo, tyrinėdami pasaulį, kuris dar vakar buvo užgintas. Koks laisvės jaudulys juos apėmė,
kad gali laisvai judėti, aplankyti giminaičius Vakaruose,
skaityti necenzūruojamus laikraščius...
Toji „istorinė akimirka“ buvo grindžiama iliuzijomis, tačiau ji pati nebuvo iliuzinė. Jos neįmanoma
„dekonstruoti“, išnarstyti. Ji buvo didžiojo Europos išsilaisvinimo dalis. Suprantama, „istorinės akimirkos“
neišvengiamai mitologizuojamos – 1989-ieji irgi tapo
ikona, cezūra tarp vakarykštės dienos ir rytojaus, skirtimi tarp praeities ir ateities.
Kiekvienas turime savą „didžiojo lūžio“ patirtį, kuri
nebūtinai sutampa su konkrečia data ar vieta. Mano
atmintyje tas lūžis nesusijęs su Berlyno sienos griuvimu, nors namą, kuriame gyvenau 1989-aisiais, ji supo
iš trijų pusių, galėjau per buto langą stebėti, kaip klosK u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 9 · 12

tosi įvykiai. Man „lūžis“ prasidėjo keletu metų anksčiau, 1985 ar 1986-aisiais, kai vienas SSRS komunistų
partijos funkcionierius, neseniai buvęs beveik niekam
nežinomas, pareiškė, kad sovietų visuomenei būtina
glasnostj ir perestroika. Kiekvieną vakarą per žinias
išgirsdavome anksčiau negirdėtų dalykų. Anuomet
nežinojome, kaip įvardyti ir paaiškinti, kas vyksta, buvome apimti įtarimų – panašiai kaip Helmutas Kohlis,
kuris, Gorbačiovui atėjus į valdžią, pavadino jį „naujuoju Goebbelsu“. Paprasčiausiai nebuvome pasirengę
susitikti su šiuo „atsitraukimo herojum“, kaip jį pavadino Hansas Magnusas Enzensbergeris.
Naujoji era išaušo skirtingu laiku skirtingiems
žmonėms. Kai kuriems cezūra tapo Solidarność 9-ojo
dešimtmečio Lenkijoje, kitiems – karas, 1991-aisiais
įsiplieskęs Jugoslavijoje. Daugeliui epochinis atrodė
„didysis“ ES išsiskleidimas 2004-aisiais, kitiems –
Rugsėjo 11-oji ar finansų krizė 2008-aisiais. Buvo ištisa
lūžių serija, todėl, susitelkdami ties viena akimirka ir
viena vieta, ignoruojame kitus tarpusavyje susijusius
įvykius ir susiliejančius laiko sluoksnius.
Nepritariu požiūriui, skelbiančiam, esą Vakarų reakcija į tai, kas vyko Rytų Europoje, buvo entuziastinga ar triumfuojanti. Priešingai – stebėjomės ir džiaugėmės, kad „pavyko išvengti Armagedono“, kaip sakė
Stephenas Kotkinas. Kaip ir visuomet, kai žvelgiame
retrospektyviai, tariamės žinantys geriau, kas anuomet atsitiko, tačiau istoriniai įvykiai turi savo svorį ir
svarbą, o visa tai nepriklauso nuo interpretacijų post
festum. Pasak Leopoldo von Ranke’s, jie „artimi Dievui“, todėl apie tuos įvykius reikia pasakoti, nuolatos
prie jų sugrįžtant.
Transformacija, perėjimas –
teleologija „neramiais laikais“

Sąvokos transformacija ir perėjimas nepakankamai
tiksliai nusako procesus, kurie vyko socializmo pabaigoje ir jam sužlugus. Pernelyg pabrėžia paslėptą linijinį
jų pobūdį. Transformacija ir perėjimas buvo ne tik teorijos, bet ir tapo idioma. Ši terminologija nuo garsiosios
Karlo Polányi’o knygos driekiasi iki sovietinių diskusijų
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apie „perėjimą iš kapitalizmo į socializmą“ (Jevgenijus
Preobraženskis, Nikolajus Bucharinas ir kiti). Tai buvo
labai ambicinga teorija ir įrankis, leidžiantis kapitalistinės gamybos anarchiją pakeisti planine ekonomika.
Tačiau nebuvo nei teorijos, nei patirties, kaip reikėtų
pereiti priešinga kryptimi. Tad kaip galėjome apmąstyti,
o juo labiau suvaldyti tuos procesus? Netikiu, kad Vidurio
Rytų Europos pasirinktą kelią nulėmė kurios nors mokyklos ar kurių nors mąstytojų – tarkime, Jeffrey’o Sachso
iš Harvardo ar Miltono Friedmano iš Čikagos – koncepcijos. Lemiama buvo planinės ekonomikos, pagrįstos
kolektyvine nuosavybe, spontaniška dezintegracija.
Pavyzdžiui, Lenkija taikė vienokią koncepciją (Leszek
Balcerowicz), o Rusija – visai kitokią (Anatolij Čiubais,
Jegor Gaidar). Šiuos skirtumus labiau lėmė nacionalinės ekonomikos specifika negu užsienio šalių pamokos.
Darė įtaką tokie faktoriai kaip imperinis Sovietų Sąjungos pobūdis ir kiek laiko privati nuosavybė priklausė
valstybei. Įprastinė teleologija, slypinti už perėjimo sąvokos, buvo barjeras, neleidęs atsirasti tinkamesnėms
sąvokoms ar naujoms analizės matricoms. Kaip neretai
atsitinka su įsitvirtinusiomis kategorijomis, prireikė nemažai laiko, kol pavyko atsiriboti nuo vėberiškosios paradigmos „Vakarų kapitalistinė visuomenė“. Kad ji netiko struktūroms, susikūrusioms socializmo pabaigoje,
jau išanalizavo Rudolfas Bahro ir kiti.
Procesai, vykę 1989–1991 m., sugriovė, netgi susprogdino Vakarų akademikų ar mąstymo centrų analitinės
mąstysenos standartus. Posovietinė era buvo „laukinio
mąstymo“ laikotarpis – tiek stulbinantis, įkvepiantis,
tiek ir gąsdinantis. Nevienalaikiškumo vienalaikiškumas (Ernst Bloch), skirtingų istorinių procesų susipynimas kėlė sumaištį, kurios negalėjo nei paaiškinti, nei
aprėpti jokia akademinė disciplina. Mintis, kad buvo
kokia nors žmonių grupė, įstengusi iš viršaus primesti
„reformas“, nulėmusias transformaciją, yra naivi. Neatsirado tokių sumanių narsuolių, kurie ryžtųsi jodinėti,
pasikinkę tigrą. Pasitelkiant marksistinę terminologiją, galima sakyti, kad istorija klostėsi natūraliai (naturwügshig), savavališkai ir be jokios išorinės kontrolės.
Paminėsiu vos kelis vienalaikius, tarpusavyje susipynusius procesus – tai Sovietų imperijos dekolonializa3

cija, tautų laisvėjimas ir nepriklausomybės atgavimas;
valstybinės biurokratijos išardymas ir pilietinės gyvensenos atkūrimas; imperinių, transnacionalinių struktūrų dezintegracija, judėjimo laisvė ir protų nutekėjimas;
dėmesys praeičiai dabarties sąskaita. Didžiulio, chaotiško socialinio audinio pilkojoje zonoje, menkai valdomoje taisyklių, klostėsi neįtikėtinos kombinacijos. Kapitalistinis žaidimas, anuomet reguliavęs laisvąją rinką,
labiau priminė Darwino tezę, kad išlieka stipriausieji.
Modernizacija susipynė su korupcija, profesionali ekspertizė – su kleptokratija, religingumas – su holivudine
estetika, ir tai lėmė gyvenimo būdą.
„Laukinis mąstymas“ kėlė nemažą grėsmę. Visos idėjos buvo pertikrinamos, vertybės peržiūrimos, tačiau ne
filosofijos seminaruose, bet prie virtuvės stalo. „Naujoji“
ir „senoji“ žiniasklaida viešojoje erdvėje sprendė, kokius
paminklus nugriauti, kokias gatves pervadinti. Tie, kurie sudarė sąlygas sugriūti sovietinio stiliaus totalitarizmui, dabar įgijo galią analizuoti ir kurti koncepcijas,
tačiau neturėjo nei pakankamai laiko, nei galimybių
manevruoti. Manau, iki šiol gyvename neramiais laukinio mąstymo laikais ir vis dar neturime žodyno, kurį
pasitelkę galėtume visa tai paaiškinti.
Patirties ir vilčių erdvės – iššūkis kartoms

Europoje ir kitur sustiprėjus populizmui, iškilus dešiniajam sparnui, tapo madinga griežtai kritikuoti
iliuzijas, kurias puoselėjo 1989-ųjų aktyvistai. Tačiau
būtų pernelyg paprasta tiesiog pasmerkti didžiules jų
viltis, susijusias su Vakarais, su liberalizmu, arba išjuokti Francis’o Fukuyamos prognozes. Derėtų klausti, kodėl buvo taip mąstoma. Juk čia ne vien iliuzijos,
bet ir idėjos, ir projekcijos, kilusios iš to, ką Reinhartas
Koselleckas pavadino patirties erdvėmis ir lūkesčiais,
kuriuos puoselėjo skirtingos kartos, gyvenusios skirtingais laikais ir skirtingomis sąlygomis.
Šiandien turime galimybę apmąstyti, kokia ilgalaikė
šių skirtingų erdvių įtaka. Mes, toji įsivaizduojama post
pokario ir post Šaltojo karo europiečių bendruomenė,
gyvenome visiškai skirtinguose pasauliuose tuo pat
metu, skirtingais laikais toje pačioje erdvėje. Gimęs, au4

gęs, išsilavinimą įgijęs Vakaruose, mėginu suprasti, kas
vyko „kitoje pusėje“, tačiau tai ne mano pasaulis kaip
ir vice versa. Būtų ginčytinas, jei ne dirbtinis mėginimas integruoti ar suvienodinti tas absoliučiai skirtingas
patirtis. Galime tik pasakoti savo istorijas ir klausytis
istorijų, kurias pasakoja kiti. Tai Europa, atskleidžianti,
prisimenanti ir tirianti skaudžią savo praeitį.
Suprantama, visais laikais netrūko akivaizdžios asimetrijos. Vakarų Europa iš esmės nėra susipažinusi su
Vidurio Rytų Europos istorijomis. Per pastaruosius tris
dešimtmečius pasiekta šiokios tokios pažangos, tačiau
bendras žinių lygis ir empatijos deficitas iš esmės nepakito. Kiekviena šalis, kiekviena visuomenė mėgina savo
ritmu susigyventi su praeitimi, tačiau nėra jokio auksinio kelio, vedančio šia kryptimi. Vokiečiai vadinami
„susigyvenimo su praeitimi pasaulio čempionais“, tačiau
derėtų juos paakinti, kad lengva ranka nežarstytų pamokymų kitiems. Kiekvienas, bent kiek susijęs su pastarojo laikotarpio istorinės atminties politika, žino, kokia delikati ir jautri yra ši sfera. Didžiulis iššūkis ryžtis
atvirai pasakoti savo istorijas, kurios kada nors ateityje
galėtų sudaryti europietišką rinkinį, tačiau tas rinkinys
vis tiek niekada nebus „baigtinė Europos istorija“.
Pasidairymas atgal, kaip Europos inteligentija sprendė
ano meto problemas, galėtų būti pamokantis. 1945-ųjų
kartai priklausė Hannah Arendt, Franzas Neumannas,
Viktoras Kravčenka ir knygos „Dievas, kurį ištiko nesėkmė“ autoriai – jie apibendrino totalitarizmo epochą,
karo ir revoliucijų, masinių žudynių, genocido ir tremties patirtis. Pokario rekonstruktorių kartai reikėtų priskirti ne tik tokias asmenybes kaip Maxas Horkheimeris
ir Theodoras Adorno, kurie, grįžę iš tremties, sukūrė
naują kalbą, kad galėtų susikalbėti nuniokotas kontinentas, bet ir jaunesnius žmones – tokius kaip Hansas Magnusas Enzensbergeris Vakaruose, Czesławas Miłoszas,
Jerzy’s Giedroycas, Leszekas Kołakowskis Rytuose (arba
egzilyje).
Be to, buvo disidentų karta, maištininkai, sukilę prieš
Sovietų imperiją, nepripažinę skiriamosios linijos tarp
Rytų ir Vakarų, – Aleksandras Solženicynas, Andrejus
Sacharovas, György’s Konradas, Václavas Havelas, Milanas Kundera, Adamas Michnikas. Jie, „tiesos sakymo“
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pionieriai, grindė istorinio epo supratimą, vienijo disidentus abiejose Geležinės uždangos pusėse. Jie, 89-ųjų
avangardas, išplėtojo naujų laikų kalbą, nustatė jos toną.
Ką naujo pasiūlė karta, atėjusi po 1989-ųjų, jei lygintume su ankstesnių kartų įnašu? Mano kartai, gimusiai
netrukus po karo, likimas suteikė palaimą – gyvenome
be pavojų, be rizikos, tekusios mūsų tėvams. Dauguma
iš mūsų, čia vėl kalbu apie įsivaizduotą, galbūt iliuzinę
savo kartos bendruomenę, gyveno tam tikroje komforto zonoje – toli nuo karo, smurto, žiaurumo, nepatyrė sunkumų. Gerovė, saugumas, kelionės į užsienį
buvo savaime suprantami dalykai kartu su efektyviu
valstybės valdymu ir demokratiškomis institucijomis.
Tamsesnė kasdienybės pusė ta, kad gyvendami komforto zonoje stokojome kitokios patirties, puoselėjome
iliuziją, neva tokiomis pačiomis sąlygomis gyvena visi
ir kiekvienas. Tai iš dalies paaiškina, kodėl stokojame
jautrumo, kodėl mūsų angažuotumas toks ribotas.
Vis dėlto nepakanka vien pasakyti, kad po 1989-ųjų
netinkamai interpretavome liberalizmą arba kad neįstengėme suvokti, koks svarbus „nacionalinis klausimas“, nors kai kas iki šiol taip teigia. Priešingai, šiandien mums reikėtų analizuoti intelektualinę aplinką,
leidusią suvešėti klaidingam suvokimui. Dabar visi
esame Šengeno Europos vaikai – štai naujas burbulas,
kuriame gyvename.
Europa kitapus sapnų karalystės:
mąstyti, neįsikibus į turėklus

Požiūris, esą istorija nepatenkino lūkesčių, nėra naujas.
Pasibaigus niokojančiam Pirmajam pasauliniam karui
ir žlugus imperijoms, žmonės tikėjosi amžinos taikos.
Ernstas Troeltschas, vienas įžvalgiausių Vokietijos trečiojo dešimtmečio apžvalgininkų, situaciją, susiklosčiusią po Pirmojo pasaulinio karo, apibūdino kaip „sapnų
karalystę“, kurioje viskas įmanoma, nes Europa baigia
išsigydyti karo žaizdas. „Sapnų karalystėje“ buvo optimistiškai tikima ateitimi, didžiais sumanymais, grandioziniais projektais, pašėlusiomis vizijomis.
Dažnai įsivaizduojama, kad tie, kuriems teko susidurti
su didžiuliais sukrėtimais, įgyja imunitetą ksenofobijai,
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neapykantai, agresijai, nekartoja kitų praeities nuodėmių.
Vis dėlto greitai visiems paaiškėja, kad nėra jokių receptų, kaip spręsti dabarties problemas. Kiekviena karta nenuilstamai turi mokytis, kad išsiugdytų tokias vertybes
kaip drąsa, padorumas, solidarumas. Nėra jokių garantijų, kad „mes“ gebėsime šias vertybes apginti. Tik ateitis
parodys, kaip „mūsų karta“ elgsis chaoso laikais, užplūdus diskriminacijos, persekiojimų ir smurto bangoms.
Šiuolaikinį pasaulį neretai daug sunkiau suprasti, juo labiau deramai jame elgtis, negu įvertinti praeities žiaurumus. Dalyvauti šiandieninėse kovose irgi sunkiau, negu
inscenizuoti praeities mūšius. Ideologijos, žodžiai, šūkiai
daro didelę įtaką, tačiau apsisprendimas čia ir dabar, tiesioginė reakcija ir elgsena yra daug lemtingesnė.
Mes, vėliau gimusieji, kalbame apie istorijos pabaigą, nesusidurdami su pavojais, kuriuos ji kelia. Galime
ją apžvelgti, bent jau įsivaizduoti, tačiau pasipriešinti
jai reiškia visai kitką. Dabartis yra „gyvenamosios akimirkos tamsa“, pasak Ernsto Blocho (das Dunkel des
gelebten Augenblicks), o dabar gyvename pačiame neramių laikų įkarštyje.
Mums tekę iššūkiai gerai žinomi – kaip globali
žaidėja iškilo Kinija, toliau didėja pasaulio daugiapoliariškumas, atsiradęs dirbtinis intelektas radikaliai
transformuoja ekonomiką, gresia globali katastrofa
dėl klimato kaitos. Šiomis sąlygomis visus apėmusi virsmo būsena. Kairieji grumiasi su imperializmu,
su prievarta ir karo nusikaltimais, tačiau nutyli Putino agresiją Ukrainoje ir Assado nusikaltimus Sirijoje. Karo kurstytojas Putinas pateikia save kaip taikos
brokerį, kurpiantį „tarptautinės diplomatijos šedevrą“.
JAV prezidentas išduoda aktyviausius ir efektyviausius savo sąjungininkus, kurie padėjo įveikti Islamo
valstybę. Europos Sąjunga neranda bendro sutarimo,
kaip susidoroti su masiniu imigrantų antplūdžiu. Gerovės valstybė patiria krizę, auga socialinė nelygybė ir
nematyti jokių ženklų, kad pavyks šią tendenciją apgręžti, susidorojant su jos padariniais. Autoritarinius
kietos rankos šalininkus visoje Europoje remia platūs
socialiniai sluoksniai, tarp jų ir vidurinioji klasė.
Didelė kaltės dalis, be abejonės, tenka patiems autoritarams, veikiantiems be jokių skrupulų ir labai
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klastingai. Tačiau kalti ir opozicionieriai, autoritarinių
režimų ir nacionalizmo priešininkai, liberalai, nes pateikė neteisingus atsakymus, nepanorę išgirsti klausimų, kaip suvaldyti masinę migraciją, kaip integruoti
tūkstančių tūkstančius atvykėlių... Užuot bandę aiškintis, kaip turėtų atrodyti pilietybė XXI amžiuje, jie
paskubėjo dėl visko kaltinti „nacionalizmą“, kuris yra
nacionalinės valstybės pagrindas.
Ralfas Dahrendorfas 1990 m. rašė apie iškylančius
„paralelinius pasaulius“, apie visuomenes, suskilusias į dvi dalis, – tai „eiliniai“ piliečiai ir globalizuoti
„kosmokratai“. Antrasis fenotipas mums puikiai pažįstamas, nes patys priklausome šiai grupei, šiandien
gyvename Berlyne, rytoj – Helsinkyje ar Londone,
keliaujame į konferencijas Los Andžele, Dubajuje ar
Paryžiuje, vaikus leidžiame į tarptautines mokyklas
ir darželius. Apstulbau, Amerikos Rytuose ir Vakarų
pakrantėje sutikęs nemažai žmonių, pabuvojusių visur
pasaulyje, išskyrus Gario miestą Indianos valstijoje
ar Eikroną Ohajuje. Donaldo Trumpo pergalė susijusi
būtent su šiuo nesilankymu, su dėmesio stoka ir ignoravimu. Tą patį galima pasakyti apie didžiumą vokiečių intelektualų, „atradusių“ Rytus tik tada, kai kelius į
valdžią prasiskynė Alternatyva Vokietijai. Tas pats tinka ir tiems lenkų intelektualams, kurie Briuselio oro
uosto skrydžių tvarkaraštį pažįsta geriau negu traukinių eismą Lenkijos provincijoje. Laikas atsisveikinti su
sapnų karalyste. Sveiki atvykę į žemę.
Naujas vokiečių Sonderweg ir Rusijos sugrįžimas

Ilgai vyko, gal ir tebevyksta, ypač tarp vokiečių istorikų, diskusija, ar buvo kažkoks „specifinis“ socialinės
ir ekonominės modernizacijos „kelias“ (Sonderweg).
Ši diskusija galėtų būti įdomi, tačiau istoriją būtent ir
sudaro tokių „specifinių kelių“ gausa. Suprantama, kai
kurie Vokietijos istorijos ypatumai iškilo į paviršių per
susivienijimo procesą – skirtingas kultūros paveldas,
skirtingi būdai, kaip susidoroti su nacistine praeitimi
ir t. t. Dano Dinerio manymu, po to, kai Europos centre vėl susiformavo tvirta vokiečių nacija, turinti aštuoniasdešimt milijonų gyventojų, sugrįžo ir „vokiečių
6

klausimas“. Dabar, į tarptautinę areną išsiveržus Rusijai, diskutuojama apie „imperijos sugrįžimą“. Netikiu
amžina to paties reiškinio reinkarnacija, tačiau man
rūpi vaidmuo, kurį Vokietija galėtų atlikti Europos
Sąjungoje, nes ši, regis, pradeda irti, byrėti, patirdama
stresą ir įtampą, klostantis naujai globaliai situacijai.
Vokietija neretai laikoma stabilumo ramsčiu, tačiau,
turint omenyje potencialią recesijos šmėklą, gali paaiškėti, kad ši šalis pažeidžiama gerokai labiau, negu
atrodo iš pirmo žvilgsnio.
Dauguma vokiečių nusiteikę susitaikyti su Rusija,
nors santykiai pašlijo dėl to, kad būtent ji sukėlė kruviną krizę Ukrainoje. Didžiosios kompanijos nori vėl
plėtoti „verslą įprastinėmis sąlygomis“, reikalauja atšaukti sankcijas. Mėgstama sakyti, kad vertėtų plėtoti
gerus santykius pagal „Bismarcko tradiciją“. Vokiečiai
jaučiasi kalti prieš Rusiją dėl nacių agresijos, pamiršdami, kad Vokietijos sukeltas karas nuniokojo visas
Sovietų Sąjungos tautas ir etnines grupes. Didžiuma
vokiečių pozityviai vertina Rusiją dėl to, kad Gorbačiovas prisidėjo prie taikaus Vokietijos susivienijimo,
tačiau ignoruoja Vidurio Rytų Europos demokratinių
sąjūdžių indėlį į šį procesą. Daugelį vis dar žavi mitas
apie „rusišką dvasią“. Partijose, pradedant Alternatyva Vokietijai ir baigiant Die Linke, įsigali prorusiškos
jėgos, turinčios garsių rėmėjų, tarp jų buvusį kanclerį
Gerhardą Schröderį, aktyvų Putino rėmėją. Nepamirškime ir gausios Vokietijoje gyvenančių rusakalbių mažumos, „klaidžiojančios“ tarp pirmosios ir antrosios
tėvynės. Jų lojalumas abejotinas, panašiai kaip ir čia
gyvenančių turkų, kurių nemaža dalis pirmenybę teikia
ne Merkel, bet Erdoganui. Pasireiškia ir nuovargis, kurį
kelia nesibaigiančios problemos, susijusios su Ukraina,
todėl daug kas pasisako už spaudimą Kijevui, kad šis
leistųsi į kompromisus su Maskva. Visa tai gali lemti
prisitaikėliškumo triumfą, atversiantį kelią tolesnei Europos destabilizacijai, ypač aršaus antiamerikietiškumo
kontekste. Tokios nuotaikos gyvavo visada, tačiau jas
dar labiau pakaitino pražūtinga Trumpo politika.
Nerimo laikams tęsiantis, neturėtume išleisti iš
akių, kokia pažeidžiama yra Europa, neišskiriant ir
Vokietijos.
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Europeizacijos paradoksai

Europiečių mentalinius žemėlapius smarkiai pakeitė
Wizzair, Easyjet ir Ryanair. Šios pigių skrydžių bendrovės simbolizuoja pokyčius, įvykusius per pastaruosius tris dešimtmečius, – mobilumo sprogimas, nelikus sienų, leido milijonams žmonių pažinti ir patirti
pasaulį, susieiti su kaimynais, o ypač taupyti laiką, kuris šiandien iš tikrųjų yra pinigai.
Miestai, atgimę po dešimtmečius trukusio nuosmukio ir užmaršties, smarkiai pasikeitė. Lvovas, kuris prieš
tris dešimtmečius buvo „Europos provincijos metropolis“ (taip pavadinau savo esė 9-ojo dešimtmečio viduryje), dabar yra stambus Vidurio Rytų Europos transporto
mazgas. Populiarūs ir kiti skrydžiai – į Rygą, dvelkiančią
art nouveau, į Varšuvą su dangoraižiais miesto centre, į
naująją Maskvą su penkiais tarptautiniais oro uostais...
Kijevas ir Krokuva buvo vietos, kur vyko Europos futbolo
čempionatas 2012-aisiais. Europos universitetas Sankt Peterburge ir Vidurio Europos universitetas Budapešte (dar
visai neseniai) – puikūs akademinės kultūros centrai...
Suprantama, šis radikalus pokytis susijęs su „šalutine žala“– masinė darbo jėgos emigracija į Vakarus ir
protų nutekėjimas palieka tuščius kraštovaizdžius ir
globalizacijos našlaičius, besiplečiančias rūdžių juostas ir griuvėsius šalia didžiųjų alėjų... Nepamirškime
ir Jugoslavijos iširimo su dešimtimis tūkstančių aukų,
su šimtais tūkstančių pabėgėlių, ir besitęsiančio karo
Ukrainoje, kur žuvo jau daugiau kaip 13 000 žmonių,
du milijonai tapo pabėgėliais, pramoninis Donecko regionas sužlugo, kyla nauja nacionalistinė mitologija su
skausmingomis tapatumo paieškomis.
Ar tai ir yra „naujasis Europos normalumas“, pakeitęs stabilų susiskaldymą, trukusį pusę amžiaus? Vakarai, be abejonės, yra to „normalizacijos“ proceso dalis,
nors ir nustojo buvę vientisas darinys. Galima sakyti
priešingai – Vakarai iš naujo bando atgauti pusiausvyrą. Egzistuoja keista Rytų ir Vakarų koalicija, kokios niekaip nebuvo galima įsivaizduoti iki 1989-ųjų.
Deutsche bank ir Skanska sutartinai veikia kaip pinigų plovimo mašinos, per kurias iš Rusijos perpumpuojami trilijonai dolerių. Londonas ir Majamis tapo
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geriausiomis vietomis oligarchų kleptokratų investicijoms į nekilnojamąjį turtą. „Rytų korupcija“ pajudėjo
į Vakarus, susiliedama su tokiais korupcijos uostais
kaip Niujorkas, kurį prieš šimtą metų Maksimas Gorkis pavadino „geltonojo velnio miestu“.
Transnacionalinės korupcijos pėdsakų paieškos,
kaip žinome, kelia mirtiną pavojų. Užteks priminti
vos kelis, kurie rizikavo gyvybe ir ją prarado, grumdamiesi už tiesą ir teisingumą, – Anna Politkovskaja,
Natalija Estemirova, Janas Kuciakas, Daphne Caruana
Galizia. Tai mūsų laikų herojai.
Pradėkime iš naujo nuo mažų dalykų

Kad suvoktume, kas vyksta aplinkui, pirmiausia turime išeiti iš fizinės ir intelektualinės komforto zonos.
Bandykime perprasti intelektualinius iššūkius, su kuriais susiduriame visiškai naujoje situacijoje ir mėginkime, nepaisydami kuklių savo galimybių, padaryti
tai, ką įstengė nuveikti gyvenusieji prieš mus. Derėtų
atkreipti dėmesį į Marxo žodžius, tačiau apverstus
aukštyn kojom: „Filosofai tik aiškina pasaulį įvairiais
būdais, o reikalas tas, kad jį reikia pakeisti.“ Dabar
svarbu būtent aiškinti, interpretuoti, kas dedasi pasaulyje, kuris keičiasi žaibo greičiu.
Iki 1989-ųjų buvo tyrimų, aprašymų ir analizės laikotarpis – lenkų reportažo mokykla yra tik vienas iš
pavyzdžių. Esminis to meto šūkis – Aleksandro Solženicyno ir Václavo Havelo raginimas sakyti tiesą. Jis,
beje, nė kiek nepaseno. Tačiau reikalauti tiesos, reiškia susidurti su nemenka rizika. O ištirti, išsiaiškinti
ir perbraižyti mentalinį Europos žemėlapį, atmetus
senas ir naujas klaidingai nubrėžtas linijas, yra labai
sunkus darbas. Kad jis pasisektų, būtina ugdyti istorinę sąmonę, bet ne kaip pamoką, kurią reikia iškalti,
ar pamokslą, kurį privaloma skelbti, bet kaip drąsą atremti iššūkius tiek dabar, tiek ateityje.

Iš anglų kalbos vertė Almantas SAMALAVIČIUS
© Eurozine
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Rūpesčiai ir lūkesčiai

Violeta RUTKAUSKIENĖ*

AR SUSTABDYSIME ŠMEIŽTO
PRIEŠ LIETUVĄ BANGAS?
Čikagos priemiestyje Oak Brook 2019 m. spalio 11–13 d. vyko JAV LB XXII Tarybos antroji sesija. Tarybą sudaro 60 asmenų, kuriuos trejų metų kadencijai išrenka JAV lietuvių bendruomenė per visuotinius
rinkimus, ir 10 apygardų pirmininkai, atstovaujantys savo vietovėms pagal pasiskirstymą regionais. Tai
vyriausiasis JAV LB organas. Sesijoje diskutuota įvairiais aktualiais kultūros, švietimo, religijos, jaunimo,
socialinių reikalų, Lietuvos dabarties ir istorijos klausimais, priimta svarbių rezoliucijų. Išreikštas JAV
lietuvių susirūpinimas dėl toliau tęsiamo Lietuvos ir jos didvyrių šmeižimo, istorijos faktų iškraipymo,
NKVD / KGB klastočių platinimo, šalies institucijų menkinimo. Tarybos darbe dalyvavo LR Seimo atstovai Žygimantas Pavilionis ir Stasys Tumėnas.
Suklastota Lietuvos istorija

Okupuotos Lietuvos centriniame valstybės archyve,
kurį kontroliavo KGB, buvo dokumentų publikavimo
skyrius, kurio pagrindinis tikslas – skleisti melagingas
žinias, įvairias falsifikacijas, žeminančias Lietuvos patriotus, laisvės kovotojus. LKP CK nutarimu 1958 m.
pradžioje įsteigta speciali redakcija archyviniams dokumentams skelbti, jai vadovavo buvęs NKVD / KGB
tardytojas Boleslovas Baranauskas. KGB operatyvinių
darbuotojų grupė selektyviai atrinkinėjo archyvinius
dokumentus, daiktinius įrodymus, esą demaskuojančius „nacionalistų veiklą“, visaip bandė sukompromituoti Laisvės kovotojus, partizanus. Vien 1959–1960 m.
respublikiniuose laikraščiuose paskelbti 452 straipsniai, vadinamosios dokumentinės apybraižos, kuriose, manipuliuojant faktais, juodinamas antisovietinis
pasipriešinimas, menkinamos Lietuvos Respublikos
politinės institucijos. KGB tendencingai parinkta archyvinė medžiaga tapo pagrindu knygoms „Žudikai
bažnyčios prieglobstyje“ (1960), „Archyviniai dokumentai apie nacionalistų antiliaudinę veiklą“ (1961),

„Hitlerininkų penktoji kolona Lietuvoje“ (1961), „Masinės žudynės Lietuvoje (1941–1944)“ (I t. 1965, II t.
1973 m.), „Hitleriniai parašiutininkai“ (1966), 17 dalių
serijai „Faktai kaltina“. Šiais ir panašiais kagėbistų parengtais leidiniais dar ir šiandien plačiai naudojamasi,
rašant skaudžią Lietuvos istoriją okupacijų metais.
Pavyzdžiui, JAV Holokausto muziejaus autorių kolektyvas 2012 m. išleido lagerių ir getų 1933–1945 m.
enciklopedijos antrą tomą, kurio 1032–1157 puslapiuose
rašoma apie Lietuvą. Čia net 82 kartus kaip pirminiai
šaltiniai panaudotos NKVD tardytojų – Eusiejaus Rozausko ir Boleslovo Baranausko – knygos, o šiuolaikiniai Lietuvos mokslininkai, tyrinėjantys to meto istoriją, cituojami kur kas rečiau – Arūno Bubnio tyrimais
pasiremta 35 kartus, o Alfonso Eidinto – apie 20 kartų.
Jungtinių Amerikos Valstijų Holokausto
muziejaus leidinys Encyclopedia of camps
and Ghettos 1933–1945. T. 2, dalis B,
p. 1062 skirtas Joniškiui ir Jurbarkui su
nuoroda į B. Baranausko ir E. Rozausko
Lietuvoje 1973 m. išleistą dokumentų
rinkinį kaip pirminį šaltinį, pagal kurį

* Autorė yra JAV LB XXII Tarybos narė
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parengtas šis enciklopedijos tekstas.
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Dar keisčiau, kad okupantų ir kolaborantų sukurpti
falsifikatai, atrodo, yra kelrodis Jono Noreikos-Generolo Vėtros anūkei Silvijai Foti, rašančiai knygą apie savo
senelį ir kaltinančiai jį nusikaltimais žmogiškumui.
Beje, vertėtų priminti, kad Rozauskas asmeniškai dalyvavo, tardant Joną Noreiką, jo bendražygius ir daug kitų
Lietuvos patriotų, o Baranauskas 1940–1941 m. buvo
Šiaulių apskrities NKVD viršininkas, vėliau tapęs visos Lietuvos NKVD viršininko pavaduotoju.
Vertėtų kiek konkrečiau įvardyti, ką nuveikė šie nusipelnę Sovietų Lietuvos „kultūros-švietimo“ veikėjai
ir „archyvų specialistai“, nes tai visų jau primiršta.

E. Rozauskas – NKVD tardytojas

Kijeve gimęs, 1921 m. į Lietuvą atvykęs Eusiejus Rozauskas (Ovsiej Rozovskij) nuo 1935 m. įstojo į nelegalią
LKP. Už antivalstybinę veiklą 1936 m. jį suėmė Lietuvos
saugumas. Per pirmąją sovietų okupaciją jis buvo išleistas
iš kalėjimo ir paskirtas NKVD tardymo viršininku, vėliau buvo NKGB ypač svarbių bylų tardytojas. Pasak istoriko Arvydo Anušausko, jau iki 1940 m. rugpjūčio 17 d.
Rozauskas išplėšė 70 kalinių „prisipažinimus“ – tokia jo
sadistinės veiklos pradžia. 1941 m. birželio 26 d. Rozauskas ranka parašė įsakymą, kad 26 politiniams kaliniams,
konvojuojamiems iš Lietuvos kalėjimų, būtų įvykdyta
mirties bausmė Baltarusijoje, miške prie Bigosovo.
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E. Rozausko ranka surašytas aktas įvykdyti mirties bausmę miške
prie Bigosovo (Baltarusija) 1941 m. birželio 26 d. Kopija iš Severino
Vaitiekaus knygos „Lietuvos žvalgyba XX a. viduryje ir antroje pusėje.“
Vilnius. 2018, p. 226

1960 m. Rozauskas tapo Archyvų valdybos prie
LSSR Ministrų tarybos viršininku, o 1970 m. kartu
su kitu žiauriu enkavėdistu Baranausku išleido knygą anglų kalba „Dokumentai kaltina“ (Documents
Accuse). Amerikos istorikams, rašantiems apie Holokaustą Lietuvoje, ji tapo pagrindiniu šaltiniu, ja remtasi ir OSI imigracijos bylose prieš Amerikos lietuvius,
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kaltinamus kolaboravimu su naciais. Vašingtono
Holokausto muziejaus interneto svetainėje ši ir kitos knygos, sovietmečiu išleistos propagandos ir
dezinformacijos tikslais, iki šiol pristatomos kaip
svarbus „istorinių dokumentų šaltinis“, pateikiamos
nuorodos ir į kitus minėtų autorių sudarytus dokumentų rinkinius. Daugelio užsienyje išleistų knygų,
aptariančių Holokaustą Lietuvoje, autoriai pristato Rozauską kaip Security Service darbuotoją arba
tiesiog istoriką, archyvų specialistą, nusikalstamos
jo veiklos NKVD organuose, dalyvavimo Lietuvos
žmonių žudynėse ir trėmimuose kažkodėl nemini.
Šis enkavėdistas gyveno Vilniuje, gražiame sostinės
kampelyje, Algirdo gatvėje nr. 18-2, puikiame bute.
Apie 1983 m. išvyko į Maskvą, vėliau, mėtydamas
pėdas, tikėtina, atsidūrė Izraelyje, kur nuo seno gyvena jo šeima ir artimieji.
Antras asmuo, atrinkęs KGB šaltinius, Boleslovas
Baranauskas antivalstybinę antilietuvišką veiklą
pradėjo dar anoje Nepriklausomoje Lietuvoje. Užsigrūdinęs komunistas pogrindininkas jau 1940 m.
vasarą buvo paskirtas sovietų saugumo Kauno apygardos viršininko pavaduotoju, vėliau Šiaulių apygardos NKVD ir kriminalinės milicijos viršininku,
nuo 1940 m. rugpjūčio buvo Lietuvos SSR vidaus
reikalų ir valstybės saugumo liaudies komisaro pavaduotojas. Karo metais dirbo sovietinių partizanų
štabo viršininko pavaduotoju, vėliau – Informacijos ir
žvalgybos skyriaus viršininku. 1958 m. spalio 13 d. paskirtas Archyviniams dokumentams skelbti redakcijos vedėju. Už parodytą išradingumą, kompromituojant ir šmeižiant Lietuvos patriotus, sėkmingai
kopė karjeros laiptais. 1963 m. gruodžio 26 d. patvirtintas Partijos istorijos instituto prie LKP CK
mokslinės tarybos nariu. Apdovanotas Lietuvos
SSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo garbės
raštais, 1944 ir 1950 m. – Darbo Raudonosios vėliavos, 1963m. – Garbės ženklo, 1972 m. – Spalio revoliucijos ordinais. 1978 m. liepos 19 d. Vilniuje, prie namo
A. Mickevičiaus g. nr. 20, kur 1944–1975 m. gyveno
šis „nusipelnęs“ enkavėdistas, buvo atidengta memorialinė lenta.
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Baranauskas su NKVD uniforma (pirmas iš kairės) išvaduotame nuo
vokiečių Kaune 1944 m. Šalia jo stovi sovietiniai veikėjai: Jonas Šimkus,
Jonas Vosylius, Marija Marcinkevičienė, Antanas Venclova, Jonas
Marcinkevičius. Nuotrauka iš Boleslovo Baranausko „Raštų“. Vilnius. 1983

Beveik nėra abejonių, kad bandymai ir toliau šmeižti Ramanauską-Vanagą, Škirpą, Noreiką-Gen. Vėtrą,
kitus patriotus, yra minėtų veikėjų paskleisto melo ir
dezinformacijos pasekmė.

Jono Noreikos-Gen. Vėtros suėmimo protokolas su Rozausko parašu

Pabandykime įsivaizduoti, kad pirminiais patikimais šaltiniais istorikai laikytų kokio nors nacių veikėjo sudarytus archyvinių dokumentų rinkinius! Tačiau
NKVD ir KGB nusikaltėlių sukurptais falsifikatais
remiamasi iki šiol, nors pagal daugelio demokratinių
K u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 9 · 12

KGB pulkininko Randakevičiaus raštas (slaptas) apie buvusio
Lietuvos saugumo tarnautojo Jono Barniškio tardymo bylą,
1964 m. siunčiamą Partijos istorijos instituto vyr. redaktoriui B.
Baranauskui

šalių teisinę praktiką asmens, kurio rankos kruvinos,
liudijimai nelaikomi patikimais. Visi nusikaltėliai yra
linkę slėpti savo nusikaltimus, todėl mėto pėdas, klaidina, stengiasi savo nuodėmes primesti nekaltiems
žmonėms. Tai įprasta kagėbistų taktika. Sunku suvokti, kodėl represijų okupacijos metais vykdytojai, dalyvavę Lietuvos žmonių žudynėse, yra vadinami objektyviais tyrėjais, nusipelniusiais archyvų darbuotojais,
o jų sudaryti dokumentų rinkiniai iki šiol priskiriami neginčytiniems pirminiams „istorijos šaltiniams“.
Kiek dar leisime, kad istorikai, tyrinėtojai remtųsi šiais
falsifikatoriais ir klaidintų pasaulio visuomenę?
Dezinformacijos monstras, kurį prieš daugelį
metų pasikinkė sovietų NKVD ir KGB struktūros,
aktyviai mutuoja ir dauginasi. Remiantis klastotėmis rašoma melaginga istorija. Kuo skubiau reikėtų
informuoti pasaulio tyrėjus, visų pirma – Vašingtono Holokausto muziejų, kitas mokslines institucijas, kad sovietų propagandinio pobūdžio leidiniai
yra nepatikimi, remiantis jais, toliau skleidžiamas
melas, iškraipoma skaudi karo ir pokario istorija,
daroma žala Lietuvos reputacijai.
Būtų naudinga parengti juodąjį dokumentų rinkinių, išleistų sovietinės ideologijos įtvirtinimo, okuK u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 9 · 12

pacijos pateisinimo, patriotinių jėgų diskreditavimo
tikslais, sąrašą. Užsienio tyrėjams, stokojantiems žinių apie sovietų dezinformacijos metodus ir mastą,
jis padėtų atskirti pelus nuo grūdų, skatintų kritiškai vertinti tokius „šaltinius“. Tasai sąrašas turėtų
būti platinamas tiek Lietuvoje, tiek Europoje ir pasaulyje, nuolatos jį papildant, atnaujinant, siunčiant
bibliotekoms, istorinių tyrimų centrams, mokslo
įstaigoms, kitoms institucijoms su rekomendacija
prie tokių leidinių pateikti nuorodą apie jų nepatikimumą. Kam pavesti šį svarbų ir skubų darbą, galėtų
nuspręsti Seimo Laisvės kovų ir istorinės atminties
komisija. Prie šios iniciatyvos turėtų prisidėti Lietuvos diplomatai, politikai, istorikai. Tikslinga suburti nuolatinę darbo grupę, kuri registruotų Lietuvos
istorijos falsifikatus, praneštų apie tai leidinių autoriams, leidėjams, bibliotekoms, mokslo įstaigoms,
kad būtų užkirstas kelias toliau sklisti klastotėms,
iškraipytiems, tikrovės neatitinkantiems faktams.
O jau paskleistą melą privalu kuo skubiau atitaisyti,
kad jis nebūtų toliau kartojamas.
Kada atsiras atsakingas požiūris į istoriją?

Lietuva, XX a. dukart atgavusi laisvę, patyrė nemažai džiugių akimirkų, bet dar daugiau būta skaudžių praradimų, netekčių. Teko atlaikyti net 5 okupacijas, atnešusias daug kančių ir neteisybės, vienu
metu reikėjo kovoti su 3 okupacinėmis kariuomenėmis ar karinėmis grupuotėmis, padariusiomis
milžinišką ne tik fizinę, bet ir moralinę žalą valstybei, jos žmonėms. Todėl visuomenė iki pat Sąjūdžio
buvo apimta gilios nevilties. Tas laikotarpis labai
sudėtingas, dramatiškas. Okupuota Lietuva neturėjo galimybių tirti savo praeities. Jos istoriją rašė
okupantai. Gaila, bet kai kurie istorikai, politikai
toliau tęsia senas tradicijas, remdamiesi okupantų
paskleistomis insinuacijomis. Dabar, kai informacinis karas darosi vis aršesnis, ypač svarbu sąžiningai, teisingai pristatyti savo šalies istoriją.
Penkiasdešimt metų trukusi sovietinė okupacija,
izoliavusi Lietuvą nuo pasaulio, įteisinusi praeities
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klastojimą, neigiamai paveikė tiek visuomenę, tiek
istorijos mokslo raidą. Prieš mūsų valstybę iki šiol
veikia galingos jėgos – ciniškai iškraipomi istorijos
faktai, šmeižiami tautos didvyriai, laisvės kovotojai, partizanai, daužomi paminklai, skleidžiami
prasimanymai. Ši propagandinė mašina nustelbia
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro pastangas objektyviai pristatyti istoriją,
okupacinių režimų padarytas skriaudas ir žalą. Ar
apskritai turime valstybinę istorinės atminties politiką, jei objektyvus istorijos rašymas mažai kam
rūpi? Vieni tiesiog ieško naudos čia ir dabar, pavertę
praeities tyrimą sau naudingu versliuku, kiti stengiasi bet kokia kaina išgarsėti. Istorijos tyrimams
bando daryti įtaką tam tikros grupuotės, to nevengia net politikai. Manipuliuojant istorija, siekiama
patenkinti siaurus asmeninius ar grupinius interesus, net supriešinti visuomenę.
Lietuvos istoriją perleidžiame užsienio tyrėjams?

Prezidento Valdo Adamkaus dekretu 1998 m. rugsėjo 7 d. buvo sudaryta Tarptautinė komisija nacių
ir sovietų okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti. Sutrumpintai – Tarptautinė istorinio
teisingumo komisija, kuriai iškeltas tikslas, atlikus
išsamius tyrimus, užpildyti šiuolaikinės Lietuvos
istorijos spragas, atskleisti okupacinių režimų nusikaltimus, šviesti visuomenę, aptariant pragaištingas nacizmo ir sovietinio komunizmo ideologijas.
Komisijai vadovauja parlamentaras Emanuelis Zingeris, jos nariai jau ne kartą keitėsi.
Prezidentas Gitanas Nausėda 2019 m. rudenį irgi
paragino atnaujinti šios komisijos sudėtį. Prezidentūros puslapyje nurodoma, kad šiuo metu egzistuojanti Tarptautinė komisija nacių ir sovietų okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti
atlieka labai reikalingą darbą, tačiau jos vienos neužtenka, kad problemos būtų sprendžiamos konstruktyviai. Siūloma įtraukti daugiau institucijų ir
ekspertų – istorikų, politologų, kultūros paveldo
specialistų, neignoruojant patriotinių organizaci12

jų, su kuriomis ilgą laiką apskritai nebuvo tariamasi. Produktyvus visų bendradarbiavimas padėtų
aiškiau apibrėžti nacionalinės atminties gaires ir
istorijos politiką. Reikėtų sustiprinti ir komisijos
autoritetą, užtikrinus adekvatų atstovavimą visoms visuomenės grupėms. Kol kas joje vienpusiškai vyrauja užsienio valstybių atstovai – 15 narių,
o Lietuvos istorikų yra tik 7. Tai gerokai keista, nes
kitų šalių mokslininkai, nesvarbu, kokie garsūs ar
populiarūs jie būtų, užtektinai nemoka lietuviškai,
kad galėtų įsigilinti į nacionaline kalba parašytus
šaltinius, perprastų vietinę specifiką. Šiaip ar taip,
užsienio valstybių atstovai neturėtų viršyti Lietuvos mokslininkų ir tyrėjų skaičiaus.
Kaip užtikrinti praeities tyrimų skaidrumą

Komisija turėtų būti sudaryta iš sąžiningų, objektyvių tyrinėtojų, istorikų, kvalifikuotai atliekančių
būtent naujosios istorijos, o ne vidurinių ar kitų
amžių tyrimus. Iš šalies žvelgiant, atrodo, kad istorikai į ją skiriami tiesiog pagal lojalumą atskiroms
grupėms, nes turi tvirtą išankstinę nuomonę arba
užima svarbias pareigas mokslo įstaigose. Nelinksmai juokaujama, esą šioje komisijoje vyrauja „ružavi“, raudoni ir jiems prijaučiantys. Tad objektyvumui vietos nedaug. Labai svarbu, kad šiai komisijai
priklausantys tyrėjai nebūtų praeityje turėję kokių
nors sąsajų su okupaciniais režimais, ypač represinėmis jų struktūromis. Pretenduoti į tas pareigas
nederėtų ir tiems suinteresuotiems asmenims, kurių artimi giminės, net šeimos nariai dirbo NKVD
ir KGB, dalyvavo Lietuvos žmonių persekiojimuose, priklausė sovietinių partizanų būriams, užėmė
aukštus okupacinės valdžios postus, nes ši veikla
buvo nukreipta prieš Lietuvos Respubliką, jos suverenumą. Tas pats taikytina ir asmenims, kurių
artimieji dalyvavo nacių represinėse struktūrose,
vykdžiusiose Holokaustą.
Nekeliant teisinės, vis dėlto keltina moralinė
tyrėjų atsakomybė, ne mažiau svarbi šios komisijos skaidrumui užtikrinti. Tačiau aiškėja nemaloK u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 9 · 12

nus faktas, kad esama tokių komisijos narių, kurių
artimieji, kaip įtariama, dirbo NKVD represinėse struktūrose, trėmė, tardė ir kankino Lietuvos
žmones. Tokie asmenys, nors ir neatsako už savo
artimųjų veiksmus, vis dėlto neturi moralinės teisės priklausyti Tarptautinei istorinio teisingumo
komisijai. Tas pats taikytina ir tyrėjams iš antrųjų
ar trečiųjų šalių, tarnavusiems tam tikrose struktūrose, pavyzdžiui, OSI (Office of Special Investigations United States Department of Justice), kuri
persekiojo Lietuvos, kitų Baltijos šalių piliečius, pasikliaudama iš KGB gautais nepatikimais šaltiniais
ar selektyviai atrinktais dokumentais, net falsifikatais. Komisijai neturėtų priklausyti ir asmenys,
patiriantys interesų konfliktą, nes jų giminės veikė
prieš nepriklausomą Lietuvos valstybę, o jų pačių
pasisakymai, publikacijos grindžiamos vienpusiška, ribota šaltinių baze, daugiausia KGB tardymo
bylomis, kurios nekritiškai vertinamos, ignoruojant kitus svarbius istorinius šaltinius.
Tyrėjų klaidos skaudina visuomenę,
daro žalą valstybei

nos“, išleido Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.
Tai labai vertinga knyga. Lietuviškam leidimui
įžangą ir pristatymą parašė JAV lietuvių istorikas
Saulius Sužiedėlis, angliškam – Martinas Gilbertas.
Leidinys gausiai iliustruotas, abiem knygos leidimams iliustracijas parinko, jų aprašymus parengė Dina Porat – žinoma Izraelio istorikė, mokslų
daktarė. Ir ji, ir Sužiedėlis priklauso Tarptautinei
komisijai nacių ir sovietų okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti. Į abu atsiminimų
leidimus įdėta nuotrauka, kurios parašas skelbia:
„Lietuvė su vaikais eina pro lavonus žydų, nužudytų
Kaune pirmomis karo dienomis.“ Analogiškas nuotraukos aprašymas yra ir angliškame vertime: A Lithuanian women and here sons pass the corpses of
Jews murdered in Kovno in the first days of war.
Lietuvos krašto apsaugos ministerijos specialistai išsiaiškino, kad Porat pateiktas nuotraukos aprašymas neatitinka tikrovės, nes nuotrauka daryta
ne Lietuvoje, o Vokietijoje. Holokausto muziejuje
jie rado originalią nuotrauką su visai kitu aprašymu – Suttropo mieste vokietė moteris uždengia akis

Kelia nerimą ir tai, kad kai
kurie šios komisijos nariai,
atlikdami tyrimus, skelbdami publikacijas, iškraipo
faktus, pateikia suklastotus
dokumentus, nuotraukas ar
kitokią informaciją, prasilenkiančią su istorine tiesa.
Pavyzdžiui, buvo išleisti ir
plačiai tiek Amerikoje, tiek
Lietuvoje pristatyti Kauno
geto savivaldos sekretoriaus,
judenrato nario Avrahamo
Tory’o (Golubo) atsiminimai Surviving Holocaust.
The Kovno Ghetto Diary.
Lietuvišką versiją, pavadintą
„Kauno getas diena po dieK u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 9 · 12
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savo sūnui, eidama pro 57 ekshumuotų SSRS kareivių lavonus.

Originalus parašas po šia nuotrauka yra toks: Under the
supervision of American soldiers, a German mother shields the
eyes of her son as she walks with other civilians past the bodies
of 57 Russians, including women and one baby, exhumed from
a mass grave outside the town of Suttrop.
Nuotrauka daryta 1945 m. gegužės 3 d. Suttrope, Vokietijoje

Tokios ir panašios klaidos, mistifikacijos, neatsakingai pristatant skaudžią to meto istoriją, tikrai nedaro garbės Istorinio teisingumo komisijos nariams.
Juo labiau kad padarytų klaidų neskubama atitaisyti,
net rengiant naujus knygų leidimus, todėl skaitytojai ir
tyrėjai klaidinami toliau. Leidėjai, atrodo, nesijaudina
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dėl to, kad paskleidė melą. Čia aptartas atvejis, deja, ne
vienintelis… Neseniai jau ir istorijos mėgėjai Facebook
tinkle demaskavo kelis
klaidingus parašus, pateiktus prie nuotraukų.
Vienas iš jų pasitaikė
parodoje, kurią surengė Genocido tyrimų
centras. Čia buvo eksponuojama nuotrauka
iš Izraelio Yad Vashem
memorialo fondų su
aprašu, neatitinkančiu
tikrovės. Gerai, kad į
pastabas apie netikslumus reagavo pats
centras, tą nuotrauką
išėmė, o apie neteisingą įrašą pranešė Yad
Vashem memorialui.
Liūdnai
pagarsėjusi
Rūta Vanagaitė knygoje „Mūsiškiai“ kaip
įkalčius pateikė net kelias nuotraukas, visiškai nesusijusias su įvykiais Lietuvoje. Kartais
atsitiktinai, o kartais
tendencingai parinktas
nuotraukas, neatitinkančias tikrovės, platina ir kiti leidiniai, Lietuvos bei užsienio šalių internetiniai žinių
portalai.
Kas atitaisys tas klaidas, darančias žalą Lietuvai
tarptautiniu mastu? Kada pagaliau pradėsime patys
rašyti savo šalies istoriją, kad išsiaiškintume, kas iš
tikrųjų vyko mūsų krašte okupacijų metais? Kada
pagaliau suprasime, kad komunizmo grėsmė niekur
nedingo, ji palaipsniui atgyja ir vėl didėja, o sovietinių ideologų kadaise paskleistas šmeižtas apie Laisvės kovotojus toliau sklando po pasaulį kaip šmėkla, įgavusi rozauskų, baranauskų, vanagaičių ir į
juos panašių istorijos klastotojų pavidalus.
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Ernesta DAMBRAUSKAITĖ

ETNOGRAFINIS ŽVILGSNIS
Į TECHNOLOGIJŲ ĮTAKĄ
KASDIENINIAM GYVENIMUI

P

lačiai paplitusios šiuolaikinės technologijos daro
didžiulę įtaką ne tik darbui ar mokslinei veiklai,
bet ir kasdienybei. Įvairūs su buitimi ir laisvalaikiu susiję veiksmai nebeįmanomi be įvairių technikos prietaisų. Informacinės technologijos lėmė ne tik žiniasklaidos perversmą, atsiradus socialiniams tinklams,
jos keičia ir laisvalaikio planavimą, apsipirkinėjimo,
kitus įpročius. Tapo gerokai paprasčiau valdyti kasdieninius procesus, sutaupoma daug jėgų ir laiko. Kita
vertus, vis daugiau kalbama apie informacinių technologijų žalą, kuri lyg ir nepastebima, tačiau daro giluminį
poveikį žmogaus psichikai, elgsenai, gyvensenai. Paprastai technologijos suprantamos siaurąja prasme – tai
technikos ar elektronikos įrenginiai, kuriais naudojamasi kasdien (Vannini 2009, p. 1). Tačiau „technologizuojasi“ visas žmonių gyvenimas, technologija tampa pagrindine visuomenės ir kultūros „veikėja“. Tai
smarkiai veikia socialinius santykius ir verčia pasižiūrėti, kas gi slypi už technologijų sukurtų ar valdomų
objektų. Bandant geriau suvokti technologijų poveikį
kasdieniniam gyvenimui, dažnai taikomas etnografinis metodas, kai apie konkrečią situaciją kalbamasi su
asmenimis, kurie tiesiogiai su ja susiję, joje dalyvavę
ar tebedalyvaujantys. Kita vertus, šiuolaikiniai etnografai irgi pasitelkia technologijas, dokumentuodami
gyvenimo reiškinius ar pasakojimus apie juos.
Vertėtų atsižvelgti į tai, kad kasdienybės santykį
su technologijomis kiekvienas iš mūsų supranta skirtingai (Vannini 2009, p. 5). Paprastai savo kasdienybę
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žmonės vertina kaip visuotinę, tarsi savaime suprantamą, stengiasi prie jos prisitaikyti, tarkime, prie rytinių
transporto spūsčių ir pan. Tačiau kasdieninė patirtis
glaudžiai susijusi su veiklos pobūdžiu, su geografine
vieta ir pan. Asmuo, kuris dirba namuose ar gyvena
atokiai nuo didmiesčio, gal apskritai niekada nepateks
į eismo spūstis.
Svarstytina, kas yra tas kasdieninis gyvenimas, kada
jis suvokiamas kaip normalus, o kada ne. Phillipas
Vannini’s siūlo, pavyzdžiui, prisiminti, kada paskutinį
kartą ragavome tokių kasdieninių patiekalų kaip vafliai (Vannini 2009, p. 7). Galbūt namuose turime vaflių
keptuvę, tačiau niekada jos nenaudojame? Ar nenutinka taip, kad tam tikrą kasdienybės potyrį suteikia pats
prietaiso, kokį turi visi, įsigijimas, nors juo niekada nesinaudojama? Tai mus tarsi įkasdienina, buitį padaro
normalesnę (tą patį galima pasakyti apie vaizdo žaidimus, automobilius, techninius prietaisus ir žmonių
santykį su jais).
Įvairios technologijos, išmanieji prietaisai, įkasdieninantys buitį, nepastebimai, bet neatšaukiamai materialinę plotmę paverčia skaitmenine. Elaine Lally
straipsnyje „Namuose su informacija: kasdieninės
buities informatizavimas“ (At Home with Information:
the informatisation of everyday domestic life) rašo, kad
įprastines informacijos formas, tokias kaip nuotraukos, dienoraščiai, korespondencija, užrašai, ilgainiui
pasiglemžė internetinis tinklas ir pavertė savo dalimi
(Lally 2005, p. 154). Elektroninis paštas, duomenų bazė,
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skaitmeninės nuotraukos – visas šis srautas užtikrina
informacijos įvairovę. Informacijai tapus skaitmenine,
praradus įprastinį pobūdį, tarp jos ir vartotojų atsiranda naujas ryšys ir tam tikra distancija, objektams įgavus virtualų pavidalą. Pavyzdžiui, nuotraukos su svarbiausiomis šeimos gyvenimo akimirkomis laikomos
ne albumuose, o informaciniuose debesyse. Tai smarkiai sumažina informacijos vertę, paverčia ją greitai
senstančia kadaise fiksuoto įvykio išraiška. Kadangi
vartotojams svarbiausias yra informacijos turinys, jos
reikšmė, vertė ir panaudojimas, bandoma išsiaiškinti,
kaip visa tai kinta naujomis sąlygomis.
Vis labiau įsigalinti namų informatizacija apima
ne tik kiekybinį informacijos didėjimą, bet ir automatizavimą – kuriama „protinga“ buitis ir „išmanieji“ namai. Tai keičia tiek gyvenseną, tiek santykius
tarp žmonių. Namai yra ne tik fizinė aplinka, kurioje
gyvename, bet ir erdvė, kurioje jaučiamės saugūs. Tą
saugumą užtikrina nuosavybės jausmas, kontrolė,
komfortas, žinojimas, kur kas padėta ir kaip naudotis
visa ta „mašinerija“.
Nuo pat žmonijos atsiradimo vienas iš pagrindinių
išlikimo garantų buvo technologijų kūrimas ir jų skatinamas mobilumas. Tačiau per pastaruosius 150 metų
viskas pasikeitė taip sparčiai, kad žmonės dabar juda
ne vien dėl to, kad reikia, bet ir todėl, kad jie gali nevaržomai tą daryti. Nuolatinis judėjimas jau yra ne tik
darbas ir pragyvenimo šaltinis, kelionės tapo gerovės,
turtingumo įrodymu. Judėjimas, nesvarbu, kokia transporto priemone, įgauna vis didesnę socialinę reikšmę.
Mobilumas, skatinamas kaip šiuolaikiška produktyvi
socialinė ir ekonominė jėga, leidžia žmonėms greičiau
ir efektyviau atlikti tai, kas anksčiau apskritai buvo neįsivaizduojama. Atsirado daugybė sudėtingų mobilumo
formų, kurios padeda palaikyti socialinius ryšius, tačiau kartu juos modifikuoja ir nuolatos pertvarko. Įvairūs statiniai ir tvariniai tapo žmogaus kūrybingumo ir
fantazijos monumentais. Implantai, lazerinės operacijos, kitos intervencijos rodo, kaip plečiasi technologijų
poveikis ir mastas. Jos iš pagrindų keičia pasaulį, ugdo
naujus įgūdžius ir įpročius, neišvengiamai koreguoja
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įprastinius sprendimus. Pokyčiai vyksta nuolatos, darosi nepastebimi. Šiandieninės laikraščių antraštės rytoj
atrodys priešistorinės. Žmonės vis lengviau keičia ne tik
daiktus, bet ir kitus žmones. Miestas diktuoja ritmą, neleidžiantį atsipūsti, susiorientuoti. Informacijos srauto,
greitėjančio gyvenimo „aukomis“ tampa net vaikai, kurie po pamokų privalo lankyti sporto būrelius, muzikos
mokyklas, savaitgaliais – kalbų kursus ir pan. (Esquirol
2004, p. 4).
Vis atsirandantys sąjūdžiai, agituojantys už „lėtesnį gyvenimo būdą“, mažai ką duoda, nes žmonės pernelyg įsitraukę į pašėlusį ritmą, kad lengvai atsisakytų daugiau uždirbti, sutiktų saikingiau vartoti ir pan.
Paprastai jie turi per daug įsipareigojimų, susijusių su
šiomis sistemomis, kad galėtų viską iškart apriboti.
Šalia įprastinio erdvės suvokimo įsitvirtino naujas
terminas kibernetinė erdvė, kuri iš esmės apima pasaulinį tinklą ir yra neapčiuopiama – norint pažinti
šią erdvę, tenka ją nuolat įsivaizduoti (Esquirol 2004,
p. 4). Kad praplėstume geografinį erdvės suvokimą,
galime pasinaudoti „kibernetine erdve“, televizoriaus
ar kompiuterio ekrane tyrinėdami savo miestą, šalį,
virtualiai nusikeldami į kitas geografines platumas.
Taigi informacinės technologijos ne tik virtualizuoja
pasaulį, bet ir suteikia naujas galimybes klaidžioti po
realias geografines erdves.
Kitas svarbus, bet rečiau pastebimas aspektas, susijęs su informacinėmis technologijomis, yra estetinis
vartotojų pasitenkinimas ir jautrumas. Erikas Stoltermanas straipsnyje „Kasdieninė estetika ir informacinių technologijų dizainas“ (Everyday Aesthetics and
Design of Information Technology) teigia, kad gyvename suprojektuotame, iš esmės dirbtiniame pasaulyje.
Religiją, ekonomiką, kitus socialinius ir kultūrinius
valstybės konstruktus autorius irgi vadina dizainu.
Įdomu tai, kad kasdienybė dažniausiai suvokiama
kaip integrali visuma, tačiau norint iš tikrųjų pažinti kasdienybę, reikia ją išnarstyti, kad galėtume ištirti
net menkiausias detales (Stolterman 2003, p. 2). Nors
technologijos yra neatsiejama kasdienybės dalis, padeda taupyti laiką, leidžia bet kada susisiekti su šeima ar
draugais, „apglėbti“ visą pasaulį, tačiau kartais veikia
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Nuomonės apie nuomones

visiškai priešingai – skatina norą atsiriboti nuo pasaulio, neretai sukelia didžiulį stresą. Kitaip tariant, analitikai nuogąstauja, kad informacinės technologijos gali
pastūmėti pasirinkti tokį gyvenimo būdą, kokio iš tikrųjų nenorime.
Apibendrinant galima teigti, kad informacinių technologijų vaidmuo kasdieniniame gyvenime toli gražu
nevienareikšmis. Jos išplečia vartotojų buities, darbo,
geografijos, kasdienybės ribas, tačiau tuo pat metu apriboja asmens laisvę, netgi įkalina – daugėja asmenų,
patiriančių stresą, susijusį su socialinių ir kitų tinklų
vartojimu, nes žmonės, būdami nuolat pasiekiami,
lengvai prieinami, ima jaustis nesaugūs. Kita vertus,
įvairios naujosios informacinės technologijos padeda
kaip niekada anksčiau įkasdieninti save kaip asmenį,
įgauti šiuolaikinei visuomenei priimtinas „normalumo“ formas. Tad šiuo atveju ne technologijos daro
poveikį vartotojams, bet patys vartotojai, pasitelkdami technologijas, nuolat perkuria ir iš naujo įprasmina
save kaip individus kasdienybės akivaizdoje.
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Kazys SAJA

LAIŠKAS
REDAKCIJAI

Gerbiama redaktore,
Kultūros barai – neabejotinai reikšmingiausias kultūros žurnalas šiandieninėje Lietuvoje. Džiaugiuosi, kad
dabar, kai žiniasklaida abejinga gimtajai kalbai, Kultūros baruose randu įtaigių prof. Arnoldo Piročkino
pastabų. Ačiū už tai!
Tačiau šįsyk turiu jums (ne tiek redakcijai, kiek autoriui Vladui Kančiauskui) priekaištų dėl KB nr. 9 išspausdinto straipsnio „Disidentų likimai“. Paaiškėjo,
kad net šis garbus autorius yra gerokai apmulkintas
Kazimiero Skebėros. Tasai Lietuvos Miunchauzenas
kadaise sugebėjo apdumti net Vytautą Landsbergį, kuris leido jam gražbyliauti pilnoje Operos ir baleto teatro salėje per vieną Vasario 16-osios šventę.
Perskaitęs Skebėros teiginius, neva jis, sovietų lageryje dirbdamas angliakasiu, užsidirbo tiek pinigų –
sugrįžęs net galėjo paaukoti nemažą sumą Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimui ir Čiurlionio namams,
kad šie įsigytų brangų pianiną Bechstein, supratau, –
jam tikrai vertėtų suteikti prasimanymų barono titulą.
Man teko su Skebėra diskutuoti dėl Igno Šeiniaus
„Kuprelio“, mat viename savo straipsnyje gyrėsi pažinojęs ne tik „Kuprelio“ autorių, bet ir patį kuprelį muzikantą.
Apie Skebėros gebėjimus viską laužti iš piršto jau
buvau girdėjęs, man atvėrė akis iš to paties Bagaslaviškio kilęs medžio drožėjas Ipolitas Užkurnys.
Skebėros pavardė labai tiktų apysakai apie lietuvį
melagį, bet tikrai nederėtų jo gretinti su monsinjoru
Kazimieru Vasiliausku!
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Kūryba ir kūrėjai

UŽMARŠTIN NENUGRIMZDUSI OPERA

T

he New York Times rašo: „Amerikiečių kritikai susižavėję opera „Saulė ir jūra (Marina)“ ir
„Swingo simfonija“.
Zachary’s Woolfe’as ten pat pabrėžia: „Naujos premjeros pasirodo kiekvieną savaitę. Daugelis jų praeina
ir tiek, tačiau kai kurios įstringa, persekioja. Iš mano
šiais metais klausytų kūrinių tik trijų negaliu išmesti iš galvos – juos mielai norėčiau matyti tampančius
klasika.
Vienas iš tokių – „Saulė ir jūra (Marina)“.
Daugelis meno kūrinių apie klimato kaitą yra negrabiai polemiški. Bet ne šioji, klausą glostanti, turtinga opera, sukurta kino režisierės Rugilės Barzdžiukaitės, rašytojos Vaivos Grainytės ir kompozitorės Linos
Lapelytės – šaunioji trijulė Venecijos bienalėje laimėjo
Lietuvos paviljonui Aukso liūtą. Apgaulingai maloniomis melodijomis, kurių neįmanoma ištrinti iš atminties, opera verčia nepaliaujamai mąstyti apie pasaulio
likimą ir aplinkosaugos krizę.“
Jasonas Farago priduria: „Klimato krizei atkakliai tęsiantis, kultūra skatina reflektuoti pasaulio įvairovę. [...]

„Saulė ir jūra (Marina)“. Fragmentas				
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Rugilė Barzdžiukaitė, Vaiva Grainytė ir Lina Lapelytė – trys draugės iš Kauno, iš Lietuvos, didžiai
pelnytai laimėjusios Aukso liūtą šių metų Venecijos bienlėje, – sukūrė neužmirštamą spektaklį, kurio
lygus, ramus pobūdis slėpė netikėtą ekologinį smūgį
tiesiai į veidą. Operoje „Saulė ir jūra (Marina)“, kurios
veiksmas vyko dirbtiniame paplūdimyje, poilsiautojai
smagiai dainavo apie atostogas, kelionių paketus, vienkartinius vandens butelius ir apie miglotą nuojautą,
kad šiems sezoniniams malonumams artėja galas.
Lapkričio mėnesį Veneciją ištikęs didžiausias per
pusšimtį metų potvynis sutrikdė bienalę, užtvindė Šv. Morkaus baziliką kaip tik tada, kai populistų
vadovaujama Italijos vyriausybė atmetė visą pluoštą
pasiūlymų, kaip stabdyti klimato kaitą. Bet Lietuvos
paviljono smėlis buvo perdirbtas ir panaudotas sutvirtinti salai, grimztančiai į lagūną.“
Abiejose Atlanto pusėse puikaus įvertinimo sulaukęs kūrinys pelnytai įvertintas ir Lietuvoje – jo autorėms skirta Nacionalinė kultūros ir meno premija.

Andrejaus Vasilenko nuotraukos iš https://www.sunandsea.lt/lt
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Audronė ŽIŪRAITYTĖ

PATOGU NESUPRASTI
Šokio operos „Amžinybė ir viena diena“ premjera LNOBT

L

ietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras mini
100-ąjį sezoną, stebindamas publiką žanrų įvairove. Spalio 25 d. įvyko dviejų veiksmų šokio operos
„Amžinybė ir viena diena“ premjera. Dvilypio žanro
pavadinime atraminė yra operos sąvoka, tačiau šį veikalą režisavo choreografas Itzikas Galili’s. Lietuvos
šokio gerbėjams jis žinomas iš keleto anksčiau matytų
vienaveiksmių spektaklių, rodytų festivalyje Naujasis
Baltijos šokis („Tylos gramatika“. 2013) ir LNOBT repertuare „Bolero+“ („Dalykai“. 2015). Šįkart choreografas iš Izraelio yra ir poemų autorius, ir dekoracijų,
kostiumų, šviesų dizaineris.
Kilus naujam sumanymui, Galili’s bendradarbiavo
su kompozitore Rita Mačiliūnaite, kurios sukurtą muziką statytojas labai vertina, nes ji padėjo įgyvendinti
veikalo vizijas. Kompozitorė, atsidėjusi kolektyviniam
darbui, puoselėjanti sintetinį žanrą, sukūrusi šešias
postdramines operas, už muziką dramos spektakliams
apdovanota keturiais Auksiniais scenos kryžiais, apsigynusi tyrimą tema „Muzikinės naracijos komponavimo būdai postdraminiame teatre“ ir turinti meno
daktaro laipsnį, drąsiai priėmė naują iššūkį. Iš Galili’o
eilėraščių sukurti vientisą naratyvą, nebūtinai tokį,
kokį įsivaizduoja pats autorius, nes kontekstas išplečiamas arba susiaurinamas (žr. programėlę, p. 37), ėmėsi
dramaturgė Ingrida Gerbutavičiūtė.
Interpretacijų gausėjant, jų sluoksniams susiliejant,
suvokimas greičiau apsunkinamas negu palengvinamas. Žiūrovų pastangos sekti įvairiomis kryptimis
brėžiamas veikalo linijas, netiesiogines koreliacijas susieti į vienį, deja, bergždžios, nes kūrinio pras-
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mė nesuvokiamai efemeriška. Ypač nustebino ilga ir
triukšminga veikalo pradžia – į salę ir sceną įsiveržia
protestuotojai su plakatais rankose. Tiesmukomis asociacijomis, matyt, siekiama nuteikti publiką tolesniam
poetiniam skrydžiui į abstrakčią amžinybę. Deklaratyvus ir spektaklio finalas su srūvančiu smėliu – tai ne
kartą jau eksploatuota kaip dieviškosios palaimos, dalijamos visiems po lygiai, ar laikinumo metafora.
Klausimas, ko yra daugiau – operos ar baleto, – neaktualus, jei sukuriama įtaigi visuma. Sintetinio, juo labiau
dvilypio žanro pasirinkimas nėra abejotinas, jei aišku,
ką tuo norima pasakyti. Įdomūs kūriniai atsiranda, žanrams sąveikaujant, o ne stengiantis išsaugoti kiekvieno iš
jų specifiką. Kita vertus, menų sintezei jau nuo Richardo
Wagnerio laikų grėsė diletantizmo pavojus, beje, nesutrukdęs kompozitoriui kurti genialius veikalus.
Šokio opera „Amžinybė ir viena diena“ dėl išskaidytų sudedamųjų dalių atrodo savaip siuitiška ar net „divertismentinė“ ir tuo primena žanro ištakas. Barokinę
operą-baletą sudarė trys ar keturi veiksmai su prologu, kiekvienas iš vadinamųjų entrées turėjo atskirą
siužetą, į kiekvieną buvo įtraukiamas ne mažiau kaip
vienas baleto divertismentas. Šis iš esmės kompromisinis žanras anuomet pataikavo nepaprastai išlaidžiam
Liudvikui XV (1715–1774). Tačiau genialusis JeanasPhilippe’as Rameau kūrė, išradingai naudodamas harmonijas, divertismentui suteikdamas epinės galios, o
kitiems entrées – orientalistinės ornamentikos pobūdį.
Net Rameau priešininkai pripažino, kad jo šokių arijos gyvuos visada, nepaisant operos sustabarėjimo. Tai
patvirtina faktas, kad Rameau keturių entrées operąK u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 9 · 12

baletą su prologu „Galantiškoji Indija“ šiandien rodo
Paryžiaus opera (spektaklį režisavo Clément’as Cogitore’as, choreografas – Bintou Dembélé, premjera įvyko šių metų rugsėjo 27 d.).
Mačiliūnaitės kuriamas modernus erdvinis-garsinis laukas, gyvai interpretuojamas orkestro (dirigavo
Ričardas Šumila) ir dainininkų, profesionaliai praplečia Galili’o, pradedančiojo poeto, eilių kontekstą, kuris
dažniau fonetinis-sonorinis negu semantinis. Vyrauja
monochrominės tąsios linijos, jungiančios visą audinį,
tembroakustinius efektus paįvairina išryškintų repetityvinių metroritminių struktūrų žaismas bei vokalo
partijos. Mačiliūnaitė, studijavusi ir solinį dainavimą,
jaučia vokalo specifiką, tai patvirtina skambios veikalo
arijos. Puikiai dainavo Justina Gringytė (Deivė), Nora
Petročenko (Motina), Eglė Stundžaitė (Balsas), Aistė Pilibavičiūtė (Mūza), Edgaras Davidovičius (Tėvas),
Arminas Skirvainis (Veidrodis). Brandžių balsų faktūrą
papildė Vakario Daugirdos (Sūnus) skaidrus diskantas.
Muzikos kalba, įsiurbusi įvairias muzikos įtakas, pasak muzikologės Beatos Baublinskienės, „klausytojams
draugiškesnes amerikietiškąsias negu europietiškąjį
avangardą“, atspindi autorės nusiteikimą dirbti kolektyve, būti visumos dalimi, užuot pretendavus į saviraišką, pabrėžiant autentiškumą. Net priėmus kompozitorės nuostatą, kad operos siužetą reikėtų suvokti kaip
ryšį, atsirandantį tarp muzikos ir solisto, bei pasitelkiant vaizduotę (žr. programėlę, p. 37), sunku pasinerti
į muziką kaip viso spektaklio architektonikos pagrindą.
Kolektyvinio rezultato sukelti įspūdžiai prieštaringi –
bandant suprasti tekstą, apčiuopti veikalo raiškos šerdį, teko nuolat žvilgčioti į švieslentę (vertimą iš hebrajų
į anglų ir lietuvių kalbas), o tai blaškė dėmesį, trukdė
sekti scenovaizdžio ir choreografijos dinamiką.
Scenovaizdis klasikinis, organiškas, be videoefektų, kurie šiuolaikiniuose pastatymuose kartais užgožia viską. Įsimintinos šviesų kompozicijos, įspūdingai
išryškinančios monumentalią scenografiją, lyg atkuriančią viduramžių miestų rūmus su skliautais, su dantytomis sienų karūnomis. Spektaklyje jas puošia gyvi
portretai (iškištos galvos) arba ornamentai (grakščios
baleto artisčių kojos). Su choreografu bendradarbiavo
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„Amžinybė ir viena diena“. Šokio operos scena

šviesų dailininko asistentas Ingo Joosas.
Opera ir baletas ilgus amžius buvo, iš dalies ir yra
neatsiejami. Vis dėlto „Amžinybės ir vienos dienos“
pagrindinis autorius daugiausia žinomas kaip įdomus
choreografas. Todėl eidama į šį spektaklį tikėjausi ypatingos choreografinės raiškos, susiliejančios su poezija.
Galili’s, savo intencijas įvardijęs klausimu, „ar įmanoma
sukurti šokio operą, kurios pagrindas būtų ne klasikinis
ar šiuolaikinis libretas, bet pats šokis“ (žr. Bravissimo,
2019, nr. 3, p. 33), tiesaus atsakymo nepateikė. Plastinis visumos sprendimas netolygus, neužvaldantis, tą
lemia ir choreografijos, ir jos interpretavimo kokybė.
Atskiri choreografiniai numeriai – gražios, išraiškingos
miniatiūros – suteikė galimybę mūsų baleto artistams
išbandyti šiuolaikinio šokio stilistiką, aktyviai improvizuojant. Įtaiga išsiskyrė Jeronimo Krivicko monologas,
duetas-tercetas, į judesio sūkurį įtraukęs ir vokalistę, įsitaisiusią šokėjui ant nugaros (Krivickas, Jonas Laucius,
operos solistė Eglė Stundžaitė), kvartetai, vyriškumą
įtvirtinantis baleto artistų šokis.
Premjeros „Amžinybė ir viena diena“ privalumu laikyčiau spektaklio kūrėjų pastangas sužadinti ir lavinti
žiūrovų vaizduotę, ypač kad LNOBT repertuaras ilgus
metus tuo nepasižymėjo. Ir nors šiuolaikinis menas,
anot Julijaus Lozoraičio, „apeliuoja į publikos vaizduotę, kuri a) privalo būti, b) privalo remtis kultūra ir išprusimu“, vis dėlto pasitaiko, kad gana patogu tokios
kūrybos nesuprasti.
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ŽAIDIMAI KAIP NAUJA
KULTŪROS FORMA
Su žaidimų kultūros ambasadore
Kate EDWARDS kalbasi Monika MEILUTYTĖ

Lapkritį Litexpo parodų rūmuose vienas savaitgalis buvo skirtas žaidimų kultūrai. Renginys GameOn lankytojams pasiūlė muzikos, sukurtos žaidimams, koncertą, pristatė naujus žaidimus, vyko žaidimų turnyrai, cosplay kostiumų pasirodymai, dvi konferencijos ir daug kitų dalykų.
Konferencijoje „Žaidžia visi“ savo idėjomis dalijosi ir Kate Edwards, viena įtakingiausių moterų, susijusių su žaidimų kultūra, 13 metų dirbusi Microsoft, buvusi Tarptautinės žaidimų kūrėjų asociacijos
vykdomoji direktorė, dabar įkūrusi įmonę Geogrify, konsultuojančią žaidimų kūrėjus. Su ja kalbėjomės
apie problemišką visuomenės požiūrį į žaidimus, iššūkius, su kuriais susiduria žaidimų kūrėjai, žaidimų
sąveiką su kitomis meno formomis ir žaidimų industrijos dabartį apskritai.
Monika Meilutytė. Kaip susidomėjote žaidimais ir
kaip tapote tuo, kas esate šiandien?
Kate Edwards. Žaidimai visada buvo mano gyvenimo dalis. Kai augau, mano šeima visada žaisdavo stalo
žaidimus, tokius kaip Monopoly, Risk ar Scramble. Tėtis buvo didžiulis pokerio gerbėjas, kai vasarą stovyklaudavome, mokydavo mane ir brolį žaisti pokerį.
Mano pirmasis kompiuterinis žaidimas buvo
Pong. Žaisdavau jį parduotuvėse, kai augau Pietų
Kalifornijoje. Stalo žaidimai irgi smagus dalykas,
bet vaizdo žaidimai atrodė kažkas ypatingo. Kai mokiausi gimnazijoje, buvo žaidimų automatų (arcade)
era. Jie tapo tikru mano kartos socialinio gyvenimo
epicentru. Viskas, ką darydavome, net asmeninis
gyvenimas (draugystė, išsiskyrimai ir pan.) sukosi
aplink šiuos žaidimus. Tai buvo nuostabus laikotarpis. Vėliau stebėjome, kaip vaizdo žaidimai įgyja pri22

pažinimą ir tampa kultūrine jėga. Pamenu, 1982 m.
pasirodė filmas Tron, kuris pripažino mūsų – geimerių – kultūrą.
O mano karjeros kelias vingiuotas. Baigusi mokyklą, norėjau būti astronautė. Rimtai! Bandžiau studijuoti kosmoso inžineriją, tačiau gana greitai supratau, kad skaičiai ir kiti tikslieji mokslai vis dėlto ne
man. Žavėjausi George’o Lucaso filmais „Žvaigždžių
karai“. Turėjau meninių gebėjimų, todėl ėmiausi industrinio dizaino, kurį dažnai pasitelkia konceptualiojo meno atstovai.
Galiausiai nusprendžiau keisti kryptį – mano
profesija tapo geografija ir kartografija. Microsoft
įmonėje pradėjau kurti žemėlapius garsiajai Encarta enciklopedijai, kuri buvo didžiausia, kol atsirado
Wikipedia. Tikrai nesitikėjau, kad mano šešių mėnesių sutartis pavirs 13 metų darbu šioje įmonėje. SuK u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 9 · 12

būriau komandą, kuri plėtojo geopolitinę strategiją.
Mano darbas buvo visus Microsoft produktus (Word,
Office, Windows, kompiuterinius, Xbox ir kitus žaidimus) apsaugoti nuo politinės ir socialinės rizikos.
Turėjau juos „kultūralizuoti“ – pritaikyti visoms
rinkoms. Čia ir atradau savo pašaukimą.

kitoms kultūroms gali būti opūs, kad vienas turinys
yra nepriimtinas Vidurio Rytams, kitas – Pietų Azijai, trečias – Kinijai. Tiesa, dabar visi nori parduoti
savo žaidimus kinams, nes šiuo metu tai didžiausia
žaidimų rinka. Tačiau ten galioja griežtos taisyklės,
ką galima daryti ir ko – ne. Kartais ne tik žaidimų,
bet ir kitų medijų (pavyzdžiui, filmų) kūrėjai iš kailio neriasi, kad įtiktų Kinijos vartotojams. Tai irgi
gali tapti problema, nes tai, kas džiugina kinus, gali
nuliūdinti Korėją ar Japoniją.

Kokių patarimų duotumėte žaidimų kūrėjams ir
programuotojams, kurie norėtų išvengti konfliktus
keliančių, kultūros atžvilgiu jautrių dalykų?
Žaidimų kūrėjams svarbiausia kūrybinė jų vizija.
Buvote Tarptautinės žaidimų kūrėjų asociacijos,
Jie turėtų kurti tokį žaidimą, kokį įsivaizduoja ir kokio nori, net jeigu jis susijęs su kontroversiškais klau- padedančios žaidimų kūrėjams ir programuotojams,
vykdomoji direktorė. Su kokiais iššūkiais susiduria
simais.
Kita vertus, jie turėtų suprasti, kad kokią temą žaidimų kūrėjai, kad reikia jiems padėti?
Per pastaruosius dešimt metų ne tik konsultavau
bepasirinktų, ji vis tiek nebus tinkama ir priimtina
visoms pasaulio kultūroms. Teks su tuo susitaikyti. žaidimų kūrėjus ir programuotojus dėl kultūriškai
Jeigu jie vis dėlto nori, kad žaidimas būtų platinamas opių dalykų, bet ir aiškinausi, kokiomis sąlygomis jie
ir parduodamas, pavyzdžiui, Vidurio Rytuose, Rusijo- dirba. Atrodo, įmonės laiko juos ne žmonėmis, turinje, Pietų Amerikoje ar bet kur kitur, turi apsispręsti, ar čiais savo gyvenimą, o mašinomis, kurios gali dirbti
koreguos savo kūrinį, ar ne. Labai retai kada reikia im- nepertraukiamai. Tai didžiulė žala jiems, fizinė, intetis esminių pokyčių, dirbau su šimtais žaidimų, žinau lektualinė ir kitokia.
tai. Dažniausiai tam,
kad neliktų kultūriškai
jautrių vietų, reikia koreguoti žaidimų detales,
bet ne pačią kūrybinę
viziją. Paprastai žaidimų autoriai yra linkę tai
daryti, nes nori pasiekti kuo daugiau rinkų.
Kita vertus, būna tokių
pakeitimų, kurie keičia
visą žaidimo esmę, visą
kūrybinę viziją. Tada
žaidimų kūrėjai gali
nuspręsti, kad nieko nekeis. Toks sprendimas
irgi yra geras.
Blogiausia, jei žaidimų kūrėjai nesuvokia,
kad kai kurie dalykai GameOn savaitgalis Litexpo parodų rūmuose
K u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 9 · 12
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muzika ar tiesioginės sporto transliacijos. Tai milžiniška pramogų sritis, bet ji dar turės subręsti. Tinkamas elgesys su šios industrijos žmonėmis (laisvas
laikas, sąžiningai mokami atlyginimai ir pan.) – irgi
yra tos brandos ženklas.
Lyčių lygybė irgi liudytų brandą. Šiuo metu žaidžiančių moterų ir vyrų santykis pasaulyje apylygis,
bet žaidimų kūrėjų proporcija visai kitokia – vidutiniškai tik apie 20 proc. žaidimų industrijos tenka
moterims. Išeina, kad žaidimus žaidžia visas pasaulis, tačiau juos kuria baltaodžiai vyrai. Tą reikėtų
keisti.
Daug žmonių rimtai vertina žaidimų industrijos
problemas ir siekia pokyčių. Tačiau tai irgi iššūkis,
nes ši kultūros industrija glaudžiai susijusi su verslu. Gamintojai, kurdami žaidimus, juos platindami
siekia užsidirbti pinigų. Tai suprantama. Tačiau žaidimus traktuodami vien kaip verslą, prarandame
humaniškumo matmenį.

GameOn 2019

Jeigu įmonės nori, kad talentai dirbtų pas juos ilgą
laiką, turi tuos žmones skatinti, padėti jiems tobulėti, neversti, kad persidirbtų, pervargtų, nes perdegęs
protas kelia problemas, užuot kūręs geros kokybės
produktus. Todėl visada pabrėžiu, kad žaidimai yra
meno forma kaip ir filmai, literatūra ar pan. O menininkams reikia erdvės kūrybai. Kurti per prievartą
nepriversi.
Kitos kūrybinės industrijos, kurios nėra tokios
jaunos, kur kas labiau subrendusios, puikiai žino,
ko reikia kūrėjams. Žaidimų industrija dar turės suprasti, kad reikia galvoti apie ilgalaikes perspektyvas, rūpinantis kūrėjais. Žaidimų industrija jau dabar pasaulyje generuoja daugiau pajamų negu kinas,
24

Skaitėte pranešimą apie visuomenės požiūrį į žaidimus. Ar tai dar vienas iššūkis žaidimų industrijai?
Kodėl?
Tiems, kurie žaidžia, požiūris į žaidimus nėra problema, nes jiems patinka tai daryti, jie puoselėja žaidimų kultūrą. Problemų kyla žmonėms, kurie laiko
žaidimus visuomenės yda ir bando juos demonizuoti.
Tiesa, yra daugybė pavyzdžių, kai naujai atsiradusi kultūros forma iš pradžių sutinkama priešiškai.
Pavyzdžiui, net valsas kadaise sukėlė skandalą, atseit vyras ir moteris šoka pernelyg arti vienas kito.
Rokenrolas, televizija, kitos kultūros formos irgi susidūrė su audringu pasipriešinimu. Tačiau po kurio
laiko visi pripranta ir priima tai kaip tiesiog dar vieną dalyką, patinkantį žmonėms. Esu tikra, kad taip
bus vertinami ir žaidimai.
Tačiau kol kas, ypač politinėje erdvėje, tvyro aršus pasipriešinimas. Įtariu, taip yra todėl, kad politikams paranku žaidimus vaizduoti kaip tam tikrų
visuomenės bėdų priežastį. Pavyzdžiui, JAV liūdnai
garsėja susišaudymais – jie mūsų šalyje itin dažni.
Politikams paranku sakyti, neva dėl to kalti žaidiK u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 9 · 12

mai. Tačiau taip elgdamiesi jie ignoruoja duomenis,
rodančius, kad tie patys žaidimai žaidžiami visame pasaulyje, tačiau susišaudymai kažkodėl vyksta
tik JAV. Kodėl? Nagi todėl, kad mūsų šalyje lengva
įsigyti ginklus. Tačiau politikai šį faktą ignoruoja, nes tai politinis Nacionalinės šautuvų asociacijos (National Rifle Association) lobizmo klausimas.
Deja, įtarus požiūris į žaidimus, kaip rodo politiniai
sprendimai, siūlomi įstatymai, dominuoja ir kitose
šalyse. Vis dar nesugebama pripažinti, kad žaidimai
yra nauja kultūros forma.
Žinoma, po 20 metų situacija pasikeis, nes visi pasaulio politikai bus užaugę su kompiuteriniais žaidimais. Vis dėlto nenorėčiau laukti taip ilgai. Juk žaidimus žaidžiame jau dabar. Todėl stengiuosi tuos,
kurie žaidžia ir žaidimus kuria, motyvuoti, kad taptų
žaidimų ambasadoriais – kalbėtų apie žaidimus, nebijotų to daryti viešai. Kol kas nedaug žmonių tą daro.
Vien žaisti negana. Svarbu ir kitiems paaiškinti, kodėl
mėgstame žaisti arba kodėl mums patinka juos kurti.
Turime labiau atsiverti, kad kiti sužinotų, kodėl ir kaip
visa tai vyksta, kad pasidalytume savo žiniomis apie
žaidimus – kaip jie kuriami, kokios idėjos juose slypi ir
pan. Tada ir kiti supras, kad žaidimų tikslas nėra skatinti smurtą, jie yra meno forma.
Kaip vertinate žaidimų santykį su kitomis meno
formomis? Pavyzdžiui, šiuolaikiniame teatre kartais
esama žaidimų kultūros apraiškų.
Man atrodo, visos kūrybinės medijos kokiu nors
būdu daro poveikį viena kitai. Aš, pavyzdžiui, mėgstu operą. Sietlo opera garsėja Richardo Wagnerio
„Nibelungų žiedo“ ciklu. Nors spektaklio libretas ir
pastatymas klasikinis, tačiau scenografija, kostiumai
sukurti taip preciziškai lyg kokiam filmui. Manau,
operos kūrėjai žino, kad publikos lūkesčiai vizualinės kokybės atžvilgiu tapo labai aukšti. Juk dabar
beveik visuose filmuose matome kompiuterinę grafiką, todėl vizualumo kokybės standartai kyla.
Manau, panaši ir žaidimų situacija. Jie daug ką
perėmė iš kino. Žaidi, pasieki tam tikrą vietą, kur,
atrodo, tiesiog sėdi ir žiūri filmo ištrauką, tapusią
K u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 9 · 12
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žaidimo naratyvo dalimi. Džiugu matyti, kaip žaidimai pasitelkia technikas, naudojamas filmuose, –
įvairias kameros perspektyvas, vaizdus ir kt.
Filmai ir žaidimai nuolat sąveikauja tarpusavyje.
Žaidimai naudojasi filmų patirtimi, o filmai – žaidimų. Įspūdinga, kai su žaidimais susijusių idėjų imasi
garsūs kino kūrėjai. Pavyzdžiui, Michaelis Fassbenderis 2016 m. sukūrė filmą „Žudiko brolija“ (Assassin’s Creed) pagal to paties pavadinimo žaidimą.
Man tai buvo didžiulis siurprizas. Tikiu, kad ateityje
tokių pavyzdžių bus daugiau. Juk jeigu yra žaidimų,
paremtų literatūros kūriniais, tai kodėl negali būti
filmų, paremtų žaidimais?
Neabejoju, kad yra dalykų, kurių žaidimai galėtų
pasimokyti ir iš teatro – režisūros, scenografijos ir
kt. Todėl nuolat skatinu žaidimų kūrėjus, kad tyrinėtų kitas medijas. Daugelis iš mūsų tą ir daro, juk
esame geekai. Pavyzdžiui, Londone yra Hario Poterio studija, kurioje buvo filmuojamas šis ciklas. Joje
lankiausi keturis kartus, nors nesu didelė Hario Poterio gerbėja. Tačiau ta studija su visais filmo kostiumais, su butaforija ir t. t. – puikus pavyzdys, kaip
galima sukurti fantastinį pasaulį. Manau, to žaidimų kūrėjams tikrai reikia, nes galima daug išmokti.
Tačiau svarbiausia, kad būtume atviri naujovėms ir
kitokioms patirtims.
Dėkoju už pokalbį.
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FATALIŠKI ATSITIKTINUMAI
LAIKE IR ERDVĖJE

P

roletarinio kalendoriaus 12-aisiais metais (pasen. 2019 m.) su Alytumi siejama psichodarbininkų streiko bienalė buvo surengta prie Juodosios
jūros. Tai piligriminė kelionė, siekiant iš klasinių
pozicijų erdvėje ir laike susieti proletarinio letrizmo
pradžią su jo pabaiga. Per pastaruosius 10 metų, nuo
tada, kai Alytaus meno streikas, nukreiptas prieš
kultūrinį kapitalizmą, pasireiškusį VEKS’o pavidalu, paskelbė deklaraciją, kad Dieviškumo amžius
baigėsi, buvo suformuluotos ir nuosekliai plėtojamos
projekcijos, susijusios su naujojo amžiaus vertybinėmis nuostatomis. Kad nekiltų keblumų dėl terminologijos ir istorinių faktų traktavimo, straipsnio pabaigoje pateikiamas sąvokų ir faktografijos sąvadas.

Psichodarbininkai ir duomenkasiai Sapokoje

Visada smagu kokioje nors šalyje rasti vietovę, kurios pavadinimas primena artimo bičiulio pavardę.
Panašiai ir atsitiko, kai rinkomės kelionės Rumunijoje maršrutą. Miestelis, pavadintas Sapoka, asocijavosi su Kęstučio Šapokos pavarde. Nors niekuo
neypatingas, bet pagrindinį jo objektą žino kiekvie26

nas rumunas – čia yra didžiausia šalyje psichiatrijos ligoninė, 1960 m. įsteigta pastatuose, kuriuose
iki tol veikė amatų mokykla. Sapoką pasirinkome,
įvertinę, kad aplinkinė Buzau apskritis ir su ja besiribojanti Pietų Transilvanija yra bene labiausiai proletarinis regionas. Didelis gyventojų vyrų procentas – kalnakasiai. Būtent ši socialinė grupė per visą XX a., o
ypač po karo, įsigalėjus valstybiniam totalitariniam
komunizmui, garsėjo protestais ir gebėjimu susiorganizuoti. Kalnakasiai iš Džiu slėnio ir Brasovo
darbininkai rengė didžiausius streikus 8-ajame
dešimtmetyje. Nenuostabu, kad būtent šio regiono
gyventojai buvo labiausiai kriminalizuojami, o minėtos psichiatrijos ligoninės „kontingentas“ buvo
ir tebėra išskirtinai proletarinis. Simptomiška, kad
amatų mokykla, kurios patalpose vėliau įkurta ligoninė, irgi neįstengdavo darbininkų klasės jaunimo
atitraukti nuo pasipriešinimo veiksmų. Taigi psichiatrijos ligoninė neabejotinai skirta socialiniam
darbininkų sluoksniui „pagydyti“. Šis faktas leidžia
suabejoti Rytų Europoje vis dar gaju stereotipu, esą
Rytų bloko šalyse psichiatrijos ligoninė buvo įrankis, nukreiptas prieš intelektualų rezistenciją, kurią
K u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 9 · 12

savo ruožtu rėmė antikomunistinis ir antiproletarinis Vakarų liberalizmas. Sapokos ligoninės istorija rodo, kad psichiatrai
pasitelkiami, bandant nuslopinti būtent
darbininkų pasipriešinimą.
Bet kuo čia dėtas Lietuvos transsisteminis meno kritikas Kęstutis Šapoka?
Ogi dėl virtinės atsitiktinių sutapimų.
2008 m. balandžio 11 d. jis apgynė menotyros mokslų daktaro disertaciją „Dailės
terapija kaip integrali sistema: kontekstuali analizė“, aptaręs vadinamąją meninę
pacientų, kurie turi „psichikos sutrikimų“, saviraišką. Svarbu ir tai, kad Šapoka priskiria save psichodarbininkams ir
tik po ilgų dvejonių apsisprendė nevykti
į šią psichopiligriminę kelionę. Fatališki
atsitiktinumai laukė ir Sapokoje – psichiatrijos ligoninės uždarame kieme stovi
brutalistinės (art brut) stilistikos biustas,
kurio veido bruožai švelniai primena Šapokos fizionomiją. Tūlas letristas sakytų,
kad pagal pirmąjį ir vienintelį pareidolijos dėsnį kiekvienas laisvas atpažinti raidę, regėtą svajonėse. Solidarizuodamiesi
su kolega, psichodarbininkai iš ABRACADABRA (Alytus Biennial Reversion
into Abolition of Culture And Distribution
of its Aberrant Bacillus Right Abroad –
Committee), FIASCO (Federation Internationale Autonome des Situationnistes
Contemporaine), NXTPA (Naye iXperamants in Tryolektix aun Psikhish Arbet)
ir SOF (Siblings Of Fazlallah) padalinių
bei Dvigubų agentų internacionalo (DAI)
bendromis pastangomis šiek tiek pakoregavo psichiatrijos ligoninės iškabą – vietoj Sapokos pavadino Šapoka.
Piligrimai planavo surengti šiame
miestelyje psichodelinį pasaulio trišalio
futbolo čempionatą, bet kelionės pradžia
buvo pernelyg stichiška, dalyviams priK u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 9 · 12
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trūko tiek psich(olog)inio pasirengimo, tiek klasinės savimonės, tiek saviorganizacijos. Psichiatrijos
ligoninės administracija buvo nepasiekiama, nors
jautėme, kad akylai stebi, kas čia vyksta. Miestelis
irgi atrodė lyg iššluotas – tik du prekiautojai stovėjo prie arbūzų kalno. Juos ir užkalbino piligrimai,
nė karto taip ir nepaspyrę kamuolio. Tuzinus arbūzų pabarbenome, kelis nusipirkome, kad galėtume
bent juos paridenti Sapokos šalikelėje.
Galbūt dėl šių priežasčių psichodelinė trišališkumo situacija susiklostė savaime. Lygiai po savaitės, rugpjūčio 18-ąją, sekmadienio rytą, Sapokos
psichiatrijos ligoninėje 38 metų amžiaus pacientas,
mosuodamas lašelinės infuzijos stovu, užpuolė kitus pacientus. Naudodami panašius įrankius, psichodarbininkai ankstesnėse Alytaus psichostreiko
bienalėse siurbė gyvybinę energiją iš debesų pagal Wilhelmo Reicho sugalvotą orgono patrankos
pritaikymą. Deja, Sapokoje viskas baigėsi tragiškai, penki pacientai užmušti, dar aštuoni sužeisti.
Rumunijos sveikatos ministrė iškart po incidento
pareiškė, kad šiurpus incidentas įvyko dėl „virtinės
atsitiktinių klaidų, susijusių su žmogiškuoju faktoriumi“. To buvo galima išvengti, jei infuzijos stovas
nebūtų buvęs paliktas palatoje, jei ligoninės darbuotojai, lemtingąją naktį priėmę dar vieną pacientą „alkoholiką“, nebūtų dėl sunkiai paaiškinamų
priežasčių paguldę jo su būsimuoju užpuoliku, nors
ligoninė turėjo laisvų lovų... Dar vienas atsitiktinumas – iš vakaro užpuolikui turėjo būti skirta raminamųjų, bet išduotų vaistų kortelėje jie neįrašyti, nors med. sesuo dievagojosi, kad pacientas juos
gavo.
Šių metų psichostreiko bienalė dėl piligriminės
kelionės specifikos išsiskyrė tuo, kad tris savaites
buvome priversti išsitekti ribotoje automobilio erdvėje, sutilpti nakčiai bendruose kambariuose, o
kartais dalytis net lova. Bendrą foną kiek paįvairino
NoMA (Non-Males Association) psichodarbininkės,
prieš pat kelionę išplatinusios memorandumą, kad
kategoriškai atsisako miegoti viename kambaryje
su vyrais, ir per visą kelionę savo principo griežtai
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laikėsi. Panašu, kad nuostata apsaugoti savo erdvę
buvo svarbi ir minėtam Sapokos ligoninės pacientui.
Erdvės aklavietė

Jeigu susidariusią situaciją paanalizuotume iš „erdvinės“ pozicijos, kurią bandžiau įvardyti itin atsargiai rinkdamas žodžius, pamatytume virtinę
dėsningumų, kurie atveria netikėtus ir paprastai
nutylimus aspektus. Pradėkime nuo paties tarsi
neutralaus termino erdvė. Ką jis nužymi? Kol kas
bene išsamiausiai į šį klausimą atsakyta knygoje
„Dailės kritikos (meta)metodologijos metmenys“.
Jos autoriai pristatė ir tyrimą, kurį atlikdami perskaitė didžiąją daugumą pastaruoju dešimtmečiu
Lietuvoje paskelbtų dailės kritikos straipsnių, kad
galėtų suregistruoti bei reitinguoti tuose tekstuose
vartojamas sąvokas ir / ar apibūdinimus pagal jų
vartojimo dažnumą / svarbumą, tuo būdu nustatydami kapitalo įkrovos laipsnį. Kiek netikėta, kad
šalia tokių sąvokų kaip menas (abstraktus terminas,
pretenduojantis į absoliučios vertės monopolį) ir
paroda (pagrindinė buržuazinė vizualaus produkto pateikimo forma) atsiranda terminas erdvė. „Šio
termino neutralumas yra iliuzinis. Iš tiesų tai sąvoka, sunaikinanti galimybę bet kuriam asmeniui būti
aplinkos dalimi, nes ši, vos taip įvardyta, tampa idealistine abstrakcija, išvalyta nuo materijos (t. y. nuo
to, kas ji pati yra). Paprastai čia „kažkoks kratinys iš
psichologinio erdvės simbolizmo, matematinio geometrizmo ir fizinio materialumo“ (Robert Stoltz.
„Here, Now: Everyday Space as Cultural Critique“
in „Tosaka Jun: A Critical Reader“, Cornell University, Ithaka, New York, 2013; p. 128).“1 Toks erdvės
traktavimas turi labai aiškiai struktūruotą klasinę
poziciją – kapitalo valdoma visuomenė erdvę suvokia kaip tuštumą, kurią galima užgrobti, privatizuoti,
užpildyti. Tai nėra sofistikuota „viešoji erdvė“, nes ji
skirta vien buržuazijai, ten nėra jokių trikdžių, jokių
„šiukšlių“, kurioms priskirami ir „psichai“, t. y. pacientai bei sąmoningi psichoproletarai. Užtat labai
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paklausūs psichopatai, kurie pageidauja būti vadinami sociopatais. 2 Vis labiau įsigalint komerciniam
interesui, tokia erdvė padeda perfiltruoti per žmogaus kūną tokius reiškinius kaip atskaitingumas,
auditas, vartotojo pasirinkimas, kokybės kontrolė,
o tai neišnyksta be pėdsakų. Šie terminai, panašiai
kaip raminamieji, kurių (ne)paskyrė Sapokos psichiatrijos ligoninės medikai, tampa ideologiniu ginklu, išlaikančiu rikiuotėje (t. y. prideramoje vietoje)
bet kokį statistinį vienetą, kad ir kas ji(s) būtų – pacientas, žudikas, alkoholikas, psichodarbininkas ar
infuzijos stovas.
Šiandien Lietuvoje beveik visos problemos suleidusios šaknis būtent į erdvės sampratos paradigmą,
ar kalbėtume apie viešąsias urbanistines erdves, ar
apie švietimo įstaigų vadovų kompetencijos vertinimą. Pirmuoju atveju neabejotinai susiduriame
su masonine mąstymo apie architektūrą sistema,
o antruoju turime reikalą su laiko ir sielos vadyba
arba tiesiog suerdvinimu. Dėl grynosios architektūros vienaip ar kitaip bent jau diskutuojama, bet
apie naujas kryptis, susijusias su edukacijos vadyba,
nekalbama, o tikrai vertėtų, nes viso to pasekmės
paaiškės tik tada, kai procesas bus taip įsibėgėjęs,
kad taps negrįžtamas.
Privalomos kompetencijos

Man pačiam neseniai teko dalyvauti vadinamajame
vadovų kompetencijos vertinime, kurį jau bene dešimtmetį demonizuoja beveik visi, pretenduojantys
vadovauti švietimo įstaigoms. Prieš kelerius metus
nustačius vadovų kadencijos trukmę, išaiškėjo itin
keistas diagnostinis fenomenas – pasirodo, iš ilgamečių, aukščiausią vadybos kompetenciją turėjusių
pedagogų, kurie norėtų ir mano galintys toliau vadovauti mokykloms, reikiamas kompetencijas turi
tik maždaug 28 proc. Ir apskritai per tokį filtrą šiuo
metu pavyksta prasmukti vos 24 proc. pretendentų. 3 Beveik išskirtinai sėkmingai vertinimo testą
išlaiko ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto
absolventai.
K u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 9 · 12

Naujosios kartos švietimo vadybinink(i)ų manymu, dabar „lyderių laikas“ pagal vieno kelerius metus vykdyto, ES lėšomis remto projekto pavadinimą.
O kompetencijų vertintojai – tai profesionalios psichologės, apie vadybą ir edukaciją turinčios tik teorinį supratimą. Kaip vyksta vertinimas? Ogi vertintojos pasiskirsto vertinamuosius ir, kelias valandas
sąmoningai konstruodamos stresinę situaciją, bando testuoti, kaip „pacientas“ geba vadybos teorijas
taikyti iš piršto laužtoms situacijoms, priimdamas
abstrakčius sprendimus. Procesas, vykstantis šiame
panoptikume, stropiai filmuojamas. Dažnai klausiama: „Ką vadovas privalo daryti šioje situacijoje?“
Arba liepiama: „Nesakykite mes, sakykite aš – mums
svarbus asmeninis jūsų veiksmingumas.“ Arba siūloma: „Gal gersite arbatos?“ Arba stebimasi: „Ir tai
viskas, ką norėjote pasakyti?“ Arba teiraujamasi:
„Gerai, o kaip vadovo veiksmus minėtoje situacijoje
nusako teorija?“ Suprask, yra vienui viena teorija,
kuria privaloma vadovautis. Net ir teigiamai įvertintas, gavau visą pluoštą rekomendacijų, kaip turėčiau tobulinti savo veiklą – man patarta stiprinti laiko planavimą, organizacinius gebėjimus, pokyčių,
komandos valdymą ir t. t.
Nagrinėdamas psichiatrijos raidą, panašias tendencijas įžvelgė Peteris Goodas: „Abejonių kelianti
praeities psichiatrų veikla transformuojama į progreso ideologijas, kurios viską, kas negatyvu, priskiria
praeičiai, o šiandieną sieja vien su pozityvu. Vis dar
gajus tikėjimas, kad įmanoma išgydyti psichikos ligas, deja, remiasi tik vizija apie klaidingai nukreiptą
energiją.“4
Privalomų kompetencijų nustatymo bendrosios
nuostatos būdingos reiškiniui, kurį Goodas, remdamasis Bachtinu, apibūdina kaip Slaugos chronotopą
su aiškiai apibrėžtu erdviškumu: „Erdvė turi tikslias
įėjimo ir išėjimo vietas – tai susitikimai, konsultacijos, darbo grafikai, valdymo užduotys, kasdieninė
institucinė rutina. Tokiose erdvėse atskiri balsai girdimi tiek, kiek jie konkuruoja tarpusavyje dėl tikslų
ir savo vertės suvokimo. Specifiniai erdvėlaikio žymenys rodo gydytojų, socialinių darbuotojų, administra29

torių ir medicinos seselių sąveiką su pacientais. Pats
laiko simbolis tampa svarbumo indikatoriumi – apibrėžia hierarchinį santykį tarp tų, kurie nustato laiką
ir kuriems jis yra nustatomas.“5
Vertintoja psichologė padarė man pastabą: „Šnekamės jau pusę valandos, o jūs išnagrinėjote dar tik
keturis atvejus– taip mes nesuspėsime...“
Slaugos erdvėlaikis kuria nuo jo priklausomą paciento chronotopą, apibrėžiamą kaip režimas. Paciento chronotopas yra visiškai nestabilus, jo kryptys
neprognozuojamos. Slaugos chronotopas kartais jį
pagreitina, o kartais pavojingai sulėtina. Paciento
erdvėlaikis taip sulėtėja, kad virsta klampia koše,
kurioje įstringa bet kokios mintys, veiksmai, fantazijos ar lūkesčiai... Šis chronotopas aiškiai apibrėžia
ribas tarp privataus ir viešojo erdvėlaikio. Kiekvienas pacientas girdimas tiek, kiek yra susijęs su privataus sąryšingumo sritimi... Bet jis beveik visiškai
negirdimas, jeigu susijęs tik su viešuoju erdvėlaikiu.
Šiandienos vadybininkai, reguliuojantys švietimo
sistemą, – tai specialistai, kurių funkcija – užtikrinti
Slaugos chronotopo gyvavimą. Jis panašus į euroremontą, sterilus, higieniškas ir skverbiasi į menkiausias socialinio kūno kerteles. Erdvės vaizdiniją įkūnija laiptinės, kabinetai, sienos. Bachtinas rašė apie
„pilies chronotopą“, kur atgyja visų laikų kultūriniai
sluoksniai, klaidžioja praeities vaiduokliai. Sapokos
psichiatrijos ligoninėje keletą dienų prieš tai, kai
38-metis darbininkų klasės atstovas pasišvaistė infuzijos stovu, viskas atrodė tylu ramu. Pacientas – eilinis niekas, kurio slauga griežtai reglamentuota. Bet
po incidento jis vis dėlto sugebėjo ištrūkti, nors labai
greitai buvo sugautas policininkų, visiškai atsitiktinai vežusių į psichiatrijos ligoninę dar vieną beprotį.
Goodas aprašo keletą atvejų, kai įvairių socialinių
sluoksnių, skirtingo amžiaus ir išsilavinimo savanoriai 8-ajame dešimtmetyje sutiko tam tikram laikui
atsigulti į psichiatrijos ligonines, susimuliavę vienos
ar kitos ligos simptomus. Beje, ligoninės personalas,
pagal pseudopacientų liudijimus, irgi įtartinai dažnai siūlydavo jiems pasivaišinti arbata... Labai trikdantis veiksnys.
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„...Buvau spaudžiamas kartoti savo atsakymus į
vis tuos pačius klausimus. Labai sekinantis pokalbis.
Klausimai ir atsakymai užsidaro viename balse – jie
suformuluoti dar prieš man išgirstant klausimą. Bet
nei klausimas, nei atsakymas neturi nieko bendra su
realia mano patirtimi. Slaugos chronotopas klausimus paprastai sieja su procesu, o ne su turiniu. Vertintojams yra leidžiama paklausti, kaip bus valdoma
procedūra arba kaip ji bus plėtojama linijiniu-loginiu būdu. Tik beprotis galėtų teirautis, ar tokia tvarka turi kokią nors prasmę.“6
Pabaigoje vis dėlto norėčiau grįžti prie Pasaulio
psichokvantinio trišalio futbolo čempionato, (ne)
įvykusio Sapokoje po psichodarbininkų apsilankymo ir minimalios jų intervencijos, pakoregavusios
psichiatrijos ligoninės iškabą. Slaugos chronotopo
atstovai neabejotinai pabrėžtų, kad toks čempionatas net ir negalėtų įvykti. Iš tikrųjų tai pirmas
pasaulyje trišalio futbolo čempionatas, kurio niekas neorganizavo, jis tiesiog neturi savo Slaugos
(organizacinio) chronotopo. Taigi įvyko pats savaime. Iš apačios. Atsirado iš niekur. Be kita ko, tai ir
pats ilgiausias kada nors surengtas pasaulio trišalio
futbolo čempionatas, trukęs mažiausiai 10 dienų...
O gal ir tebevykstantis... Iki šiol panašūs renginiai
trukdavo 1–2 dienas. Čempionato pabaiga reikėtų
laikyti Slaugos chronotopo pralaimėjimą – Sapokos
psichiatrijos ligoninės vadovai buvo atleisti. Kiti rezultatai: 1 pacientas buvo perkvalifikuotas į destrukcijos
darbininką, 5 pacientai – į mirusius darbininkus, mažiausiai 2 darbininkai tapo pacientais (t. y. buržuazifikavosi). Apibendrinus rezultatą, būtų galima skelbti
laikiną proletariato pergalę. Be abejo, vos pasibaigus čempionatui, buvo suformuotas naujas Slaugos
chronotopas, todėl proletariato pergalė laikytina tik
simboline.
***
Žadėtasis sąvadas
XIV a. hurufijus (letristas) Fazlala Astarabadis Naimi’s išpranašavo ir savo kaip kankinio mirtimi 1396 m.
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Alenčės tvirtovėje (dabartiniame Azerbaidžane) atvėrė
naująjį – Dieviškumo – amžių, paprastai vadinamą kapitalizmo įsigalėjimu. Tai laikmetis, kai žmogus panūdo
prilygti Dievui.
Talmude (Kesubos traktate, p. 111a) teigiama, kad žydai nenaudos fizinės jėgos, steigdami savo valstybę, kol
neapsireikš Mesijas iš Dovydo namų. Psichodarbininkai laikosi nuostatos, kad tas Mesijas buvo Isidoras Isou,
1946 m. paskelbęs Letristų manifestą ir tokiu būdu inicijavęs Izraelio įkūrimą 1948 m., o jo mirties data žymi ir
Dieviškumo (kapitalizmo) amžiaus pabaigą.
Isidoras Isou gimė 1925 m. sausio 29 d. Botošanyje.
1942 m. kovo 19 d. išvydo pirmąsias vizijas, kurias vėliau
pavertė letrizmo idėjomis.
2005 m. įvyko pirmoji Alytaus bienalė kaip IAPAO
(2004 m. susirinkimas Bandunge) susitarimas visame
pasaulyje vienu metu surengti šimtus kontrbienalių ir
sukelti Dieviškumo amžiaus agoniją.
Isidoras Isou mirė 2007 m. liepos 28 d. Paryžiuje. Tais
pačiais metais paskelbta Alytaus meno streiko bienalė.
Belle korporacija Tsukuboje atrado tetrakvarko būseną (egzotinį mezoną), kurį pavadino Z(4430). Nuo tada
pradėtas skaičiuoti proletarinis kalendorius (PC), kurio
nuosekliai laikosi Alytaus bienalės organizatoriai.
1PC (pasen. 2008 m.) – surengta tarptautinė Alytaus
meno streiko konferencija, nukreipta prieš Vilniaus Europos kultūros sostinės (VEKS) kapitalizmą.
2PC (pasen. 2009 m.) pasibaigus Alytaus meno streiko
bienalei, įkurta Psichodarbininkų sąjunga DAMTP. Mirusieji darbininkai apsireiškė psichodarbininkams Niujorke, Harto saloje.
3PC (pasen. 2010 m.) Mirusiųjų darbininkų sąjunga
DEWOU-DAMTP apsireiškė Dartingtono kapinėse.
4PC (pasen. 2011 m.) per Alytaus psicho(meno)streiką
surengtas Pasaulinis psichodarbininkų kongresas.
5PC (pasen. 2012 m.) įvyko Psichodekolonizacijos
konferencija Alytuje.
6PC (pasen. 2013 m.) surengta Alytaus psicho(meno)
streiko bienalė Desa-Kala-Patra. Priimamas sprendimas
nebevartoti termino paroda, jį pakeitė situografo (desakalapatragrafo) pavadinimas.
7PC (pasen. 2014 m.) surengiamas pirmasis trišalio
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futbolo čempionatas Silkeborge, kuriame DAMTP (ne)
sėkmingai bando reproletarizuoti triolektiką.
8PC (pasen. 2015 m.) įvyko Alytaus psicho[meno]
streiko bienalė, pavadinta Revoliucinis animizmas.
IWW (Industrial Workers of the World) oficialiai atsiribojo nuo psichodarbininkų, neproduktyviųjų, reprodukcinių, destrukcinių ir mirusiųjų darbininkų iš 007 / 700
sektoriaus. Įkuriamas IWW (Illegitimate Workers of the
World). Alytuje išrandamas ir pirmąjį kartą žaidžiamas
kvantinis trišalis futbolas. CERNe atrandamos dvi pentakvarkinės būsenos (egzotiniai barijonai): P+c(4380) ir
P+c(4450) – jų atradimą buržuaziniai mokslininkai vadina „atsitiktiniu“.
9PC (pasen. 2016 m.) surengiamas Pirmasis kvantinis fluxfutbolo lygiadienio festivalis (FQFFEF) Londone,
Amsterdame ir Kararoje.
10PC (pasen. 2017 m.) įvyksta Kathalytaus psichostreiko bienalė. DAMTP subyra į frakcijas.
11PC (pasen. 2018 m.) psichodarbininkų pastangomis
Trišalio futbolo pasaulio čempionatas transformuojamas į
proletarinį-animistinį triolektikos psichoegzorcizmą Madride.
12PC (pasen. 2019 m.) surengiama Alytaus psichostreiko bienalė: SANKABA (SitugrAfiNė KvAntumpiligriminė kelionė nuo Botošanio iki Alenčės).
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Danguolė RUŠKIENĖ

APIE ROJŲ – GYVENIMO LAIMĖS SĄLYGĄ

M

enininkas yra privilegijuotas jau vien todėl, kad
kurdamas gali rinktis, apie ką ir kaip kalbėti.
Kita vertus, ši privilegija užkrauna didžiulę atsakomybę. Tema ir priemonės, kurias jis renkasi, įpareigoja sukurti kažką daugiau, negu vien atspindėti save
ir pasaulį. Antra vertus, jo raiška turi būti nors kiek
suprantama kiekvienam, o tema – aktuali. Antraip rizikuoja suktis ankštame savistabos rate, kurdamas tik
sau. Dailininkė Dalia Čistovaitė parodoje „Apie rojaus
sodus“ Baroti galerijoje (Klaipėda) siūlė pasikalbėti
apie tai, kas svarbu kiekvienam, – apie vietą, kur galima pasislėpti nuo kasdienybės, išvengti sekinančios
įtampos, skubos, informacijos pertekliaus, ne vien girdimo, bet ir patiriamo triukšmo. Apie vietą, kur galima atsitraukti nuo visko ir visų, nurimti, atgauti jėgas
ir drąsą gyventi toliau. Gal net kitaip, negu prieš tai.
Paprastai rojus suvokiamas kaip pomirtinė palaimos
vieta, viltis, savotiškas išsigelbėjimas – šviesa tunelio
gale. Jis turėtų suteikti atpildą už visas patirtas kančias, skausmą, neviltį ir baimę. Rojus buvo, yra ir turi
būti švarus, kad kiekvienas, įžengęs į jį, aiškiai pajustų
skirtumą tarp to, ką paliko, ir to, kas pagaliau jam atiduodama. Taigi rojus šiuo atveju tampa pažadu. Tuo, ko
laukiama ir dėl ko nerimaujama, kas paprasta ir stebuklinga tuo pat metu. Tai – tarsi geismas, kuris traukia
ir gąsdina. Toks yra rojaus pažadas – hipnotizuojantis,
nepriklausomas nei nuo sąmonės, nei nuo valios.
Ar kas nors keičiasi, jei žadamas rojus žemėje? Jau
dabar, nebaigus gyvenimo kelionės, nesusidūrus su
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visomis nesėkmėmis, neišbandžius naujų galimybių ir
neišsėmus kančios iki dugno? Rojus, kuris egzistuotų
greta blogų darbų, juodų minčių, įtampų ar net katastrofų? Čia kalbama ne tik apie asmeninį santykį su
aplinka, bet ir apie vidinius konfliktus. Šiuo atveju rojus yra ne pažadas, bet išlikimo sąlyga. Šis rojus – kiekviena pilkos kasdienybės akimirka. Jeigu sugebi jį pastebėti, atpažinti, laimi rytojų, laimėdamas gyvenimą.
Čistovaitės tapomas rojus yra būtent toks. Jis ne
kažkur dausose, atitrūkęs nuo mūsų ir veikiantis kaip
miglotas ateities pažadas, bet įsiterpęs į kasdieninę
aplinką, į kiekvienos dienos kiekvieną sekundę. Jos
rojus – saugi ir jauki erdvė, kurioje yra visos sąlygos
tarpti žmogaus sielai. Šiame rojuje, nors ir vingiuotu
dvasinių ieškojimų keliu, visuomet pasiekiama vidinės
harmonijos, santarvės su pasauliu. Čia vietos ir laiko
užtenka viskam – savęs (at)pažinimui, suvokimui, kad
esi visatos dalis, meilei, kuri tokia elementari, paprasta,
tačiau taip sunkiai pasiekiama, prigimtiniam, bet vis
dažniau prarandamam ryšiui su gamta. Dailininkės
rojus – ramybės oazė, poilsio, jėgų atgavimo vieta, kur
įmanomos beveik visos tiek bendravimo, tiek ir nebendravimo formos. Vieta, kurioje galimi bet kokie pasirinkimai, priklausantys ne tik nuo proto, gilių apmąstymų, bet ir nuo atsitiktinių, neįpareigojančių minčių,
spontaniškų emocijų, fragmentiškų įspūdžių – nuo
visko ir nieko... Autorė siūlo rojų kaip kasdienybę, su
visomis jos spalvomis, kartais sklidiną šviesos, kartais
užgultą tamsos. Čia galima susitikti su tais, kuriuos
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Dalia ČISTOVAITĖ. Mylintys. 2019. Drobė, aliejus, akrilas; 100 x 100

Dalia ČISTOVAITĖ. Pasaulio kraštas. 2019. Drobė, aliejus, akrilas; 80 x 80

norėtum apkabinti, matyti šalia
savęs nuolatos, ir tais, kuriuos
mieliau aplenktum arba geriau
jau išvis nebūtum pažinęs. Jos
rojus – tai, ko reikia kiekvienam
kiekvieną akimirką.
Čistovaitės eksponuojamos
drobės, retrospektyviai, bet
fragmentiškai atskleidžia visą
autorės kūrybą. Matome fantastinius sodus, atitrūkusius
nuo materialaus pagrindo, pakylėtus iki vizijų pramaišiui su
asmenine patirtimi ir apmąstymais. Kartais jie primena jaukius lietuviškus kraštovaizdžius
su žaliuojančiais medžiais, čiulbančiais paukščiais, žydinčiomis gėlėmis. Oras prisodrintas
įprasto pievos aromato, galima
girdėti net vabzdžių dūzgesį.
Kai kuriuose paveiksluose išryškėja dailininkės domėjimasis Rytų filosofija ir religijomis,
ypač budizmu. Gimtinė ir tolima, iš naujo pažinta Indija ar Dalia ČISTOVAITĖ. Labirintuose. 2019. Drobė, aliejus, akrilas; 80 x 80
Himalajų kalnai – viskas vienodai sklandžiai įpinama į prasminį kūrinių audinį. sapnų būsenas, dekoratyvias užuominas į magiškąjį reJos rojaus soduose daug erdvės ir oro. Juose lengva alizmą. Kita vertus, nesvarbu, kokias priemones, sprenkvėpuoti, smagu vaikščioti, įmanoma net skraidyti. dimus dailininkė pasirinktų, jos kūrinių dominantė
Čia nėra net menkiausių grėsmės užuominų. Kai kur, visuomet išlieka šviesos (dvasinės ir žemiškos) leitmogamtos fone, įsiterpia žmogaus, kartais pačios autorės tyvas. Šviesos šaltinis čia dažniausiai nėra akivaizdus,
figūra. Kasdieniškai braidoma po pievą, kartais neti- tik nujaučiamas, o srautas vienur trūkčiojantis, mirgukėtai pakylama ir sklendžiama dangumi arba mįslin- liuojantis smulkiais potėpiais, kitur – tolygiai ryškus,
gai klaidžiojama šakų labirintais. Čia apstu romanti- intensyvus. Dailininkės teigimu, šviesa jos drobėse – ir
Dieviškojo, visur esančio principo simbolis, ir vienas
kos, optimizmo ir tikėjimo.
Nuodugniau patyrinėjus Čistovaitės kūrinius, iš- pagrindinių tapybinės raiškos elementų.
Sodo tema jai svarbi savo universalumu, nes leidžia
ryškėja ne tik skirtingos variacijos ta pačia tema, bet ir
laipsniška išraiškos priemonių kaita. Koloritas, potėpis, kalbėti apie žmogaus sielą, jos atspindį individo santytapymo maniera atskleidžia autorės nuotaikas, patirtas kyje su kitais žmonėmis, su gamta ir pasauliu. Užeiti į
įtakas. Čia nesunku atpažinti impresionistinę raišką, iš- Čistovaitės sodus tikrai verta, nes čia suteikiama galilaisvinančią judesius ir jausmus, švelnias siurrealistines mybė laimėti gyvenimą.
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Gediminas JANKAUSKAS

SCANORAMA PRISTATO
NE TIK ŠIAURĖS KAIMYNŲ KINĄ

L

ietuvoje gera rinkos dėsnių iliustracija laikytini
kino festivaliai. Vieni išnyksta (ypač gaila Tinklų
ir Vokiško kino dienų), kiti pastebimai vegetuoja (Tarptautinis Kauno kino festivalis), tretiems katastrofiškai
trūksta sklaidos ir reklamos (animaciniam Tindirindžiui). Kasmet stiprėja Lenkų kino festivalis (apie jį šiemet rašiau Kultūros barų nr. 10). Savo formą bei nišą
jau rado Tarptautinis moterų filmų festivalis Šeršėliafam ir Pirmoji banga, jau trečią kartą pristatanti senojo
kino šedevrus. Šiemet įvyko antras Sporto filmų festivalis. Tačiau didžiausi „banginiai“ du – Kino pavasaris (vyksta nuo 1995 m.) ir Scanorama, debiutavusi
2003 m. Pirmasis dabar oficialiai vadinamas Vilniaus
tarptautiniu kino festivaliu, o antrasis, prasidėjęs kaip
Šiaurės šalių kino forumas, skirtas skandinavų kino
gerbėjams, jau gerokai išplėtė savo geografines ribas.
Pirmosios Scanoramos „vinis“ buvo ekscentriškų
suomių Akio ir Mikos Kaurismäkių filmai, žaižaruojantys savitu humoru. Vėliau pristatyta programa, apžvelgianti danų Dogma’95 dešimtmetį, daug kitų vardinių ar teminių kino klasikos retrospektyvų. Šiemet
tokių buvo dvi. Septyni švedų kino klasiko Bo Widerbergo (1930–1997) filmai – nuo debiutinio „Vaikiško
vežimėlio“ (1963) iki finalinio „Geismai ir grožis įstabus“ (1995). Iš retrospektyvoje, skirtoje britų režisieriui Michaelui Powellui, pristatytų penkių filmų keturis („Gyvenimo ir mirties klausimą“, „Juodąjį narcizą“,
„Raudonus batelius“ ir „Hofmano pasakas“) jis režisavo drauge su Emericu Pressburgeriu.
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Absurdo ir fantastikos pasaulyje

Atidžiai žvelgiant, margą Scanoramos programą nesunku suskirstyti pagal bendrus požymius. Nemažai filmų
turi siužetus su fantastiniais elementais arba panardina
personažus į absurdiškas situacijas. Pavyzdžiui, Maroke
filmuotas „Nežinomas šventasis“ (rež. Alaa Eddine’as
Aljemas) pasakoja istoriją, prilygstančią brolių Coenų
„Fargo“. Išradingas vagišius, atlikęs bausmę, grįžta į dykumą, kurioje į netikrą kapą kadaise įkišo pasisavintų
pinigų maišą, tačiau virš jo slėptuvės jau išdygęs miestas. Anot festivalio rengėjų, tai „filosofinė pasakėčia,
kuri įtaigiai demonstruoja, kad dieviškasis teisingumas
puikiai dera su humoro jausmu“.
Danų filme „Choristai su antrankiais“ (rež. Frederikke’as Aspöckas) milijonierius, apkaltintas didelio
masto finansinėmis machinacijomis, uždaromas į kalėjimą. Netrukus įsitikina, kad nelaisvėje jis irgi turi
nemažai priešų, todėl pasiprašo perkeliamas į specialų
skyrių, skirtą ypač sunkiems nusikaltėliams. O ten su
likimo draugais ima dainuoti chore, net kėsinasi užimti dirigento vietą.
Keistai absurdiška patirtimi dalijasi vidutinio amžiaus krizės kamuojamas prancūzas Žoržas (akt. Jeanas
Dujardinas“) komedijoje „Elnio oda“ (rež. Quentinas
Dupieux). Po skyrybų su žmona vyras keičia gyvenimo būdą, įsigyja striukę, pasiūtą iš elnio odos, panašią
į tas, kokias dėvi kaubojai arba country dainų atlikėjai. Kaip nemokamą priedą gauna seną videokamerą.
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Striukė suteikia jam galimybę pasijusti kito žmogaus
kailyje, o kamera sužadina kūrybines ambicijas. Filmo siužetas iš pirmo žvilgsnio panašus į anekdotą, bet
režisierius ir pagrindinio vaidmens atlikėjas paverčia
jį provokuojančia, juokinga, išradinga ir pamokančia
istorija apie priklausomybę nuo daiktų, ypač visokiausių elektroninių gadžetų (net futbolo stadione žaidėjus
valdo kamuolys, o ne atvirkščiai).
Su prancūzų „Elnio oda“ lengvai „rimuojasi“ britų
„Raudonosios suknelės prakeiksmas“. Čia magišką
(net šėtonišką) galią turi raudona suknelė, keliaujanti
iš vienų rankų į kitas ir paverčianti gyvenimą pragaru. Įtartina jau tai, kad suknelė idealiai tinka bet kokio
sudėjimo figūrai, tačiau naujajai savininkei nespėjus
pasidžiaugti pirkiniu, pradeda dėtis protu nesuvokiami dalykai. Režisierius Peteris Stricklandas, nevengiantis siurrealistinių motyvų, šįkart bando sugretinti
du skirtingus sluoksnius – demoniškąjį, įkūnijamą
madingų Londono aukštosios mados parduotuvių, ir
banalųjį, o kas gi šiais laikais galėtų būti banaliau už
stereotipinį biurą?
Tikrai beprotišką mados fiestą pristato „Šiurpiojo
Rokio šou“. Sunku rasti kitą filmą, kuris Vakaruose
būtų taip garbinamas, kaip šis ekstravagantiškas siaubo,
miuziklo ir juodosios komedijos mišinys. 1975 m. sukurtas filmas, tapęs kultiniu, rodomas iki šiol, į specializuotus seansus (būtinai vidurnaktį) žiūrovai renkasi,
persirengę spalvingais, nepadoriais personažų kostiumais. Mat filme pasakojama apie sutuoktinių porą,
kuri, sprogus automobilio padangai, atsiduria kasmetiniame Transilvanijos persirengėlių karnavale.
Ne mažiau keistą istoriją pasakoja Jessica Hausner –
jos „Laimės gėlelė“ šiemet Kanų kino festivalyje net
pavadinta keisčiausiu konkursinės programos filmu.
Austrų režisierė karjerą pradėjo trumpametraže „Flora“ (1996), Lokarno kino festivalyje pelniusia Rytojaus
leopardą. Vėliau trys vaidybiniai jos filmai pateko į
Kanų programą Ypatingas žvilgsnis, o „Lurdas“ (2009)
gavo FIPRESCI apdovanojimą Venecijoje. Jaudinančioje dramoje pasakojama apie stebuklais garsėjantį
Prancūzijos miestelį, esantį Pirėnų kalnuose. Vos 15
tūkst. gyventojų turintis Lurdas viešbučių skaičiumi
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nusileidžia tik Paryžiui, nes kiekvieną dieną čia plūsta
piligrimai iš viso pasaulio. Kristina, prie invalido vežimėlio prikaustyta jauna moteris (ją suvaidino nuostabi
prancūzų aktorė Sylvie Testud), į tą stebuklingą vietą
vyksta ne tiek tikėdamasi pasveikti, kiek bandydama
bent trumpam atsikratyti vienatvės. Tai filmas apie
stebuklo prigimtį, o „Laimės gėlelė“ – apie stebuklo
išradimą. Milžiniškoje laboratorijoje eksperimentuojama su naujomis augalų rūšimis. Biotechnologei Elis
pavyksta sukurti ypatingą gėlę, kuri, tinkamai prižiūrima, sukelia laimės jausmą. Toks augalas taptų pasaulinio mokslo bei medicinos sensacija ir pasakiškai
praturtintų išradėją, bet kelia vien problemas. Moteris,
nusižengdama saugumo reikalavimams, gėlę slapčia
parsineša namo ir pavadina sūnelio Džo vardu (beje,
originalus filmo pavadinimas ir yra Little Joe). Netrukus paaiškės, kad buvo labai neapdairu botanikos
„stebuklą“, dar nežinomą mokslui, pavadinti mylimo
kūdikio vardu… Pikčiausi kritikai, siužetą vadinantys
tiesiog kvailu, neatkreipė dėmesio, kad šis filmas yra
moderni antiutopija, o tokiam žanrui fantastikos elementai privalomi pagal apibrėžimą.
Keistenybių netrūksta ir skandinavų komedijai
keistu pavadinimu „Koko-di Koko-da“ (rež. Johannesas Nyholmas). Tokią absurdišką dainelę gūdžiame
miške išgirsta sutuoktiniai Elina ir Tobijas, kamuojami santykių krizės. Stovyklaudami miške, jiedu bando
vėl atrasti vienas kitą, tačiau jau pirmą naktį pradeda
dėtis dalykai, primenantys košmarus, kuriuos patirti vienai šeimai teko Michaelio Haneke’s „Smagiuose
žaidimėliuose“. Sandenso Nepriklausomo kino festivalyje debiutavusį „Koko-di Koko-da“ iškart imta
lyginti ir su „Švilpiko diena“, ir su Michelio Gondry
fantasmagorijomis, ir su Larso von Triero mizantropiniais trileriais, nagrinėjančiais personažų, prislėgtų
depresijos, būsenas.
Absurdas karaliauja ir prancūzų režisieriaus Bertrand’o Bonellio filme „Zombių vaikas“. Nuo pirmųjų
filmų apie zombius, didžiausius žmonių, gyvenančių
postapokaliptiniame pasaulyje, priešus, praėjo dešimtmečiai, per kuriuos tokio kino kūrėjai taip įsidrąsino,
kad leidžia sau šaipytis iš visko, kas paniškai kelia siau35

bą, būdami ištikimi šūkiui: „Taip baisu, kad net juokinga!“ Puikiausia šios tendencijos iliustracija galėtų
būti neseniai didžiuosiuose ekranuose rodyta siaubo
komedija „Zombių žemė: Kontrolinis šūvis“.
Bonellis bando eiti dar toliau ir tradicinius tokio
tipo filmų motyvus derina su… edukologine tematika.
Pasakojamos dvi paralelinės istorijos. Prisimenamas
sunkus gyvenimas Haityje, vienoje skurdžiausių pasaulio šalių, nors jis gana anksti (dar Napoleono laikais) išsikovojo nepriklausomybę nuo Europos. Žmonės ilgai kentė diktatoriaus François Duvalier terorą,
dažnai ištikdavo stichinės nelaimės. Bet Haitis garsus
dar ir tuo, kad čia klestėjo mistinis vudu kerėtojų kultas. Ką tai reiškia, savo kailiu patyrė Klervijus Narcizas, kuris 1962 m. buvo užkerėtas, užkastas į žemę ir
paverstas zombiu, kad „prisikėlęs“ be perstojo dirbtų
cukranendrių laukuose. Manoma, būtent ši istorija
įkvėpė George’ą A. Romero sukurti garsiąją „Gyvųjų
numirėlių naktį“.
Antros „Zombių vaiko“ istorijos pagrindinė herojė
yra Melisa (Wislanda Louimat). Klervijus Narcizas –
mergaitės senelis, o mama, aktyviai kovojusi prieš diktatoriaus režimą, apdovanota Garbės legiono ordinu,
deja, žuvo per žemės drebėjimą.
Nuo zombio „prikėlimo“ praėjus 55 metams, Haityje gimusi kreolė Melisa mokosi prestižinėje Prancū-

Ugnikalnis
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zijos mokykloje, kurią lanko kilmingų šeimų atžalos.
Vienas bendraklasis, išgirdęs jos pasakojimą apie senelį, susigundo išmėginti, ar vudu magijos galia padės
išspręsti keblius meilės reikalus...
Karų atgarsiai

Naujadaras hibridinis karas dažniausiai vartojamas,
apibūdinant, kas vyksta Ukrainoje po to, kai Rusija
okupavo Donecko ir Luhansko sritis. Spalio pabaigoje
Vilniaus kino centre Skalvija per Ukrainos kino dienas parodytas dokumentinis filmas „Mitas“ pasakoja
istoriją, kuri atrodytų scenaristų sugalvotas siužetas,
jeigu nebūtų tragiška tiesa. Unikalaus balso operos solistas Vasilijus Slepakas 19 metų gyveno Prancūzijoje,
dainavo pasaulio operos scenose, bet, Rusijai užpuolus Ukrainą, sugrįžo į gimtinę, nusprendęs su ginklu
rankose priešintis agresoriams, ir žuvo nuo snaiperio
kulkos, vykdydamas kovinę užduotį. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, kalbėdamas Jungtinėse Tautose, parodė šovinį ir pasakė: „Panaši kulka
nutraukė Vasilijaus Slepako gyvybę. Ši kulka kainuoja
dešimt dolerių. Tokia dabar yra žmogaus gyvybės kaina
Ukrainoje, priverstoje kariauti.“
Šarūnas Bartas dramoje „Šerkšnas“ įvykius fronte
apžvelgia dviejų jaunų lietuvių akimis. Rokas ir Inga
sutiko mikroautobusu iš Vilniaus į
snieguotą Donbasą nuvežti humanitarinės pagalbos krovinį. Anksčiau
apie tenykštę situaciją šį tą žinoję tik
iš žiniasklaidos, karo akivaizdoje jie
pradeda suvokti, kokia trapi žmogaus
gyvybė.
Scanoramoje parodytą „Ugnikalnį“, sukurtą bendradarbiaujant
Ukrainos, Vokietijos ir Monako kinematografininkams, įtakingas JAV
leidinys The Hollywood Reporter pristatė kaip vieną iš labiausiai laukiamų
užsienio filmų ir palygino jį su absurdo persmelktais Davido Lyncho, Emiro Kusturicos kūriniais. Pagrindinis
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„Ugnikalnio“ herojus – jaunas vertėjas Lukas, su ESBO
misijos atstovais vykęs į Pietų Ukrainą, – pasiklysta
stepėje netoli Kachovkos kaimo, kurio bene garsiausias
objektas yra vandens rezervuaras.
Režisierius Romanas Bondačiukas (ankstesnis jo
filmas „Ukrainos šerifai“ buvo pristatytas Oskarui)
ketino kurti dokumentinį filmą apie vieną šio kaimelio gyventoją, deja, tas filmavimo pradžios nesulaukė.
Visą sukauptą informaciją režisierius pasitelkė naujam scenarijui ir pastatė vaidybinį filmą. Numatytas
dokumentinio filmo herojus čia tapo dėde Vova, kurį
suvaidino Viktoras Ždanovas, vienintelis profesionalus aktorius šiame filme. Pagrindinis vaidmuo patikėtas garso režisieriui Sergejui Stepanskiui. Kad padėtų
debiutantui maksimaliai atskleisti savijautą žmogaus,
pasiklydusio erdvėje, kur laikas, regis, sustojo prieš tris
dešimtmečius ir kur kiekviename žingsnyje akis bado
netolimos praeities pėdsakai, Bondačiukas minimalizavo dialogus, užtat įpynė kai kuriuos šio spalvingo
regiono mitus. Pavyzdžiui, dar ir dabar čia daug kas
tiki, kad rezervuaro dugne guli kazokų nuskandintas
auksas, todėl su akvalangais vis neria į drumzlinus
vandenis, bet kol kas niekam nepavyko praturtėti.
„Ukrainos realybėje mane domina nerealūs dalykai, visokie mus lydintys mitai, – aiškina režisierius. – Filmas
sklidinas humoro, kuris
padeda žmonėms ištverti
katastrofas.“
Kai kurie Scanoramos
filmai karą vaizdavo ne
abstrakčia siurrealistine
maniera, o kur kas konkrečiau. Filme „Namo“
Narimanas Alijevas,
Kryme gimęs totorių režisierius, pasakoja apie
savo tautietį – Mustafa,
Rusijos eskaluojamame
kare prieš Ukrainą netekęs vyriausiojo sūnaus
Nazimo, nusprendžia
palaidoti jį gimtajame Amžinoji žiema
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Kryme pagal totorių papročius. Sielvarto prislėgtas tėvas su jaunėliu Alimu, studijuojančiu Kijeve, leidžiasi
į kelionę, kur jų laukia daug dramatiškų peripetijų –
kyla tarpusavio vaidai, sugenda mašina, susiduriama
su korumpuotais medikais, kariniais biurokratais ir
jautriais (kokia staigmena!) policininkais.
Ukrainoje hibridinis karas vyksta jau penkerius metus, kruvina jo specifika atskleidžiama skirtingų žanrų
bei stilių filmuose. Ateityje bus dar drąsiau kalbama apie
psichologines pasekmes. Kad ir kokia būtų karo baigtis,
ukrainiečiai būtinai sukurs ką nors panašaus į danų režisieriaus Jesperio W. Nielseno „Išimtį“ – tai filmas apie
žmones, kurie tiria nusikaltimus žmogiškumui.
Vengrijoje sukurta „Amžinoji žiema“ (rež. Attila
Szászas) atskleidė sukrečiančią Antrojo pasaulinio karo
laikų statistiką, slėptą beveik septynis dešimtmečius. Filmas pasakoja apie septynis šimtus tūkstančių vengrų,
patekusių į Gulagą. 1944 m. užėmusi Vengriją, okupacinė sovietų valdžia Stalino įsakymu represavo gyventojus
(visų pirma etninių vokiečių palikuonis) ir deportavo
juos į stalininius darbo lagerius, kad „išpirktų kaltę“.
Scanoramos programoje Naujienos iš Šiaurės buvo
parodytos dvi Norvegijoje sukurtos biografinės dramos. Filmas „Sonja. Baltoji gulbė“ pasakoja apie dviejų kontinentų (Europos ir Amerikos) dailiojo čiuožimo
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„žvaigždę“ Sonją Henie, tris kartus (1928, 1932 ir 1936)
tapusią olimpine čempione. Nuo aukščiausio nugalėtojų pakylos laiptelio nacistiniu rankos mostu pasveikinusi Hitlerį, ji buvo pakviesta į fiurerio surengtą puotą.
Bet filmo autoriams labiau rūpi tas Sonjos gyvenimo
etapas, kai čempionė nusprendė užkariauti Holivudą. Suvaidino antifašistiniame filme „Viskas atsitinka
naktį“ (1939), nacistinėje Vokietijoje jis, žinoma, buvo
uždraustas. Bet jos muzikinė komedija „Saulėto slėnio
serenada“ (1941), sulaukusi didžiulės sėkmės, tapo vienu mėgstamiausių Hitlerio filmų...
Kita Sonja (filmas „Šnipė“) buvo norvegų aktorė,
bet likimas privertė ją karo metais tapti dviguba agente. Okupuoti Norvegiją 1940 m. naciams padėjo fašistų
partijos lyderis Vidkunas Quislingas, kurį okupantai
paskelbė marionetinės Nacionalinės asamblėjos vadu,
nors tikroji valdžia priklausė Trečiojo reicho vietininkui Josefui Terbovenui (akt. Alexandras Scheeras).
Filme (rež. Jensas Jonssonas) atkuriami įvykiai okupacijos metais. Vokiečiams nusprendus kaip propagandinio karo ginklą pasitelkti kiną, Sonja Wigert iškart
atsidūrė sąrašo viršuje. Gyvendama Stokholme, ji jautėsi saugi, todėl atmetė kvietimą dalyvauti oficialiame
aukšto rango nacių vakarėlyje Osle, bet netrukus suprato padariusi baisią klaidą, nes jos tėvas buvo suimtas ir išvežtas į koncentracijos stovyklą.
Sonjai Wigert (akt. Ingrid Bolsø Berdal) teko tapti
Terboveno meiluže, kad naktimis, rizikuodama gyvybe,
galėtų fotografuoti jo kabinete esančius dokumentus.
Ar Wigert gauta informacija kaip nors paskubino
karo baigtį? Veikiausiai ne, bet aktorinę Sonjos karjerą
tikrai sužlugdė.
Trapi religijos ir meno terapija

Gana nemažai Scanoramos filmų tiesiogiai susiję su
religija ir menu. Paprastai šios dvi sritys apolitiškiems
žmonėms atrodo tarsi saugi oazė, kur galima pasislėpti
nuo visų negandų. Bet pasprukti nuo atsakomybės ir
visuomenės normų neįmanoma, net atsiribojus nuo išorinio pasaulio ir pasitraukus giliai į mišką, kaip danų
filme „Derva“ (rež. Danielis Josephas Borgmanas).
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Dviejose dramose tėvai trokšta nerealizuotas muzikines savo ambicijas perkelti ant pečių vaikams. Deja,
džiaugsmo tai neatneša. Vokiečių filme „Lara“ (rež. Janas Ole Gersteris) savo kompozicijas pirmąkart viešai
pristatančio Viktoro sėkmę aptemdo praeities nuoskaudos, ilgai kęsta motinos priespauda. Izraelio režisieriaus Itay’aus Talio filme „Fortepijono dievas“ Anata, neatitikusi reiklaus tėvo kompozitoriaus standartų,
gauna dar vieną skaudų likimo smūgį – sūnus, į kurį
dėjo visas viltis, gimsta kurčias. Bet Anatos noras bet
kokia kaina išugdyti muzikos genijų yra toks didžiulis,
kad ji griebiasi drastiškų veiksmų...
Sakartvelo filme „O tada mes šokome “ (rež. Levanas Akinas) visai netikėtu rakursu pažvelgiama į šokio
meną. Filmo centre – dviejų šokėjų vyrų, atliekančių
nacionalinius šokius, meilės istorija. Nors oficialiai
Sakartvele diskriminacija lyties atžvilgiu draudžiama,
homoseksualūs santykiai smerkiami, nes neatitinka
tradicinių vertybių. Net Nacionalinio baleto vadovė
atsisakė padėti filmavimo grupei. Nors pareiškė nesanti homofobė, tačiau, jos manymu, „gruzinų nacionalinis šokis yra tikras vyriškumo simbolis“. Uždrausti
šio filmo rodymą reikalavo ir šalies dvasininkai, viešai
išreiškę susirūpinimą, kad „tam tikros jėgos siekia legalizuoti nuodėmę“. Radikalios politinės grupuotės Gruzijos maršas aktyvistai blokavo filmo seansus, o Kultūros ir paminklų apsaugos ministerija atsisakė paremti
kūrėjų kelionę į Kanų kino festivalį.
Ne mažiau problemų kelia ir bandymai rasti dvasios
ramybę religinėse bendruomenėse ar sektose. Suomių
ir estų bendros gamybos filmas „Marijos rojus“ (rež.
Zaida Bergroth) – tai įžvalgi religinių sektų studija,
paremta tikru atsitikimu, sukrėtusiu Suomiją ano amžiaus 3-iajame dešimtmetyje. Salomė, anksti netekusi
tėvų, pakliuvo į bendruomenę, valdomą charizmatiškos aiškiaregės, bet greitai įsitikino savo naujosios mokytojos dviveidiškumu.
Panašų dvasinį sukrėtimą nagrinėja ir lenkų režisierė Małgorzata Szumowska. Airijoje sukurtame filme
„Nešventas avinėlis“ pamokslus apie grožį ir gėrį paklusnioms Dievo avelėms seka Piemeniu pasivadinęs
sektos lyderis, labai panašus į Kristų, koks vaizduojaK u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 9 · 12

mas kičiniuose religiniuose paveikslėliuose. Iš tikrųjų šis Piemuo yra žiaurus
išnaudotojas, nevengiantis prievartos,
nepakantus net menkiausiems bandymams suabejoti jo skelbiamomis tiesomis. Deja, režisierė, perpratusi festivalinės konjunktūros dėsnius, stengiasi
patikti kuo didesnei žiūrovų auditorijai, todėl vengia gilesnių psichologinių
ar teologinių studijų, pasitenkindama
simbolinio lygmens iliustratyvumu.
Filme „Dievas yra, jo vardas Petrunija“ režisierė Teona Strugar Mitevska
supažindina su krikšto ritualu, nuo Dievas yra, jo vardas Petrunija
seno kultivuojamu Makedonijoje. Šventikas sausio devynioliktąją į upę meta kryžių, o tikin- 2007-aisiais jis paskelbtas kankiniu, jį kanonizavo potieji lenktyniauja, kas pirmas jį ištrauks (dalyvauja tik piežius Benediktas XVI.
Tokia biografija tiesiog prašyte prašėsi perkeliama į
vyrai). Miestelio gyventojai tiki, kad kryžius nugalėtojui kitais metais atneš sėkmę. Trisdešimt dvejų metų ekraną. Keistoka gal tik tai, kad filmą sukūrė režisiePetrunija, netekėjusi, su tėvais gyvenanti mergina, di- rius, anksčiau mėgęs metafizines, religines abstrakciplomuota istorikė, grįždama namo po nepasisekusio jas. Nors, jeigu „Paslėptą gyvenimą“ laikysime biblines
darbo pokalbio, šoka į sraunią upę ir anksčiau už vy- asociacijas keliančia istorija apie žmogų, kuris savo
rus nutveria pašventintą kryžių. Žinoma, kyla baisus noru pasirenka mirtį kaip auką, filmas atrodys gana
skandalas, valdžios funkcionieriai kaltina išsišokėlę, logiškas menininkui, ištikimam savo pasaulėžiūrai.
Austrijos kalnų kaimelyje Radegunde, skęstančiakad nusižengė įstatymams, o religinių dogmų sergėtome nuostabiuose peizažuose, puoselėdami tarpusavio
jai prikiša religinio kanono išniekinimą.
Abiem – tiek valdžios, tiek visuomenės –
sluoksniams nepriimtinas ir JAV režisieriaus Terrence’o Malicko karinės dramos
„Paslėptas gyvenimas“ pagrindinis herojus – austras Franzas Jägerstätteris, Antrojo pasaulinio karo metais atsisakęs kovoti vokiečių kariuomenėje ir pripažintas
išdaviku. Derinant kino poetiką ir citatas
iš autentiškų Franzo laiškų žmonai, šio tylaus didvyrio lūpomis svarstoma apie tikėjimą, meilę ir, svarbiausia, gebėjimą išlikti
laisvu žmogumi, nepasiduodant žlugdančioms aplinkybėms.
Deja, karo tribunolas šį pacifistą nuteisė myriop, 1943-iaisiais jis giljotinuotas. Franzui tada buvo trisdešimt šešeri. Paslėptas gyvenimas
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santarvę ir harmoniją su gamta gyvena sutuoktiniai
Franzas (Augustas Diehlis) ir Franciska (Valerie Pachner) su trimis dukrelėmis. Ši idilė filme rodoma gana
ilgai, tačiau mėgautis ja žiūrovams trukdo istorinės žinios apie Austrijos anšliusą, įvykdytą Hitlerio. Apimti
nerimo laukiame tos akimirkos, kuri sugriaus šį rojų
žemėje.
Jau prologe matome šokiruojantį kontrastą – į
reto grožio spalvotą realybę režisierius įterpia brutalius nacistinės kino kronikos vaizdus, pranašaujančius taikaus gyvenimo pabaigą. Filmas pradedamas
chrestomatiniais kadrais iš režisierės Leni Riefenstahl filmo „Valios triumfas“ (1934), įamžinusio Hitlerio atvykimą į „nugalėtojų partijos“ suvažiavimą
Niurnberge, trukusį tris paras. Lėktuvą, skrendantį
virš debesų, keičia Niurnbergo gatvėmis važiuojantis
atviras kortežas – Trečiojo reicho fiurerį su liguistu susižavėjimu sveikina gerbėjų minios. Vėliau jau
spalvotos nacių kronikos intarpai rodys Hitlerį intymioje namų aplinkoje, su vaikais ir artimaisiais pozuojantį kino kamerai.
Karą pradėjusi nacistinė Vokietija bandė mobilizuoti visus tarnybai tinkamus Austrijos vyrus. Franzas, giliai tikintis žmogus, atsisakė dalyvauti šioje
agresorių avantiūroje. Po apmokymų jis liko savo
fermoje ir tapo visų aplinkinių priešu. Nuo jo nusigręžė draugai ir kaimynai, paniekinamai laikydami
Franzą išdaviku. Net bažnyčia nepritarė nuoširdžiam
jo troškimui tarnauti Gėriui. Miestelio kunigas (akt.
Tobiasas Moretti’s) perspėjo ištikimą Kristaus idėjų
šalininką, kad tokia jo pozicija dabar ne tik pavojinga, bet ir beprasmiška: „Tavo pasiaukojimas nieko nepakeis.“ Franzas, su totaliu Blogiu kovodamas vienui
vienas, galėjo pasikliauti tik savo jėgomis ir artimųjų
palaikymu.
Prieš trejus metus matėme Melo Gibsono režisuotą
karinę dramą „Pjūklo ketera“, kurios herojus – Antrojo pasaulinio karo didvyris medikas Desmondas
Dossas, tapęs pirmuoju kariu JAV istorijoje, dėl pacifistinių įsitikinimų atsisakiusiu paimti į rankas
ginklą. Septintosios dienos adventistas Desmondas,
išgirdęs apie Perl Harbore įvykusią tragediją, kai ja40

ponų lakūnai savižudžiai atakavo JAV laivyną, negalėjo likti nuošalėje ir nesvyruodamas tapo savanoriu.
Bet imti ginklą į rankas kategoriškai atsisakė, juk
Kristus moko: „Nežudyk!“ Gibsono filme daug labai
žiaurių karo vaizdų. Malicko „Paslėptame gyvenime“
jų nėra. Už kadro lieka ir Franzo egzekucija. Beveik
trijų valandų trukmės filmo paskutinė dalis sukelia
transo būseną.
Nežmoniškus kankinimus ir izoliaciją (net per pasivaikščiojimus kalėjimo kieme draudžiama kalbėtis,
nusižengusieji taisyklėms žiauriai baudžiami) kartais
keičia veidmainiškas geranoriškumas – pasirašyk, kad
išsižadi įsitikinimų, ir būsi laisvas! Psichologinio šantažo tikslas tas pats. Ir tardytojas Herderis (Matthias
Schoenaertsas), ir karinio tribunolo pirmininkas Luebenas (paskutinis Bruno Ganzo, mirusio šiemet vasarį, vaidmuo) bando sulaužyti kalinio moralinį stuburą: „Kodėl manai, kad esi protingesnis už kitus? Iš kur
žinai, kas yra Gėris ir Blogis? Argi gavai kokį nors signalą iš dangaus?“ Kai tokia taktika nepadeda, griebiamasi paskutinio argumento: „Niekas nesužinos apie tai,
kas įvyko tarp šių sienų. Pasaulis liks toks, koks buvęs.“
Malicko kūrinį sunku vadinti vien filmu. Tai greičiau
religinė-filosofinė misterija, katarsį sukelianti simfonija. „Paslėptam gyvenimui“ gal tiktų net apibūdinimas mišios. Tikriausiai būtent į tai linksta režisierius,
originalias kompozitoriaus Jameso Newtono Howardo
muzikos kompozicijas papildydamas klasikiniais Bacho „Mato pasijos“, Händelio oratorijų, Mozarto bažnytinės muzikos ir šiuolaikinės sakralinės muzikos
fragmentais iš Arvo Pärto, Alfredo Šnitkės, Wojciecho
Kilaro kūrinių. Visa tai ženkliai prisideda prie tiesiog
hipnotizuojančio poveikio, kurį daro „Paslėptas gyvenimas“.
Filmą vainikuoja Viktorijos laikų britų klasikės,
pasirinkusios vyrišką George’o Elioto (1819–1880) slapyvardį, citata iš romano „Midlmarčas“: „Didėjantis
pasaulio gėris iš dalies priklauso ir nuo poelgių, kurie
nėra istoriniai. Prie to, kad tau ir man nėra taip blogai,
kaip galėtų būti, nemažai prisidėjo tie, kurie ištikimai
gyveno paslėptą gyvenimą arba niekam nežinomi ilsisi
kapuose.“
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IŠKLAUSYTI ŽMOGŲ,
KURIS META ŠEŠĖLĮ
Su Hansu Petteriu MOLANDU
kalbasi Irena ALPERYTĖ

Kino režisierių Hansą Molandą, gimusį 1955 m. Osle, britų kino istorikas Peteris Cowie’s pavadino Norvegijos Ridley’u Scottu, nes jis režisavo šimtus TV reklamų ir laimėjo apdovanojimus visuose pagrindiniuose reklaminių filmų festivaliuose. Scanoramoje 2019 m. lapkričio mėn. režisierius pristatė savo
naujausią filmą „Vogti arklius“ (2019).
Su svečiu kalbėjomės po improvizuotos jo „paskaitos“ apie filmo kūrimą Vilniuje, jos šūkiu paimtas
Oscaro Wilde’o patarimas: „Būk savimi – visos kitos vietos jau užimtos.“
Irena Alperytė. Per paskaitą aptarėte specifinius būdus, kaip kuriami filmų siužetai. Ar esate girdėjęs apie
rusų folkloro tyrinėtoją, filologą Vladimirą Proppą
(1895–1970)?
Hans Petter Moland. Ne.
Išanalizavęs daug rusų liaudies pasakų, jis nustatė 31
naratyvą, atliepiantį bendras pasaulio kultūros temas.
Pavyzdžiui, piktadarys nori iškrėsti šunybę, didvyris
gauna lemties perspėjimą, princesė nubunda iš amžino miego. Koks pagrindinis jūsų filmo „Vogti arklius“
naratyvas?
Atsakysiu, žvelgdamas kitu kampu. Nepainiokime
temos ir siužeto. Kiekvieno kūrinio pagrindas turėtų
būti drama. Pavyzdžiui, „ar princesė atsibus?“ „Ar herojus pagaliau bus išlaisvintas?“ Tą labai gerai žinau,
net nežinodamas Proppo. Mano filmo tema – egzistenciniai klausimai. Na, pavyzdžiui, kodėl laisvėje gyvenantiems žmonėms trūksta laisvės. Jei norime būti
laisvi, turime išlaisvėti viduje. Tai šio filmo tyrimų
objektas. Man svarbu, kad kūrinyje viskas būtų susiję.
Kalbėdamas apie „pavogtus arklius“, turiu omenyje,
kad, norėdami tapti laisvi, neturėtume stengtis atsiK u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 9 · 12

kratyti neišspręstų egzistencinių dilemų, trukdančių
palikti praeitį ramybėje. Tai sakau, nes noriu paaiškinti, kas tie „pavogti arkliai“. Nepamirškime, kad sprendimai, kuriuos priimame, gali tiek skleisti šviesą, tiek
ir mesti šešėlį ant kitų žmonių. Šis filmas kalba apie
tai, kaip mes elgiamės. Kitaip tariant, būkime atsargūs, priimdami sprendimus, nes jie neišvengiamai turės tam tikrų pasekmių.
Kodėl jums kaip alter ego reikia Stellano Skarsgårdo?
O, Stellanas nėra mano antrininkas, jis yra mano
draugas. Žmogus, su kuriuo smagu bendrauti. Jis –
vienas talentingiausių pasaulio aktorių, filmuoti jį yra
didžiulė prabanga kino režisieriui. Ne tik aš jį renkuosi, jis pats nusprendžia, ar dirbs su manimi. Jeigu jis
yra mano alter ego, tai aš esu jo alter ego. Skarsgårdas
pradeda savo kelionę vienur, aš – kitur, mudu neketiname kartu keliauti po visą pasaulį, tiesiog einame
drauge pasivaikščioti po miestą, kalbamės ir patiriame
malonumą.
Ar nepavyduliaujate kitiems režisieriams? Stellanas
dirbo su Larsu von Trieru...
41

Ne. Antraip tektų mirti iš pavydo, juk jis vaidina
daugybėje filmų. Apskritai darbas kartu su tau įdomiais žmonėmis visada praturtina tarpusavio santykius, ir tai puiku.
Savo improvizuotoje „paskaitoje“ aptarėte, kuo skiriasi anglosaksų ir šiauriečių kino kalba, koks vienų ir
kitų santykis su tyla ir kalbėjimu. Gal esate įgijęs amerikietišką išsilavinimą, įgavęs holivudinės patirties, kad
retkarčiais cituojate amerikiečių pavyzdžius?
Beveik vienuolika metų gyvenau Valstijose – nuo
tada, kai man buvo šešiolika ar septyniolika, iki sukako beveik trisdešimt. Nesakau, kad amerikiečiai ar
anglai nesugeba tylėti, pavyzdžiui, Deniso Villeneuve’o filme „Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049“ (Blade Runner 2049) iš tikrųjų daug tylos. Man tiesiog
atrodo, kad televizijos serialų ar pagrindinių filmų
prisotinimas tekstu yra perteklinis. Dominuoja siužetas, nors prasmės nedaug ar net visai jos nėra. Bijoma tylos, matyt, iš baimės, kad patylėję visiškai nesusikalbės. Susidaro įspūdis, tarsi žmonėms nelengva
tylėti. Nemanau, kad esu tylenis. Bet, kai nuvykstu į
Los Andželą, man keista, kaip labai žmonės nori kalbėtis. Kai įsėdate į taksi, beveik socialinė jūsų pareiga
užmegzti pokalbį.
Kaip atsidūrėte JAV?
Man labai pasisekė. Buvau šešiolikmetis, dalyvavau
užsienio mainų programoje „Jaunimas susikalba“. Nuvykau į Gross Point Mičigano valstijoje. Po kiek laiko
grįžau namo, tarnavau armijoje. Tada ketverius metus
mokiausi teatro ir kino režisūros Bostone, kino mokykloje [tai privatus Emerson College – I. A.]. Vėl kuriam
laikui grįžau namo, paskui penkerius su puse metų gyvenau Niujorke.
Amerika, ko gero, padarė nemenką įtaką?
Didžiąją išsilavinimo dalį gavau JAV, taigi su šios
šalies kultūra gana gerai esu susipažinęs. Ten vedžiau,
mano pirmoji žmona buvo amerikietė. Turiu draugų
Valstijose. Tačiau 1985 m. nusprendžiau grįžti į Norvegiją.
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Šiaurės šalių režisieriai dažniausiai studijavo Stokholme, Geteborge ar kitur, o štai mes kalbame apie Ameriką.
Taigi jūsų filmai, tikėtina, yra kultūrų mišinys?
Žinote, Norvegija iki 1997 m. neturėjo kino mokyklos. Dauguma garsiausių režisierių įgijo išsilavinimą
svetur. Mano žmona Marija Sødahl studijavo Danijoje,
Marius Holstas, Erikas Solbergas – Londone, Pålas Sletaune’as – Švedijoje... Taigi daugelis iš mūsų, išskyrus
jaunesnę kartą, mokėsi užsienyje. Aš buvau pirmeivis,
nes esu vyriausias, o tuo metu net mintis įgyti kino
režisieriaus išsilavinimą atrodė keista. Aš, pavyzdžiui,
negavau paskolos tokioms „nerimtoms“ studijoms.
Tuo metu laikytasi išankstinio nusistatymo, kad kino
nereikia studijuoti. Tai atrodė nauja terpė, nauja medija. Norvegijos visuomenė, nelabai kultūriškai apsišvietusi, mąstė „funkcionalistiškai“, esą viskas turi turėti
praktinį tikslą. Nepamirškime, kad anksčiau Norvegija buvo skurdžiausia Europos šalis. Keturis šimtus
metų ji priklausė Danijai, šimtą metų – Švedijai. Visi
pinigai, gauti už medieną ir žuvį, kurios buvo eksportuojamos, atitekdavo Danijai arba Švedijai.
Bet jūs galite didžiuotis, turėdami daug iškilių meno
žmonių – Munchas, Ibsenas, Griegas...
Griego „Fortepijono koncertui A-moll op. 16“ Norvegijoje 1852 m. neatsirado nei orkestro, nei vietos,
kur jį atlikti, premjera įvyko Kopenhagoje. Tuo metu
kaip tik stiprėjo nepriklausomybės judėjimas. Po Napoleono karo Norvegija 1814 m. paskelbė nepriklausomybę, įkvėpta Prancūzijos ir Amerikos revoliucijų,
tačiau laisvi buvome neilgai. Danija mus kaip tik tada
perdavė Švedijai už karo skolą, o švedai anuomet turėjo galingą armiją. Šiaip ar taip, per tuos beveik 100
metų nuo 1814-ųjų iki 1905-ųjų išsiskleidė norvegų tapatybės dvasia. 30–40 metų laikotarpiui būdingas didžiulis meninės raiškos gyvybingumas, įgavęs įvairius
pavidalus, – iškilo Ibsenas, Bjornsonas, Hamsunas,
Munchas, Nansenas, Amundsenas, prasidėjo Arkties
tyrinėjimai... Tikrai ryški daugelio išskirtinių talentų
šviesa. Nežinau, kiek jie įkvėpė vienas kitą, bet neabejotina, kad tai ypač vaisingas Norvegijos kultūros
tarpsnis.
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Norvegija, Danija, Švedija mums, lietuviams, atrodo lyg viena šeima. Liv Ulman ar Stellanas Skarsgårdas
gali lengvai keliauti iš vienos šalies į kitą dėl panašios
kalbos... Ar taip ir yra?
Kalbos išties yra tokios artimos, kad galime bendrauti, aš kalbu norvegiškai, o Stellanas – švediškai
visuose mano filmuose. Jis žino, kad gimtosios kalbos
nepranoksi, todėl nepretenduoja kalbėti norvegiškai.
Tačiau žmones suartina ir klimatas, ir geografinės
sąlygos. Visus, kurie gyvena šiaurėje ekstremaliais
metų laikais, sieja bendra patirtis. O skiriamės tuo,
kad, pavyzdžiui, švedai buvo labai turtingi ir galingi,
ypač kariniu atžvilgiu. Jie turėjo aristokratiją, kurios
mes neturėjome, ir klasių visuomenę, be to, gilesnes
tradicijas generuoti kapitalą. Kita vertus, vienas iš pranašumų, kuriuos teikia skurdas, yra lygybė, o ji svarbi
net ir turtingiems žmonėms. Norvegijoje jaučiamės
lygesni tarpusavyje, mūsų bendrumo jausmas apima
visas klases, nors ir neturime tradicijos kaupti turtą iš
kartos į kartą.

Mano išmanymas apie Lietuvą, prieš atvykstant čia,
apsiribojo temomis, artimomis kitų Rytų Europos šalių problemoms, tokioms kaip korupcija, oligarchai ir
kleptokratija. Dabar sužinojau, kad pas jus įtvirtinta
įstatymų viršenybė, o ekonomikos augimas gana ženklus. Tai daug daugiau negu tikėjausi. Atsirado gerų
politikų, kurie priėmė protingus sprendimus, suprasdami, kokią didžiulę žalą šalies gerovei daro korupcija.
Tai rodo pažangą su gerais impulsais iš ES, sakyčiau,
ir iš Norvegijos. Pavyzdžiui, mano garso dizaineris
pasakojo, kaip jo tėvas padėjo kurti progresyvias institucijas, išlaisvinti spaudą. Vadinamojo Rytų bloko ir
Pabaltijo šalys ilgai turėjo cenzūruojamus laikraščius,
stokojo gerų žurnalistų, todėl nepriklausomybės laikais daug kas vyko mokytis į Norvegiją. Kad Lietuva
gana sparčiai eina teigiama kryptimi, man nebuvo
naujiena. Vis dėlto tarp mūsų šalių esama ir skirtumų,
pavyzdžiui, pas jus kaimo žmonės labai neturtingi,
mačiau jų skurdą, kai ten filmavau. Tai struktūriniai
sunkumai, kuriuos lėmė, mano manymu, pernelyg
drastiškas perėjimas iš vieno būvio į kitą. Bet įsitikinau, kad jauni žmonės jaučiasi turintys ateitį šioje šalyje, tiki savo visuomene, jų gyvenimas gerėja. Malonu
tai matyti.

Žiūrėdama jūsų filmą „Vogti arklius“, svarsčiau – iš
pažiūros tai visiškai nepolitinė istorija, tačiau tarp eilučių galima justi, kaip liejasi kraujas. Ką žinojote apie
Lietuvą, prieš atvykdamas čia filmuoti?
Kaip kilo jūsų filmo „Metų pilietis“ idėja? Iš kur siuAugau, domėdamasis istorija plačiąja prasme, tad šį
tą žinojau ir apie Lietuvą. Kai pas jus vyko Parlamento žete atsirado serbai?
apgultis, filmavau Lenkijoje. Kiekvieną rytą klausydavomės žinių apie
lietuvių išsilaisvinimo
kovą. Nekenčiau represinių komunistinių režimų. Man kaip ir daugeliui žmonių atrodė, kad
Sovietų Sąjunga, toji Blogio imperija, yra galingas
monolitas, kuris gyvuos
per amžius, todėl Rytų
Europos išsivadavimas
buvo didžiulė staigmena
ir šventė.
„Vogti arklius“. Režisierius Hansas Petteris MOLANDAS
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Šiuo filmu norėjau parodyti, kokia nesąmonė visų
problemų sprendimu laikyti kerštą. Norvegijos šiaurėje, labai grynam ir gražiam regione, Beitostøleno
kaime, susidurta su brutaliais užsieniečiais, kuriems
skubiai reikėjo grynųjų pinigų. Vietiniai žmonės,
nenutuokiantys, kaip galėtų pasipriešinti nusikaltėliams, tapo lengvu jų grobiu. Taip į Norvegiją atėjo
Balkanų mafija, finansavusi karą Jugoslavijoje. Staiga tapome didžiausia heroino prekyviete Europoje.
Tai buvo ciniškas ir labai žiaurus nekaltų žmonių
kriminalizavimas, mafiozai primetė mūsų visuomenei savo „tradicijas“. Tai faktais paremtas pasakojimas. Vis dėlto „tikrieji“ norvegai gyvena kalnuose ir
yra toli nuo visko, kas filme pavaizduota.

filmo „Vogti arklius“ siužetiniai
motyvai artimi mano paties auklėjimui. Kažkas, kas manyje
skamba, labai tiksliai atitariama filme. Būtent todėl jaučiausi
galintis papasakoti šią istoriją,
nes visa tai išmanau iš savo patirties.
Kurti reklamas (tiesa, aš kūriau tik scenarijus, trumpas 60
ar 45 sekundžių siužetines istorijas, o ne pačius filmukus, raginančius ką nors pirkti) pradėjau,
kai grįžau į Norvegiją. Ekonomika buvo smukusi, galimybių
imtis savo amato neturėjau. Tad
reklama padėjo nenutrūkstamai „treniruotis“ kaip
sportininkui. Vaikystėje mano draugas smuikininkas
keturias valandas per dieną grodavo gamas. Panašiai
elgiausi ir aš. Vienas iš siužetų toks – taksi vairuotojas automobilyje paleidžia labai garsią muziką ir išvaro
pirmąjį savo keleivį, nes tas nenori jos klausytis. Čia
loto reklama, kurios mintis ta, kad bus priimami tik tie
keleiviai, kuriems patinka tie patys dalykai kaip ir vairuotojui. Tai gana kinematografiškas Ballroom Blitz
pristatymas, beje, dar vis rodomas. O štai norvegiško
laikraščio VG reklama – parke ant suoliuko užsnūdęs
hipsteris nepastebi vagišiaus, atrodo, šis tuoj nugvelbs
auksinį laikrodį, bet atsargiai prisigretinęs tipas nori
tik pavartyti laikraštį, kurį miegalius pasitiesęs.

Palyginkime šiuos du labai skirtingus filmus. Be to,
žinau, kad dirbate reklamos versle. Kaip visa tai suderinate?
Didžiausias kontrastas būtų tas, kad „Metų pilietis“, nepaisant skaudžios temos, yra komedija. Man
tai buvo pratybos, ar pavyks pasiekti, kad visi žanrai sėkmingai gyvuotų vienas šalia kito. Tame filme
matome žanrų kaitą, kartais tai aukštoji komedija,
kartais – šiek tiek suspense, o kartais – juodoji komedija. Tai ironiškas, net satyrinis kūrinys. Norvegija
gana tolerantiška satyriniam šalies vaizdavimui. O

Per paskaitą sakėte, kad pusę istorijos papasakojate
jūs, o kitą dalį – auditorija. Kaip tą suprasti? Juk publika labai įvairi.
Kalbėjau apie pagrindinius mūsų visų panašumus.
Žmonės turi skirtingą kolektyvinę ir asmeninę patirtį,
priklauso skirtingoms kultūroms, tačiau mūsų fobijos,
troškimai, jausmai iš esmės yra labai panašūs. Jei mėgaujatės filmu, nors jis sukurtas jums svetima kalba,
turi visai kitokį kultūros kodą, vadinasi, kūrėjus ir
žiūrovus sieja universalus žmogiškasis lygmuo, net jei
neturime daugiau jokių sąlyčio taškų.

„Metų pilietis“. Režisierius Hansas Petteris MOLANDAS
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Ar stebite savo auditoriją kitose šalyse?
Taip. Aš visuomet kalbuosi su žmonėmis.
Ar būnate patenkintas jų reakcijomis?
Aišku. Vienas iš šio filmo užmojų – paliesti žmones
kitaip, negu tą daro dauguma filmų, besiorientuojančių į skirtingas jautrumo „zonas“. Vakar vakarieniavau
su bičiuliu, kurio žmona pasakė tai, kas sušildė man
širdį, – ji irgi turėjusi panašių išgyvenimų. Kino pranašumas tas, kad žiūrovams nereikia visko apie jį žinoti, – pakanka tiesiog ateiti, būti atviriems ir įsijausti
į tai, ką kitas žmogus norėjo išreikšti. To gana. Tam
tikru laipsniu tai palies ir jus. Jei esate labai gerai pasikaustęs, nes per trisdešimt metų matėte šimtus filmų,
turbūt kritiškiau vertinsite kūrinio meniškumą, rafinuotumą ar dvasingumą. Tačiau, nepaisant ankstesnės
patirties, visuomet galima mėgautis intriga, drama,
veiksmo vingiais, nesvarbu, nei kiek jums metų, nei iš
kur esate. Vis tiek galėsite pasinerti į painios istorijos
gelmes.
Kai kurie kritikai priekaištauja, esą „Vogti arklius“
yra labai lėtas filmas.
Manau, tokios recenzijos daugiau pasako apie recenzentą negu apie filmą. Man toks požiūris visiškai
nereikšmingas, tarsi kas nors sakytų: „gyvenimas turi
būti rodomas taip, kaip noriu aš“, užuot priėmęs jį tokį,
koks atskleidžiamas filme. Vienas iš žiūrovų sakė, neva
filmas pernelyg greitas. Bet mano laikas nėra jūsų laikas. Gal nesate atviras. Gal esate nepakankamai jautrus. Norite greitesnio arba lėtesnio tempo, kuris būtų
jums patogus. Norėčiau sutrikdyti tą komfortą.
Didžioji peizažų dalis – tai mums atpažįstama Lietuva. O kur filmavote kalnus?
Žiema nufilmuota Norvegijoje, kalnai – Slovakijoje.
Nusimanote apie amerikiečių kiną, bet ar turite kokių nors išskirtinių vardų?
Į Valstijas atvykau aštuntajame dešimtmetyje, kai
visi kalbėjo apie Bergmaną. O aš juo nesidomėjau, nes
jis gyveno kitoje gatvės pusėje... Išskirčiau Martiną
K u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 9 · 12

Scorcese, Therence’ą Malicką, Billy Wilderį... Man patinka sardoniškas jų humoras.
Jei galėtumėte pasirinkti, ką iš Holivudo aktorių
kviestumėte filmuotis?
Bobby Duvalį, Paulą Newmaną... Bradas Pittas turi
didžiulę vaidybos energiją. Juk tai kiečiausias vaikinas,
kurio geidė visos moterys, pasirodžius filmui „Kartą
Holivude“. Jis ne tik labai dailus, bet ir talentingas.
Amerikos kine daug nuostabių aktorių...
O kaip vertinate Woody Alleną?
Tai menininkas, sukūręs daug nuostabių filmų. Jo
negalima tiesiog ištrinti, atskleidus „netinkamą“ asmeninį gyvenimo būdą. Ar turėtume išimti iš apyvartos kūrinius visų tų, kurie neatitinka šiandienos
standartų? Imkime Hamsuną, kuris nebuvo nacis,
kai 1923 m. parašė „Žemės palaimą“. Norvegams
jis yra labai problemiškas autorius, kurio laikysena
įžeidžianti, tačiau vis tiek neišmetame jo už borto.
Arba imkime Istváno Szabó filmą „Apsisprendimas“
su Harvey’u Keiteliu ir Stellanu Skarsgårdu. (Keitelis vaidina majorą Steve’ą Arnoldą, draudimo agentą iš Niujorko, Stellanas Skarsgårdas – Furtwänglerį,
Berlyno orkestro dirigentą, genijų, kurį naciai gerbė
ir kuriems jis pritarė.) Keitelio personažas argumentuoja tuo, kad Furtwängleris tarnavo naciams,
o Stellano herojus atsako: „Aš stengiausi šiam žiauriam pasauliui suteikti bent šiek tiek grožio, švelnumo
ir meno.“ Tai dilema, dėl kurios šis filmas ir diskutuoja. Šiuo atžvilgiu „Vogti arklius“ yra filmas apie
šešėlį, kurį metame ant kitų žmonių. Mūsų veiksmai
turi pasekmių. Tai neišvengiama. Bet argi žmogaus,
kuris meta šešėlį, neverta net išklausyti?
Ko ilgitės, kai ilgesniam laikui išvykstate iš Norvegijos?
Pirmiausia, savo šeimos. Turiu šešis vaikus, jie gyvena gana arti. Ilgiuosi ir gamtos, negalėčiau gyventi
Kalifornijoje, kur nėra metų laikų. Kai matau pirmąjį
sniegą, džiūgauju kaip vaikas.
Dėkoju už pokalbį.
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„PATI GERIAUSIA POLITIKA
YRA AUKŠTASIS MENAS“
Kauno valstybiniam chorui 50

G

iuseppe’s Verdi’o Requiem Kanarų salose, Gustavo Mahlerio II simfonija Latvijoje, Stanisławo
Moniuszkos „Aušros vartų litanijos“ Lenkijoje, gražiausios operų arijos Maskvoje su Asmik Grigorian –
tai vos keletas įvairių žanrų ir stilių kūrinių, kuriuos
atliko Kauno valstybinis choras, pasitikdamas savo
50-metį.
Lapkričio pradžioje choras, pakeliui į Jerevaną,
stabtelėjo Maskvoje. Vienoje garsiausių pasaulyje –
P. Čaikovskio konservatorijos Didžiojoje salėje, – atliko žymiausių operų ištraukas kartu su Asmik Grigorian, pelniusia geriausios pasaulio operos solistės
titulą, su Operalijos laureatu Pavelu Petrovu ir Rusijos
valstybiniu akademiniu J. Svetlanovo simfoniniu orkestru. Dirigavo Konstantinas Orbelianas, Kauno simfoninio orkestro vyriausiasis dirigentas.
– Maskviečiai Kauno chorą priėmė labai šiltai, – pasakoja choro vadovas Petras Bingelis, – jau per repeticiją, kai sudainavome pirmą kūrinį, orkestro muzikantai pradėjo ploti. Sakė tokio choro jau seniai negirdėję.
Koncerto metu salė buvo pilnutėlė.
Maskvos konservatorijos Didžiojoje salėje Kauno
valstybinis choras pirmąkart koncertavo 1974 m. spalio
mėnesį, atliko Wolfgango A. Mozarto Requiem. Pačią
sunkiausią kūrinio dalį – Sanctus – teko atlikti bisui.
Choro vadovas ir artistai prisimena tai kaip didžiausią
stebuklą, nes Requiem niekada nėra kartojamas.
– Malonūs jaunystės prisiminimai, – šypteli Maestro. – Ir šį kartą susitikau seną pažįstamą, šios konser-
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vatorijos direktoriaus pavaduotoją Vladimirą Zacharovą, kuris čia dirba nuo 1952 metų. Jam 92-eji, o jis
vis dar yra atsakingas už koncertinę veiklą. Kai buvo
rengiamasi šiam koncertui, jis paklausė Orbeliano:
„Ar Petras bus?“ Po koncerto apgailestavo: „Gaila, kad
dabar retai atvažiuojate“. Konservatorijos Didžiojoje
salėje yra speciali ložė, kurioje koncertų klausydavosi žymūs muzikai, tarp jų ir garsusis tenoras Ivanas
Kozlovskis, kuris sakė nepraleisdavęs nė vieno mūsų
choro koncerto. O kitoje pusėje – vyriausybinė ložė.
Ji visada būdavo tuščia. Šios salės puiki akustika, čia
renkasi nuostabi publika. Tai visai kitas pasaulis, politika ten niekam neįdomi. Kita vertus, aukštasis menas
irgi yra politika, netgi pati geriausia politika – kolektyvas išeina į sceną, padainuoja ir parodo savo valstybės
kultūros lygį. Tiek prieš keletą dešimtmečių, tiek dabar
esame pripažįstami ir vertinami.
Iškart po koncerto Kauno choras išvažiavo į oro
uostą – laukė naktinis skrydis į Jerevaną.
– Armėnijos sostinė saulei tekant mus pasitiko
rami, švari, tvarkinga. Kartu su mumis koncertavo
A. Spendiarovo operos ir baleto teatro simfoninis
orkestras, solistai – Orbelianas yra šio teatro vadovas. Atlikome Mozarto Requiem, retai skambantį
šitame krašte. Orkestras akompanavo labai jautriai,
jautėmės kaip namuose. Kadaise jau esame ten koncertavę, man atrodo, mažai kas per tą laiką pasikeitė.
Operos ir baleto teatras, Nacionalinė filharmonija
įsikūrę viename pastate. Turi puikią Nacionalinę ArK u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 9 · 12

mėnijos choro kapelą, kuriai Hovanesas Čekidžianas
vadovauja nuo 1961 metų. Klausėmės jų repeticijos,
savo kūrinį Adiemus dirigavo Karlas Jenkinsas, kurio Stabat mater mes atlikome lapkričio 29 d. Pirmą
kartą pamatėme gyvą Jenkinsą. Išgirdome puikų
simfoninį orkestrą, chorą. Armėnų muzikinė kultūra
išties aukšta. Jie turi puikią vokalinę mokyklą, daug
gerų solistų, kuriuos kviečia Metropolitain opera, La
Scala. Mūsų ryšiai su Armėnijos muzikais tęsiasi jau
daug dešimtmečių. Tą patį vakarą vienoje pastato pusėje skambėjo Jenkinso Adiemus, kitoje tuo pat metu
mes atlikome Mozarto Requiem. Salė buvo pilna, publika mus priėmė puikiai.
Šie metai Kauno valstybiniam chorui ypač intensyvūs – Pažaislio muzikos festivalis, Juozo Naujalio
150-mečio renginiai, gastrolės Kanarų salų 35-ajame
tarptautiniame festivalyje, Latvijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Armėnijoje. Rudenį, švenčiant kolektyvo 50-metį,
įvyko reikšminga Michaelo Tippetto oratorijos „Mūsų
laikų vaikas“ premjera su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru.
– Mes visada ieškome naujų įdomių kūrinių. Jenkinso Stabat mater mūsų programoje atsirado ne šiaip sau.
Šis autorius yra labai populiarus, kūrinį atlikome su
Kauno miesto simfoniniu orkestru ir jaunais, talentingais, įdomiais solistais. Kartais gailiuosi, kad dirbame
Kaune, o ne Vilniuje. Kas įdomaus vyksta sostinėje, yra
labiau pastebima, fiksuojama, daromi įrašai, taigi pelnytume kur kas daugiau dėmesio, būtume populiaresni.
Choro repertuare yra apie 170 užsienio autorių ir
daugiau kaip 70 lietuvių kompozitorių stambios formos kūrinių. Gruodžio 12 d. Kaune, o 13 d. Vilniuje
nuskambėjo Johanno Sebastiano Bacho „Didžiosios
mišios h-moll“. Tai klasikinės muzikos tobulumo viršūnė.
– Iš Bacho mokosi visi kompozitoriai, jis buvo ir yra
didysis mokytojas. Netgi toks modernistas kaip Igoris
Stravinskis sakė, kad tie, kas nepažįsta Bacho, nesukurs
nieko vertingo. Bacho muzikoje yra viskas – ir homofonija, ir polifonija, visi pavyzdžiai, kaip reikia elgtis
su natomis. Pirmą kartą šias mišias atlikome prieš
35 metus ir tai mums buvo labai sudėtinga užduoK u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 9 · 12

Kauno valstybinis choras P. Čaikovskio konservatorijos Didžiojoje salėje

tis. Dabar irgi sudėtinga, nors choras yra išaugęs ir
technikos, ir vokalo atžvilgiu. Reikia labai daug pastangų, repeticijų, norint atskleisti Bacho muzikos
grožį. Šias mišias Bachas atskiromis dalimis kūrė
visą gyvenimą. Tai retai atliekamas kūrinys, nes reikalauja didžiulio meistriškumo ir fizinių jėgų. Bacho „Mišios h-mol“ yra mūsų penkiasdešimtmečio
koncertų ciklo gražus ir prasmingas finalas. Tačiau
gyvenimas tuo nesibaigia, laukia nauji kūriniai –
George’o Gershwino opera „Porgis ir Besė“, Tolgos
Kashifo Queen symphony ir Naujųjų metų vakaro
koncertas. Gershwinas – tai jau Amerikos spiričuelai, visiškai kitas pasaulis, visai kitos spalvos. Mūsų
choro privalumas tas, kad galime skirtinga technika
atlikti skirtingo žanro, stiliaus, epochų kūrinius.
Parengė Vilius KAMINSKAS
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Austėja MIKUCKYTĖ-MATEIKIENĖ

„FAXIMILINIS DIEVAS“.
NEPRASKROLINTA PARODA

Š

į rudenį LDS galerijoje „Arka“ veikė grupinė
paroda „Faximilinis dievas“. Jos autoriai „skirtingais vizualiniais ir naratyviniais pjūviais tyrė, kokį poveikį daro dabarties vaizdų perteklius“.
Nenuostabu, kad ši paroda patraukė dėmesį – joje
dalyvavo itin stipri kūrybinė kompanija: Kristina Ališauskaitė, Žygimantas Augustinas, Raminta Blaževičiūtė, Kazimieras Brazdžiūnas, Raimondas Gailiūnas,
Kostas Gaitanži, Kęstutis Grigaliūnas, Gustas Jagminas, Aistė Kirvelytė, Andrius Kviliūnas, Eglė Norkutė,
Vita Opolskytė, Evelina Paukštytė, Julija Pociūtė, Rūta
Povilaitytė, Monika Radžiūnaitė, Rimas Sakalauskas,
Dominykas Sidorovas, Laisvydė Šalčiūtė, Vytautas
Tomaševičius, Kristijonas Žungaila. Visi autoriai įdomūs, žinomi, profesionalūs, intelektualūs ir kūrybiški.
Bet vis tiek išgirsdavau vieną kitą repliką, esą tema
jau atsibodusi, viskas girdėta, matyta ir pan. Sutinku,
kad „girdėta, matyta“, bet man dar neatsibodo. Vaizdų
perteklius, „idealaus“ gyvenimo muliažai skaitmeninėse erdvėse – kone pagrindinė XXI amžiaus kultūros
aktualija. Apie tai kalbėti verta, kad nepaskęstume netikrose realybėse, kad neprarastume sąlyčio su tikrove.

Rygos tarptautine šiuolaikinio meno bienale „Riboca“
(2018). Meno įvykių kategorijos, žinoma, skirtingos,
tačiau ši bienalė man tapo kalbėjimo apie šizoidinį
buvimą dviejose realybėse etalonu. Bienalės kuratorė
Katerina Gregos domėjosi, kaip dabarties pasaulyje
jaučiasi visuomenė ir kiekvienas individas – kaip jie
patiria, suvokia, prisijaukina realybę, kaip susitvarko
su spartėjančiu gyvenimo tempu ir to pašėlusio greičio
padariniais.
„Ribocos“ stiprybė – gili viso to padarinių analizė,
akcentuojant egzistencinę patirtį. Buvo kalbama apie
alternatyvas, ieškoma atsakymų, kas nutiko ir ką su
tuo „nuotykiu“ daryti. Bienalės principinė nuostata,
kad menas gali ir turi keisti pasaulį. „Faximilinis dievas“ nekelia sau tokių socialinių uždavinių ir netiesiogiai pabrėžia, kad anaiptol neprivalo to daryti. Labai
ryški terapinė bienalės kryptis, kurią meno profesionalai dažnai laiko antraeile. Apskritai „Riboca“ rėmėsi
daugiausia meniniais tyrimais, aprėpiančiais skirtingas meno ir mokslo disciplinas.

Ar menas gali ir turi keisti pasaulį?

Bienalė pasirinktą problematiką apžvelgė iš paukščio
skrydžio, o dauguma parodos „Faximilinis dievas“
autorių rinkosi asmeninę perspektyvą. Familiarios jų
replikos buvo itin taiklios. Meninės kūrinių kokybės
nekvestionuoju, tiesiog svarstau, ar koncepcija pakan-

Ši paroda, savaime suprantama, atsiduria kitų šią temą
nagrinėjančių meno įvykių kontekste. Būtent dėl temos tapatumo „Faximilinį dievą“ knieti lyginti su
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Kopija ir originalas
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Julija Pociūtė
Instaliacija
iš serijos „Linija“
2018

Monika RADŽIŪNAITĖ. Undinės pamokymai. 2019. Drobė, aliejus, akrilas; 100 x 80

kamai įtaigi, ar „sulimpa“ su ekspozicija. Paradoksalu,
bet savo destruktyvų poveikį geriausiai atskleidžia pačios naujosios medijos. Rygos bienalė tarp instaliacijų
ir videokūrinių gausos pateikė vos kelis tapybos darbus, o vilniškėje parodoje tapyba dominuoja. Būdama
atvaizdas kažko, kas egzistuoja tikrovėje arba mentalinėje plotmėje, ji iš tikrųjų gali kompetentingai kalbėti
apie kopijos ir originalo santykį. Beje, adekvačiai suprasti parodą padeda anotacija – stiprus kontekstinis
„Faximilinio dievo“ pamušalas. O ir darbai atrinkti
neatsitiktiniai. Tikriausiai pernelyg įžūlu reikalauti,
kad konceptualiosioms parodoms visi jų dalyviai sukurtų naujus kūrinius pagal pasiūlytą temą, vis dėlto
tokios ekspozicijos būna įdomiausios.
Ši paroda atskleidžia, kaip skirtingai reaguojama į
vaizdų atakas. Sintetinis Dominyko Sidorovo pavasaris
primena tas „idealios“ gamtos nuotraukas, kokios pasipila socialiniuose tinkluose, vos pasikeitus metų laikui.
Julija Pociūtė savo instaliacijoje gamtos vaizdus įstiklina,
lyg žvelgtume į juos telefono ekrane. Kęstučio Grigaliūno „laikraštinė“ tapyba primena žiniasklaidos aktualijas
apie naujausias sezonų madas. Konstantinas Gaitanži
tarsi grįžta prie tradicinių – skulptūrinių – atvaizdų, šiuo
atveju vaikštinėjama tarp kapinių paminklų per Vėlines.
Žygimantas Augustinas tiksliai perteikia šiuolaikinę fragmentuotą sąmonę ir virtualų pasaulį, kuriame
dramatiški šalies istorijos puslapiai viename ekrane
„sugyvena“ su apatinių drabužių reklama. Panašų
efektą išgauna Eglė Norkutė, kurios paveiksle telpa
Tvin Pykso užuolaidos, Courbet paveikslo replika, sovietmečio skulptūra „Vandens nešėja“ ir t. t. Rūta Povilaitytė reflektuoja jaunosios kartos kasdienybę, kurios
nuolatinis fonas yra Netflix serialai. O Vitos Opolskytės laikrodis pagaliau sustabdo beprotišką skubėjimą
pirmyn į nežinomybę. Medijos, pavertusios madą kultu, verčia be paliovos laužyti galvą, kaip apsirengti, kad
atrodytum stilingai...
Be pompastikos
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piktai pašiepdamas meksikietiškų serialų egzotika
besimėgaujančius žiūrovus. Raimondas Gailiūnas
tarsi įvaizdina, kokia arši komentatorių ir visokiausių „ekspertų“ leksika „plaukioja“ po interneto vandenyną. Kazimiero Brazdžiūno „emodžis“ užsimena
apie komunikaciją, kuri vis labiau medijuojama, ko
gero, ilgainiui apskritai pamiršime, ką reiškia gyvas akių kontaktas. Monikos Radžiūnaitės išgalvoti
personažai aiškina mokslo tiesas – visai kaip interneto sukurti „genijai“, vadinamieji įvairaus plauko
„influenceriai“... Laisvydės Šalčiūtės sonetas feminizuoja medijų sudaiktintą moters kūną. Evelinos
Paukštytės „Pompastika“ apibendrina virtualaus
gyvenimo tendencijas. O Andrius Kviliūnas savo
videoinstaliacijoms suteikia psichodelinį atspalvį,
tokį būdingą skaitmeninei erai.
Verta paminėti, kad kai kurie dalyviai (Vita Opolskytė, Kristijonas Žungaila, Kazimieras Brazdžiūnas)
yra susiję su menininkų kuruojamomis, tarpusavyje
bendradarbiaujančiomis platformomis „Kontr-argumentas“ ir „Maršrutizatoriai“. Atkreipiamas dėmesys
būtent į tai, kad naujoji karta užaugo, atakuojama
skaitmeninių vaizdų, projektų autoriai įvairiais būdais nagrinėja, kokiais „maršrutais“ tapybos turinys
keliauja per medijų plotus. Šios platformos ir jų projektai, pelnytai sulaukiantys gero įvertinimo, – dar
vienas argumentas, kad svarstymai apie tapybos likimą, apie skaitmeninių vaizdų antplūdį dar nėra atsibodusios ar atgyvenusios temos.
Lino Liandzbergio kartu su Vita Opolskyte kuruota paroda išties kokybiška įvairiais atžvilgiais – ekspozicija logiška ir skoninga, autoriai neabejotinai
stiprūs, profesionalūs ir originalūs kūrėjai, o jų kūriniai neprasilenkia su „Faximilinio dievo“ koncepcija. Nors efektinga Rygos bienalė padarė stipresnį
poveikį, vis dėlto vilniškė paroda, galiu drąsiai sakyti, buvo verta joje „prarasto laiko“. Kūrinių „nesuvartojau“ kaip socialinių tinklų turinio – užuot
„praskrolinusi“ per sales, ne sykį sustojau, kad ilgėliau patyrinėčiau potėpius ar idėjas. O toks žiūrovų elgesys vaizdų pertekliaus laikais yra parodos
sėkmės rodiklis.
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DONELAITIS PRABILO OLANDIŠKAI
Su Michieliu de VAANU kalbasi Mindaugas PELECKIS

Kristijono Donelaičio „Metus“ į olandų kalbą išvertęs žymus lingvistas Michielis de Vaanas sako, kad šis
kūrinys dabar yra „karštas“ ir paklausus. Poeto kūryba per du šimtmečius išversta į beveik du tuzinus
kalbų (anglų, armėnų, baltarusių, čekų, esperanto, estų, gruzinų, italų, japonų, jidiš, latvių, lenkų, lotynų, prancūzų, rusų, sorbų, švedų, ukrainiečių, vengrų, vokiečių ir kt.), „Metai“ pasiekė keliolikos šalių
skaitytojus. Lietuvių literatūros klasiko šedevras XXI a. tapo itin populiarus Vakarų Europoje – pasirodė
nauji vertimai į anglų, vokiečių kalbas (pirmasis „Metus“ į vokiečių kalbą dar 1818 m. išvertė Liudvikas
Rėza), poema suskambo ir ispaniškai (2013), o šį lapkritį pasirodė vertimas į olandų kalbą (skaitytojams
autorius pristatomas kaip Christiaan Donelaitis, knygą išleido leidykla HaEs producties, daugiausia leidžianti japonų literatūrą). Įdomu, kad vertėjas į olandų kalbą, iš Limburgo kilęs 46 metų profesorius
Michielis de Vaanas yra indoeuropiečių kalbų specialistas, jam tai pirmasis grožinės literatūros vertimas.
Sutikęs pasikalbėti apie „Metus“, apie lingvistiką, pabrėžė – kai mokaisi kalbų, svarbiausias yra ne tikslas
(tapti poliglotu), bet pats procesas.
Mindaugas Peleckis. Apie Jus ir apie tai, kad Nyderlanduose ką tik išleistas Donelaičio „Metų“ vertimas į
olandų kalbą, netikėtai sužinojau naršydamas Facebook. Šiame informacijos šiukšlyne ir melagienų karalystėje
yra daug ir gerų dalykų, visi gali rasti bemaž viską, ko
geidžia. Labiau stebina, kad lietuviai, anot anekdoto,
„anksčiau rusenę, dabar baigia suanglėti“, t. y. dažnas
bent pusę sakinio rašo iškraipytais angliškais žodžiais,
o Donelaičio kūrybos daugelis turbūt jau nė eilutės atmintinai nepacituotų. Ir štai naujiena – profesorius iš
Nyderlandų ryžosi išversti maždaug prieš 260 metų parašytą tekstą, nors jame gausu archajiškų žodžių, kurių net lietuviai be žodyno nebesupranta. Kodėl ėmėtės
versti tokį nepaprastą kūrinį? Ar tai pirmasis Jūsų vertimas iš lietuvių kalbos?
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Michiel de Vaan. Taip, tai pirmasis mano vertimas
iš lietuvių kalbos. Esu istorinės lingvistikos specialistas, dirbu universitete [anksčiau Leideno universitete
Nyderlanduose, dabar Lozanos universitete Šveicarijoje, – M. P.], taigi nesu pratęs versti literatūros kūrinių
didelei auditorijai. Tačiau, žinoma, esu įpratęs dirbti su
senaisiais tekstais [de Vaanas, be kita ko, yra tyrinėjęs
ir senovės persų šventraštį „Avesta“, išleidęs avestiškosios iranėnų kalbos gramatiką – M. P.], bandau išsiaiškinti žodžių prasmę ir kontekstą.
Ar ilgai teko studijuoti lietuvių kalbą? Kiek laiko truko „Metų“ vertimas?
Mokiausi lietuvių kalbos dar praėjusio amžiaus paskutinio dešimtmečio pradžioje, kai Nyderlanduose
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studijavau indoeuropiečių kalbas. Kaip žinoma, baltų
kalbos priklauso vienai indoeuropiečių kalbų atšakai,
o lietuvių kalba išsaugojo įdomių archajiškų bruožų,
dėl kurių ji yra svarbi, kai bandoma atskleisti indoeuropiečių kalbų istoriją. Taigi lietuvių kalbą studijavau
iš esmės kaip mirusią kalbą.
Vėliau, 2004–2005 m., lankiau intensyvius lietuvių
kalbos kursus Vilniuje su keletu kolegų iš Leideno universiteto. Tada man pradėjo patikti ir kalba, ir šalis. Po
šių kursų kelerius metus Leideno universitete mokiau
studentus lietuvių kalbos.
Apie 2005 m. sutikau Aušrą Gudavičiūtę, kuri studijavo Flandrijoje ir Olandijoje, tapo olandų literatūros
vertėja į lietuvių kalbą. Jei gerai pamenu, ji pirmoji pasiūlė man išversti „Metus“, nes olandiško vertimo nebuvo. Šią mintį nustūmiau į šoną, tačiau 2016 m. Vilniuje šiek tiek laiko praleidęs dirbdamas prie „Metų“
vertimo, nusprendžiau apsiimti. Žinoma, tai buvo tik
pradžia. Priešokiais verčiau maždaug metus. Norėjau,
kad būtų ne šiaip literatūrinis vertimas, bet ir tekstas,
gražiai skambantis olandiškai, todėl užtrukau, kol
galiausiai vertimu likau patenkintas. Mane įkvėpė ir
Carmen Dugo „Metų“ vertimas į ispanų kalbą, išleistas
2013 m. Ispanų kalba – viena iš mėgstamiausių mano
kalbų. Pastaraisiais metais pasirodė nauji „Metų“ vertimai į prancūzų ir vokiečių kalbas, taigi panašu, kad
šis kūrinys dabar yra „karštas“, paklausus.
Nors Jums dar nėra penkiasdešimties, tačiau biografija
labai įspūdinga – indoeuropiečių kalbų profesorius Lozanos universitete Šveicarijoje, poliglotas, mokantis hetitų,
albanų, lotynų ir daugybę kitų kalbų, keleto monografijų ir daugiau kaip šimto mokslinių straipsnių autorius.
Kaip prasidėjo pažintis su pasaulio kalbomis? Kas padarė didžiausią įtaką? Kokias pirmąsias kalbas išmokote?
Viskas prasidėjo dar vaikystėje. Augau tokioje
Nyderlandų vietoje, kur dialektas labai skiriasi nuo
standartinės kalbos [limburgiečių kaip ir žemaičių dialektas neretai vadinamas atskira kalba, – M. P.]. Kasdien kaitaliodavau dvi kalbas – naminę ir valstybinę.
Paauglystėje per atostogas išmokau vokiečių ir anglų,
o mokykloje pamilau lotynų ir graikų kalbas. KeliauK u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 9 · 12

damas išmokau ispanų,
universitete – rusų. Norėjau studijuoti indoeuropiečių kalbų istoriją,
todėl pasinėriau į senąsias, „mirusias“ kalbas,
o gyvąsias studijavau
laisvu laiku. Ko gero,
pagrindinis postūmis
gilintis į indoeuropiečių
kalbas buvo meilė lotynų ir graikų kalboms,
o „detektyvinis“ protas
norėjo išsiaiškinti, kas gi toje praeityje vyko. Taigi
nebuvo vieno konkretaus įvykio, paskatinusio studijuoti indoeuropiečių kalbas. Išmokęs vokiečių ir
anglų, ėmiau jas lyginti su olandų, taip viena kalba
vedė prie kitos.
Ar domitės ir ne indoeuropiečių kalbomis?
Taip, domiuosi, pavyzdžiui, baskų, suomių, arabų,
tačiau dar neradau laiko, kad gerai jas išmokčiau. Viena iš priežasčių ta, kad, norėdamas gerai išmokti kalbą, privalai ilgesnį laiką praleisti toje šalyje tarp gimtakalbių, o tai nelengva, kai turi darbą ir šeimą.
Kokias kalbas sunkiausia išmokti?
Neįsivaizduoju. Tai priklauso nuo to, kuris mokosi,
kilmės. Kinams, japonams anglų kalba irgi sunki.
Kokiomis kalbate laisvai?
Olandiškai, vokiškai, angliškai, prancūziškai, ispaniškai, itališkai, rusiškai, lietuviškai ir albaniškai. Pastarąsias tris įvaldžiau dar nepakankamai, todėl, prieš
praverdamas burną, turiu keletą savaičių pasipraktikuoti. Žinau ir kai kuriuos dialektus – gimtąjį Limburgo, taip pat Bavarijos ir Austrijos, kur praleidžiu daug
laiko. Dirbdamas Lozanoje, perpratau Šveicarijos vokiečių dialektą.
Tie, kurie studijuoja įvairias kalbas, ieško kuo geresnių čūdų, kaip tą daryti. Kokias programas (Duolingo,
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Mondly, Memrise ar kt.), kokius metodus rekomenduotumėte? Kaip mokėtės ir mokotės kalbų?
Neturiu patarimų apie programas ar metodus, nes
visada remiuosi dviem dalykais – tai rašytiniai kursai ir
pokalbiai su gyvais žmonėmis. Vokiečių ir anglų kalbų
mokiausi, žiūrėdamas TV ir klausydamasis radijo, studijuodamas žodyną ir gramatiką. Kalbos mokymasis man
yra kaip grojimas instrumentu ir muzikos klausymasis.
Nereikia mokytis visko pažodžiui, geriausia – tam tikrus
teksto gabaliukus, aptariančius specifinę situaciją. Taigi
reikia atsidurti tokioje situacijoje ar bent matyti ją prieš
save. Geriausia, kaip jau sakiau, praleisti daug laiko šalyje, kur suptų gimtakalbiai (keliaukite vienas!), susidraugaukite su žmonėmis.
Labai sveikas pratimas, išvalantis smegenis, yra
vienos kalbos kaitaliojimas su kita. Tai panašu į bėgiojimą, kai kuriems žmonėms prilygstantį endorfino
dozei. Man perėjimas nuo vienos kalbos prie kitos irgi
kažką panašaus sukuria smegenyse. Sakyčiau, tai gana
rimta priklausomybė.
Pasaulyje (tiek realybėje, tiek socialiniuose tinkluose)
populiarėja poliglotų suvažiavimai, konferencijos. Atrodo, darosi gana populiaru mokytis kalbų. Ar dalyvaujate panašiuose renginiuose?
Niekada negirdėjau apie poliglotų konferencijas. Jei
atvirai, man jos neatrodo įdomios. Taip, puiku patirti
iššūkį, „įsiliejant“ į tam tikrą kalbą ir kultūrą, bandant
tapti poliglotu, tačiau tai neturėtų būti tikslas pats
savaime. Nuo vaikystės vasaros atostogas leisdavau
Vokietijoje ir Anglijoje su tėvais, studijuodamas daug
keliavau po Ispaniją. Atostogos su dviračiu iki šiol
mėgstamiausios.
Danų lingvistas Holgeris Pedersenas 1903 m. iškėlė
hipotezę apie nostratinių kalbų makrošeimas, dabar
įgyjančią vis didesnį populiarumą (ypač amerikiečių
lingvisto Allano R. Bomhardo, kuris ją tyrinėja jau
pusšimtį metų, pastangomis). Spėjama, kad indoeuropiečių, Afroazijos, Uralo, Altajaus, kartvelų, šumerų
ir daugybė kitų kalbų buvo giminiškos, prieš keliolika
tūkstančių metų egzistavusi bendra jų prokalbė.
52

Kol kas nesu apsisprendęs, ar pritarti šiai hipotezei,
tačiau manau, kad indoeuropiečių ir Uralo kalbos iš
tikrųjų artimos, atrodo, Uralo, Altajaus kalbos irgi
susijusios tarpusavyje. Tyrinėjant kitas kalbų grupes,
viskas dar ganėtinai miglota.
Grįžtant prie lietuvių kalbos, kuri yra viena seniausių indoeuropiečių kalbų, ar gali būti, kad turėjome
savo raštiją, pavyzdžiui, runas, kuriomis Europoje nuo
seno daug kas rašė, – anglosaksai, skandinavai, vengrai,
turkai? Airiai turėjo Ogamo raštą...
Lietuvių kalba nėra viena seniausių indoeuropiečių kalbų, nes visos indoeuropiečių kalbos kilusios
iš tos prokalbės, taigi pagal apibrėžimą yra lygios.
Tiesa, kai kurios atšakos atsiskyrė anksčiau, pavyzdžiui, Anatolijos ir tocharų kalbos. Tokiu atveju Anatolijos kalbos „senesnės“ už kitas. Vis dėlto
diskutuoti apie tai beprasmiška. Visos kalbos yra
žmonių išrastos.
Maža tikimybė, kad lietuviai kada nors rašė runomis.
Pirmiausia, nėra tiksliai žinoma, kada atsiskyrė baltų
atšaka, kada atsirado lietuvių, latvių, prūsų, kitos kalbos. Greičiausiai tai įvyko, likus mažiau nei tūkstančiui
metų iki pirmųjų rašytinių žinių apie lietuvių ir latvių
kalbas. Skirtumai tarp jų nėra milžiniški, juk tai dialektų kontinuumas, kaip kad olandų ir vokiečių kalbos, kurios buvo daugmaž standartizuotos XV–XVI a. Prieš tai
jos gyvavo tiesiog kaip skirtingi dialektai. Taigi negalima sakyti, kad kuri nors viena kalba yra „senesnė“. Nėra
įrodymų, kad iki krikščionybės baltai turėjo raštiją.
Kur bus pristatomi Jūsų išversti Donelaičio „Metai“?
Tai vyks 2020 m. pirmoje pusėje Leidene (Nyderlandai), Briuselyje (Belgija) ir Lietuvoje.
Ar esate dažnas svečias mūsų šalyje?
Per pastaruosius penkiolika metų buvau ne kartą,
tačiau dar nesu lankęsis vakarinėje Lietuvos dalyje.
Man labai patinka šaltos, baltos lietuviškos žiemos,
kurios vakarinėje Europos dalyje tapo labai retos.
Dėkoju už pokalbį.
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Kalbos teritorija

Aldona PAULAUSKIENĖ

ŠIMTMEČIŲ LIETUVIAI (KALBA IR RAŠTAS)*

A

nt rašomojo stalo atsiverstas Simono Daukanto
„Būdas senovės lietuvių kalnėnų ir žemaičių“ apie
tolimus laikus, apie beraščių pagonių gyvenimą, jų papročius ir kas iš to liko, užplūdus svetimiesiems. „Būdas“
išleistas penkis kartus – du kartus iki spaudos draudimo
(1845 ir 1852), tris, jį panaikinus (1935, 1976, 1988). Nepaprastas paskutinis leidimas, kurį parengė Lietuvių kalbos
ir literatūros instituto mokslininkė Birutė Vanagienė
ir dailininkas Arvydas Každailis. „Žodyje apie iliustracijas“ (p. 219–221) jis sako ėmęsis iliustruoti „Būdą“
todėl, kad dar vaikystėje matęs, kaip žmonės, kasdami
žvyrą jo tėviškėje, išversdavo palaikus su žalvario segėmis ir balnakilpėmis. Noras atsakyti į klausimus, kaip
anuomet gyventa, ką paveldėjome iš protėvių, skatino
dailininką domėtis baltistika. Tačiau istoriniai šaltiniai
buvę nepatikimi. Todėl, kurdamas iliustracijas, rėmęsis
archeologijos, etnografijos, tautosakos, mitologijos darbais, konsultavęsis su archeologu Adolfu Tautavičiumi ir
tautosakininku Norbertu Vėliumi.
Labai reikšminga, kad „Būdo“ sudarytojai Daukanto archaizmus, tarmybes ir skolinius išvertė į bendrinę
kalbą ir spalvotu kursyvu pateikė prie teksto paplatintose paraštėse. Laimonas Noreika, pasinaudojęs tuo
vertimu, iš „Būdo“ parengė vieno aktoriaus vakarą
„Daukantas“ ir patriotinę tautos istoriją skaitė sausakimšose salėse. Net cenzūra nerado dingsties kabinėtis
prie „Būdo“, dukart išleisto antrojoje XX a. pusėje.
„Būdas“ primena grožinį kūrinį galbūt ne todėl, kad
Lietuvos istorija pirmąkart rašyta lietuviškai. Mokslinis
stilius jau buvo ištobulintas lotynų kalba ir galėjo būti
Daukantui pavyzdys, bet jis trūkstamus mokslo šaltinius

* Tęsinys. Pradžia KB nr. 11
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papildė tautosaka, o ši geriau derėjo su grožiniu stiliumi.
Raštai rodė, kad lietuvių būta jau IX a., kai kryžiaus karų
po visą pasaulį išsklaidyti žydai buvo mielai priimami lietuvių pagonių krašte, nes „lietuviai yra didžiai geros širdies ir gailingi žmonės“ („Būdas“, p. 42). Tautosaka siekė
dar toliau – laikus, kai buvo garbinamos mitinės būtybės,
gamtos reiškiniai, šventi medžiai ir girios, kai Perkūnas
(ar Perūnas) savo kardu Mėnulį perdalijo ir nubaudė Aušrinę, kai Saulė verkė, „ir tas yra žinoma, nesgi iki šiai dienai
yra žolelė, saulės ašarėle vadinama“ („Būdas“, p. 89).
Daukantas stebėjosi, kad kalbą, tą „nuo speigų apšarmojusią žalią bruknelę“, išlaikė ne raštai, o išmintingosios kalnėnų ir žemaičių motinos savo apkerpėjusiuose
nameliuose tarp girių. Galbūt todėl ir herojinio epo neturime, kad motinos nešlovino karo žygdarbių, tik laukė vaikų, namo sugrįžtančių. Jos, „išleisdamos savo vaiką į svietą ir įduodamos jam laimės ženklą, sako: „Mirk,
vaikeli, ar doru žmogumi būk ir namų savo neužmiršk“
(„Būdas“, p. 8). „Motinai ne tiek baisu buvo išgirdus savo
sūnų žuvusį kare, kiek širdis skaudėjo, kad svetimoji
žemė jo kaulelius pridengusi“ („Būdas“, p. 43, 51).
Lietuvos krikštas įvyko 1387 m., bet lietuviai dar
ilgai garbino savuosius dievus. 1547 m. Mažvydas
„Katekizmo“ pratarmėje, kreipdamasis į Lietuvos bažnyčių ganytojus, įspėja: „daugelis dar ir dabar visų
akivaizdoje atlieka stabmeldiškas apeigas ir viešai išpažįsta stabmeldystę: vieni medžius, upes, kiti žalčius, kiti
dar ką kita garbina, šlovindami kaip dievus. Yra tokių,
kurie Perkūnui daro įžadus; kai kurie dėl pasėlių garbina Laukosargą, dėl gyvulių – Žemėpatį. Tie, kurie linkę
į piktus darbus, savo dievais išpažįsta aitvarus ir kaukus“ (Martynas Mažvydas. Pirmoji lietuviška knyga.
Vaga. 1974, p. 93).
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Mažvydo gyvenimas – drama. Yra žinoma, kad hercogas Albrechtas, įkūręs Karaliaučiaus universitetą,
1546 m. rūpinosi iš LDK gauti keletą išsimokslinusių,
gerai lietuviškai kalbančių jaunuolių, kurie galėtų tapti protestantų kunigais Prūsų Lietuvoje. Spėjama, kad
tarp jų buvęs ir Mažvydas. Karaliaučiuje „Katekizmas“
pasirodė be autoriaus vardo ir pavardės, tik 1938 m.
lenkų kalbininkas Janas Safarevičius rado juos lietuviško teksto akrostiche. Taigi Mažvydas – tremtinys,
paaukojęs savo darbą Didžiajai Lietuvai, žiūrintis į kitą
Nemuno pusę, ilgėdamasis tėviškės ir paliktos mylimosios. Bet čia jau Justino Marcinkevičiaus „Mažvydo“ turinys (1977 m. trijų dalių giesmės, o 1978 m. –
dramos). Taip Mažvydas XX a. aukšta menine gaida
grįžo į Lietuvą. Laimonas Noreika, Akademiniame
dramos teatre vaidinęs Mažvydą, po gero dešimtmečio
Katedros aikštėje į laisvę einančią tautą mokė iš Mažvydo elementoriaus: „El-ie“ bus „Lie“, tė-u“ bus „tu“,
„vė-a“ bus „va“. Visi kartu! Dar kartą! Lie-tu-va!“
Mažoji ir Didžioji Lietuva – viena vokietinama, kita
slavinama, ten reformatai, čia katalikai, ten Karaliaučiaus (1544), čia Vilniaus (1579) universitetas. Ir ten, ir
čia dvasininkams rūpėjo tikėjimą skelbti lietuvių kalba
ir šviesti tautą, daryti ją raštingą. Tačiau likimas klostėsi nevienodai – Prūsų Lietuvoje liuteronų bažnyčia
tapo valstybine, Karaliaučiaus universitetas veikė iki
1945 m. Vilniaus universitetas caro Nikolajaus I įsakymu uždarytas 1832 m. Karaliaučiuje išleista įvairaus
pobūdžio raštų, paskelbta daug tautosakos. Ten pasirodė ir pirmosios lietuvių kalbos gramatikos. Per tikrą
stebuklą išliko ir mus pasiekė Kristijono Donelaičio
„Metai“. Prūsų Lietuvoje bandyta nustatyti ir lietuvių
kalbos kilmę. Vieni ją kildino iš graikų kalbos, o štai
Valtarkiemio klebonas Pilypas Ruigys, suradęs 400
žodžių, kurie turi graikų ir lietuvių kalbose tą pačią
šaknį bei reikšmę, aptaręs lietuvių kalbos tarmes ir
pirmąkart paskelbęs tris liaudies dainas, spėjo, kad ne
graikų kalba esanti lietuvių kalbos motina, o atvirkščiai – lietuvių kalba galinti būti graikų kalbos motina.
Liudvikas Rėza, kurį Daukantas vadino šventuoju, ne
kartą buvęs Karaliaučiaus universiteto rektorius ir lietuvių kalbos seminaro vadovas, rūpinosi ne tik religiniais
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raštais, bet ir išleido 85 liaudies dainų (7 su melodijomis) rinkinį, išverstą į vokiečių kalbą, su komentarais
ir tyrinėjimu (Dainos, oder Litauische Folkslieder). Rėza
sutvarkė pagal metų laikus Donelaičio paliktą poemos
tekstą, suredagavo jį, pavadino „Metais“, išvertė į vokiečių kalbą ir 1818 m. išleido savo lėšomis, o 1824 m.
išleido ir Donelaičio pasakėčias kartu su savo verstomis
Ezopo pasakėčiomis. Taip lietuvių tautosaka ir Donelaitis žengė pirmuosius žingsnius į Europą, pirmiausia į
Vokietiją, kur XIX a. pirmojoje pusėje jau aiškiai formavosi nauja istorinės kalbotyros kryptis.
Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje reformacija
neįsigalėjo, o nelygiateisė Liublino unija su lenkais
skatino polonizaciją. Mikalojaus Daukšos „Postilės“
fotografuotinio leidimo pratarmėje Vaclovas Biržiška
mini vyskupą Merkelį (Melchiorą) Giedraitį, kuris,
„1569 m. kad ir priverstas kaip Trakų apskrities bajorų
atstovas pasirašyti unijos raštą, vis dėlto ir vėliau drąsiai
gynė Lietuvos teises ir reikalus prieš lenkus. Lenkų istorikai tebevadina jį „menku politiku, kuris tebesapnavo apie Vytauto laikų Lietuvos nepriklausomybę“ (Jul.
Bartoševičius). Žemaičių kapitula 1574–1575 m. neprisiėmė lenko vyskupo (Voroneckio) ir išrinko Vilniaus
katedros prelatą Merkelį G., kuris netrukus vyksta
Prancūzijon Lietuvos atstovų priešakyje tartis nepriklausomai nuo lenkų su pabėgusiu lenkų karaliumi
Enriku. 1591–1600 m. palaikė Vilniaus kapitulą, kuri
neįsileido vyskupu karaliaus paskirto lenko.
Jis ragina mozūrą Strikauskį parašyti Lietuvos istoriją
[Motiejus Strijkovskis – lenkų kilmės istorikas ir poetas
parašė pirmą Lietuvos istoriją, kurioje gina Lietuvos teisę
į savarankiškumą, o Giedraitis 1582 padėjo ją išspausdinti Karaliaučiuje – A. P.]. Jis taip pat sukurdina lietuvių katalikų raštiją, ragindamas kanauninką Daukšą lietuviškai
rašyti ir išleisdamas jo raštus“ (Daukšos Postilė. Kaunas.
Lietuvos universiteto leidinys. 1926, p. 3–4).
Giedraičio globojamas kanauninkas Daukša, didžiai
mokytas vyras, kaip spėjama, mokęsis viename iš Vakarų Europos universitetų, ėmėsi jam patikėto darbo.
Pirmiausia išvertė Jakobo Ledesmos katekizmą. Tai pirmas lietuviškas tekstas LDK, išleistas Vilniuje 1595 m.
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kyklose, o Daukša vertė iš lenkų kalbos ir skyrė lietuvių vaikeliams. Čia prie dekalogo taip pat pasakyta, kad
nusideda tie, kurie „garbina ugnį, žemyną, gyvates, žalčius, perkūną, medžius, alkus, medeines, kaukus ir kitus
biesus; ir anie, kurie žyniauja, buria, nuodija, alavu ir
vašku lieja, ant putos ir ant pauto veizdi ir kurie tą tiki“.
Žymiausias Daukšos vertimas į lietuvių kalbą – jėzuito Jokūbo Vujeko pamokslai Postila katolicka, tai
esti išguldymas evangelijų kiekvienos nedėlios ir šventės per visus metus (išleista Vilniuje 1599 m.). Mokslui
buvo svarbi pati „Postilės“ kalba (plg. Pranas Skardžius. Daukšos akcentologija. Kaunas. 1935), bet visiems lietuviams (ypač sovietmečiu) į atmintį įstrigo
išversta ištrauka iš lenkiškos prakalbos: „Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne
miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia
išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą…“ Pirmaisiais
nepriklausomybės metais Arnoldas Piročkinas naujai
išleido „Postilės prakalbas“, kur Merkeliui Giedraičiui
skirtąją iš lotynų kalbos vertė Regina Koženiauskienė,
o prakalbą skaitytojams iš lenkų kalbos – Juozas Balčikonis (Vilnius. Mintis. 1990, 46 p.). Sudarytojas parašė
jautrius komentarus su viltimi, kad laisvieji broliai ir
seserys skaitys ir įsidėmės Balčikonio vertimą. Tačiau
abejotina, ar sudarytojo viltis tikrai išsipildė.
Po Daukšos vienas žymiausių LDK lietuvių raštijos
kūrėjų buvo Konstantinas Sirvydas, studijavęs Vilniaus
jėzuitų akademijoje, nuo 1612 m. joje dėstęs teologiją.
Jis aiškino Bibliją, o pamokslus Šv. Jonų bažnyčioje sakė
lietuviškai ir lenkiškai. „Punktai sakymų“ sudaryti iš
evangelijų ir jų aiškinimo (pamokslų). Pirmoji dalis pasirodė 1629, antroji išleista 1644 m. Sirvydo „Trijų kalbų
žodynas“ (Dictionarium trium linguarum. 1629) pasirodė net penkis kartus (paskutinis leidimas 1713 m.).
Sirvydo darbai vertingi lituanistikai, bet ir polonizacija stipri. Anoniminėje 1737 m. gramatikoje „Lietuvos
kalbų visuma“ (Universitas lingvarum Litvania) šalia lietuviškųjų pavyzdžių ištisai pateikiami lenkų kalbos atitikmenys. Tai rodo, kad gramatika skirta dvasininkams,
jau nemokantiems lietuviškai. Tuo metu jokie raštai negalėjo pasiekti Lietuvos varguolių, kurie, žemę rausdami,
kaip kurmiai maisto ieškojo, neturėdami laiko ir apdaro
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net į bažnyčią nueiti – tai perfrazuoti Sirvydo pamokslo žodžiai. Bet ir vargą vargdami jie dainavo. Daukantas
rašė: „Lietuvis, tai yra kalnėnas arba žemaitis, visados yra
linksmos širdies žmogus; keliaudamas, dirbdamas, kame
būt nevargstąs, visados niūniuoja ar dainuoja. Nuvargęs
ar rūpestingas saviep [= savyje] niūniuoja […], linksmas
būdamas, dainuoja skaidriu balsu, tarsi it kitus norėdamas palinksminti savo džiaugsmu“ („Būdas“, p. 65–67).
Gyvenimas LDK ilgainiui blogėjo, o Prūsų Lietuvoje
Karaliaučiaus universitetas skleidė šviesą. Kai XIX a. viduryje istorinei vokiečių kalbotyrai lietuvių kalba pasidarė būtina, Augustas Šleicheris, savo rekonstruota
indoeuropiečių prokalbe jau gebėdamas rašyti pasakėčias, atvyko į Karaliaučių, per pusmetį aplankė nemažai lietuviškų vietovių, sukaupė faktinės medžiagos
ir, padedamas mokytojo Kristupo Kumutaičio, parašė,
o 1856 m. Prahoje išleido „Lietuvių kalbos gramatiką“ (Litauische Grammatik), 1857 m. „Lietuvių kalbos
skaitinius ir žodyną“ (Litauisches Lesebuch und Glossar). Šios knygos, sudėtos į vieną, sudaro „Lietuvių kalbos vadovėlį“ (Handbuch der litauischen Sprache).
Šleicheris, Rusijos mokslų akademijos narys, pasinaudojęs savo autoritetu, 1865 m. pirmąkart Rusijoje išleido
visus Donelaičio raštus lotyniškais rašmenimis. Rusų
mokslininkams, istorinės kalbotyros specialistams, irgi
buvo svarbūs tekstai lietuvių kalba (todėl nepaisyta spaudos draudimo). Prancūzas Antuanas Mejė (Meillet) tiems
Europos mokslininkams, kurie norėtų išgirsti indoeuropiečių prokalbę, siūlė važiuoti į Lietuvą ir pasiklausyti,
kaip kalba lietuvis ūkininkas. Taigi Lietuva, nors ir prispausta po Rusijos caro padu, pasidarė žinoma Europoje.
Muravjovas korikas, manydamas, kad buvusioje LDK
lietuvių jau nebelikę, uždraudė kunigų seminarijoje skaityti homiletiką (pamokslų sakymo meną) ir lenkų kalba.
Tuomet vyskupas Motiejus Valančius įgaliojo Antaną Baranauską skaityti šį kursą lietuviškai. Tiesa, kunigus jau
irgi reikėjo mokyti lietuvių kalbos. Baranauskas palaikė
ryšius su Šleicheriu, per tarpininkus siuntė jam lietuvių
kalbos pavyzdžius, kartą ir pats apsilankė Jenoje, tačiau,
įsitikinęs, kad Šleicherio gramatika netinka kaip vadovėlis, parašė savąjį. Bet padarė didelę klaidą, kad naujai
sukurtiems ir verstiniams terminams nepateikė lotyniš55

kų atitikmenų. Nesuprantant terminų reikšmės, buvo
sunku mokytis ir iš jo gramatikos (Vaižgantas paskaitose
apie Antaną Baranauską mokėjo iš to švelniai pasišaipyti,
linksmindamas studentus). Baranausko mokinys Kazimieras Jaunius pasimokė iš savo mokytojo klaidos ir pateikė lotyniškuosius visų gramatikos terminų atitikmenis, sukūrė unikalią rašybą, kad kiekvienas lietuvis galėtų
jo gramatiką skaityti savo tarme. Tai buvo neeilinio proto
žmogus, kaip lygus su lygiais diskutavęs su Šleicheriu ir
Kuršaičiu. Jaunius beveik nėjo dvasininko pareigų, visa
galva pasinėręs į istorinę kalbotyrą. Todėl ne veltui Jonas
Jablonskis pavadino jį lietuvių kalbininkų tėvu („Lietuvių
tauta“ II, 3. Vilnius. 1914, p. 320).
Rusijos mokslininkai ėmėsi globoti Jaunių, samdė jam
sekretorių Kazimierą Būgą, o tokios nepaprastos rašybos
gramatiką išleido Sankt Peterburge 1911 m., antrąkart jos
originalas su Būgos vertimu ir redakcija išleistas 1916 m.
„Lietuvių kalbos enciklopedijoje“ (1999 m.) rašoma, kad
vienas gražiausių lietuvių ir rusų filologų bendradarbiavimo pavyzdžių buvo Antano Juškos žodyno leidimas
(p. 287). Nuvykęs į Kazanę pas brolį Joną ir jo padedamas,
Antanas Juška ten išleido ir savo sukauptą tautosakos lobyną, kuris sovietmečiu išleistas ir Lietuvoje. Tai kodėl
dabar ta Rusija vis niekinama? Jau perrašyta net Vilniaus
universiteto istorija. Nespėjau tos knygos perskaityti, bet
girdėjau, kad universiteto vaidmuo sovietmečiu gerokai
sumenkintas. Sunku pasakyti, kodėl atsisakome to, ką
reikšminga pavyko padaryti okupacijos metais.
Turėtume didžiuotis, kad iki pat XX a. pradžios lietuvių kalbotyra domėjosi aukšto rango dvasininkai poliglotai. Jiems buvo privalu mokėti hebrajų, senovės graikų, lotynų ir bent keletą naujųjų kalbų. Ta dingstimi,
kad reikia mokyti kunigus susikalbėti su parapijiečiais
ar kiek pataisyti Biblijos vertimą, jie išsirūpindavo ir teisę rašyti gramatikas. Baranauskas – išskirtinio talento
žmogus. Lingvistinė jo veikla plačiai aprašyta „Lietuvių kalbos enciklopedijoje“. Be to, jam rūpėjo ir matematika, jis buvo poetas, net laiškus tėvams eiliuodavo
ir lietuviškai, ir lenkiškai. „Anykščių šilelis“ parašytas
tarmiškai, dainuotas to krašto moterų (dainavimas įrašytas į magnetofono juostą), išverstas ne tik į bendrinę
kalbą, bet ir į daugelį pasaulio kalbų, davė grąžą tautai,
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„Mat, toj pati galybė, ką miškus sugraužė, / Širdį, dūšią
apgriuvo… ir giesmę nulaužė“. O kokią grąžą tautai duos
dabar iš kertamų miškų sunkiamas pelnas?
Visą XX amžių, nepaisant karų, okupacijų, reikėtų
laikyti lietuvių tautos atgimimo amžiumi. Pirmoji nepriklausomybė buvo trumpa, bet sėkminga, nes visi
mokslo žmonės, aukštąsias mokyklas baigę užsieniuose (daugiausia Maskvoje, Sankt Peterburge, Varšuvoje),
pirmiausia rūpinosi kalba, švietimu, steigė mokyklas,
rengė mokytojus, o mokinius akylai saugojo nuo prastų
tekstų. Petro Avižonio parašyta, Jono Jablonskio perrašyta gramatika 1901 m. virto Petro Kriaušaičio (Avižonio
vardas, Jablonskio slapyvardis) „Lietuviškos kalbos gramatika“, kurios pratarmėje jau pateikta bendrinės kalbos
kūrimo programa. Siekti nepriklausomybės rengtasi dar
knygnešių laikais. Todėl netrukus po to, kai paskelbta
nepriklausomybė, jau 1922 m., lietuvių kalba pripažinta
valstybine, įkurtas universitetas, įvestas privalomas pradinis mokymas. Mokytojas buvo ponas, bet niekas jam
to nepavydėjo. Kaimo žmonės dar ilgai buvo beraščiai,
tačiau tvirtai pasiryžę mirti už savo kraštą. Kai Vilnius
liko už demarkacijos linijos, ne vienas kartojo: „Mes be
Vilniaus nenurimsim.“ Mano tėvas, keliuką į vieškelį
apsodinęs vyšniomis, joms pražydus niūniuodavo: „Jau
pražydo sodžiuj vyšnios / taip baltai baltai. Skanų kvapą
net lig Vilniaus nuneša žiedai. Vilniaus žemėj taip pat
žydi vyšnios pakelės. / Balti žiedai žemei kalba: / „Prisikelt reikės“ (rašau iš atminties).
Anuomet kaimiečių gyvenimas ir papročiai priminė Daukanto „Būde“ aprašytus laimingus laikus – kaimietis buvo savo gyvenimo šeimininkas, kūrėjas, bet ne
daiktų vergas. Viską pasigamindavo pats, o žemė, kad
ir primityviai dirbama, davė derlių, tik sunku ir pigu
buvo jį parduoti, o nusipirkti ką nors – brangu. Vis dėlto žmonės džiaugėsi laisve ir suvokė jos prasmę. Tai kas,
kad vasarą basi, rudenį klumpėti, žiemą vyžoti, svarbu,
kad laisvi. Kai XX a. antrojoje pusėje rinkome tautosaką,
užrašinėjome tarmes, senutės pasakojo ne vien apie sunkius darbus, vargą, bet ir prisiminė, kad jaunystėje buvę
linksma – kaime jaunimas dainavo, šoko...
Laiko srovėje visko būta – ir karas, ir kruvinas pokaris,
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sitaikyti, prasigyventi, jau nukeltiems nuo žemės, vaikus
išsiuntus į mokslus ar į sąjunginės reikšmės gamyklas.
„Vilnius mūsų, o mes rusų.“ Vis dėlto mes, nepaisydami
sunkumų, dirbome, mokėmės, kad Vilnius būtų mūsų
pačių atkovotas, o ne atgautas laisvės kaina iš rusų. Ir mes
tai padarėme. Rusų sociolingvistai stebėjosi, kad Sovietų
Sąjungai nepavyko nutautinti Pabaltijo ir Užkaukazės
respublikų. Algirdas Julius Greimas, 1971 m. apsilankęs
Vilniaus universitete, po paskaitos sakė, kad jį labai stebina du dalykai – pirmas, kaip mums taip gretai pavyko
sulietuvinti Vilnių (atsiimti jį ne karu, o kalba ir kultūra),
antras, kad parduotuvės tuščios, bet kur tik jis vieši, visur sutinkamas su skaniausiais valgiais nukrautais stalais.
Taip, mes tai padarėme ir į Baltijos kelią susirinkome ne
beraščiai, ne basi ir klumpėti, – daugelis iš toliau atvažiavo
automobiliais ir autobusais, gėlės buvo barstomos iš lėktuvo, o tūkstančius portatyvinių radijo imtuvų žmonės
išlaikė iki Baltijos kelio trisdešimtmečio jubiliejaus.
2018 m., kai premjeras ir užsienio reikalų ministras
prakalbo, kad santykius su Lenkija reikėtų „perkrauti“
(tarsi kokius akmenis ar plytas), Jūratė Laučiūtė rašė:
„Kol kas Lietuvos ir Lenkijos santykiai yra sustoję ties
riba, skiriančia situaciją „Lietuvos lenkai“ nuo situacijos
„Lenkija Lietuvoje“. Tačiau ta riba išnyks, jei tik, tenkindami būtent lenkų, o ne visų kitų bendruomenių norus,
sutiksime su reikalavimais įsivesti į savo raidyną papildomas, lietuvių kalbai nereikalingas raides, dokumentuose
rašyti vardus / pavardes svetimomis kalbomis bei lietuviškus vietovardžius dalyje Lietuvos pavadinti lenkiškais“
(Jūratė Laučiūtė. Lietuviška dilema: Lietuva ir Lenkija
Europoje, ar Lenkija Lietuvoje? pro patria. 2018-02-28).
Lenkija Lietuvoje gali atsirasti dėl keleto priežasčių:
a) mūsų valdžia nori prisiglausti prie stipresnio peties
(kaip ir tada, prieš 450 metų); b) dabartiniam prezidentui gali patarti buvęs prezidentas, kuris, 2005 m. susitikęs su Lenkijos prezidentu, lengvai pažadėjo sutvarkyti lenkų (tikriau – sulenkėjusių lietuvių) pavardžių
rašybą, nemanydamas, kad šį reikalą būtina aptarti su
Lietuvos žmonėmis, išrinkusiais jį prezidentu (Vincas
Urbutis. Lietuvių kalbos išdavystė. Margi raštai. 2007,
p. 7; tai antras leidimas su dviem reikšmingais priedais, ką nors sprendžiant dėl Lietuvos lenkų, reikėtų
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remtis būtent juo); c) dabartinį Lietuvos prezidentą, pirmajam užsienio vizitui pasirinkusį Lenkiją, šios šalies
prezidentas pasitiko tiesiog švytinčiu veidu, tarsi tas vizitas būtų buvusi jam išskirtinai maloni dovana; d) kai
Vilniaus universiteto Baltoji salė pavirto skaitykla, ant
vieno jos stalo buvo padėta svečių knyga, kurioje lenkų
turistai nepamiršdavo įrašyti: „Wilno nasze!!!“
Laikinai užverčiu Simono Daukanto „Būdą senovės
lietuvių kalnėnų ir žemaičių“, kuriuo remiantis dar daug
ką galima parašyti apie lietuvių papročių pasikeitimą.
Esu beveik įsitikinusi, kad esame taisyklingos gyvosios
lietuvių kalbos ir tautinės kultūros saulėlydžio liudytojai, todėl noriu kartu su Judita Vaičiūnaite paprašyti,
kad pagonių deivė Žvorūna, žvėrių globėja, išsaugotų
mums sostinę, Gedimino sapno geležinį vilką.
Žvorūna – sparnuota kalė
ant aukštų Aušros Vartų
pietinio fasado, ant atiko,
kur žioji juoduojančios šaudymo angos,
kur kryžkelės
vieškelis suka į Medininkus,
per sapną ant juodbėrio žirgo
vidurnakčio raitelis
čia iš kautynių atkako
į tamsų viduramžių miestą
su rūmais, bažnyčiom,
nuo maro, nuo badmečio merdintį,
Žvorūna – sparnuotoji sielų vedlė,
danguje
dar sauganti kosminį medį,
dar serginti vėjy vėlių vartelius,
ant piliakalnio
gūdžiai iš sutemų staugianti,
išsaugok mums sostinę,
semiamą saulės šviesos,
išsaugok ją šviesią ir saugią,
sparnuotas antgamtinis šunie,
ant gynybinio bokšto išlikęs,
prieš sukant į Medininkus.
(„Debesų arka“, p. 77)
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In memoriam Aloysui Weigeliui

Šiemet spalio 29 d. mirė Aloysas Weigelis (1931–2019), vyresnėms Vasario 16-osios gimnazijos klasėms 36 metus dėstęs vokiečių kalbą ir istoriją. Profesinį savo gyvenimą nuo 1959 m. susiejęs su šia
mokykla, iki 1994 m. rūpinosi mokinių auklėjimu, brendimu, o šie jį gerbė, kasmet išrinkdavo abiturientų klasės mokytoju. Weigelis daug prisidėjo, kad lietuvių gimnazija integruotųsi į Vokietijos
švietimo sistemą. Jo sūnus irgi čia mokėsi, nors anuomet vokiečiams buvo dar neįprasta leisti vaikus
į šią mokyklą. Weigelis jaunesnysis Vasario 16-osios gimnaziją lankė penkerius metus, išmoko lietuviškai, vedė lietuvaitę iš Argentinos.
Šalia dėstymo Aloysas Weigelis įkūrė ir vadovavo Heidelberger Pädagogium, kur dėsto 60
mokytojų, jie veda pasirengimo abitūrai, kitiems egzaminams kursus, moko ne tik vokiečių,
bet ir užsienio kalbų, tarp jų lietuvių kalbos.
Gimnazijos istorija dar mažai tyrinėta, paskelbtas tik žiupsnelis atsiminimų, kuriais pasidalijo lietuvių
mokiniai ir mokytojai. Čia pirmą kartą spausdinami vokiečių mokytojo atsiminimai iš 1959–1965 metų laikotarpio. Straipsnio originalą paskelbė metraštis Annaberger Annalen über Litauen und deutsch-litauische
Beziehungen (2015, nr. 23).
Arthur HERMANN
Aloys WEIGEL

Prakalba, švenčiant Lietuvių
gimnazijos 65 metų sukaktį 2015 m.

S

veikinu visus, susirinkusius švęsti šios gimnazijos
65-mečio. Ypač džiaugiuosi, matydamas čia atvykusius buvusius savo mokinius, kurių dalis jau irgi
pensininkai, susilaukę anūkų. Jūs grįžote į savo jaunystės išdykavimo vietą, tikėdamiesi čia sutikti mokyklos
laikų draugus, pasidalyti atsiminimais. Nepaisydami
išlaidų ir kelionės vargų, susirinkote į didelės šeimos
šventę. Esu laimingas, po šitiek dešimtmečių susitikęs
su anuometiniais savo kamuotojais. Paauglystėje berniukams nestigo apsukrumo, mergaitėms – rafinuotumo, o ši maža lietuviška alma mater Hiutenfelde suteikė jiems gebėjimų susidoroti su visomis profesinėmis
ir egzistencinėmis kliūtimis. Neužmirškime ir tų, kurie jau pašaukti į amžinybę, o jų nemažai. Ši padėka
pagrįsta patirtimi, nes nuolatinė akistata su veržlaus
jaunimo iššūkiais mane visada aktyvino ir jaunu išlaikė, nors jau seniai praradau vešlią plaukų kupetą.
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Šiandien čia veikia žydinti, valstybės pripažinta ir remiama elitinė mokykla, vienijanti tautas ir kultūras, priimanti visų tautybių mokinius, turinti modernias klases,
puikų internatą. Už tai reikėtų dėkoti nepamirštamam
gimnazijos direktoriui Andriui Šmitui, deja, anksti mirusiam, ir veikliam lietuvių bendruomenės pirmininkui
Antanui Šiugždiniui. Nors dažnai laikydavosi skirtingų
nuomonių, kaip įprasta lietuviams, bet savo pareigas abu
vykdė pagal Bismarcko šūkį: „Atskirai žygiuoti, sutartinai
pulti“, sudarydami geras sąlygas pozityviam proveržiui.
Antra vertus, šis jubiliejus gali nustumti užmarštin
gimnazijos pradžią, lydimą nepriteklių, labai vargingą. Esu vienas iš paskutinių ano meto liudytojų, tad
buvau paprašytas pasidalyti įspūdžiais, prisiminti kai
kuriuos faktus. Mielai tą darau.
Anuomet buvau doktorantas ir profesoriaus Caselmanno, kuris Heidelbergo universitete dėstė pedagoK u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 9 · 12

gikos seminarą, asistentas. Lietuvių gimnazijoje apsilankiau 1959 m. pradžioje, norėdamas susipažinti su
specializuotų mokyklų pedagogika Vokietijoje ir Šveicarijoje. Mano kolega dr. Gierschke žemesnėms ir aukštesnėms šios gimnazijos klasėms dėstė istoriją, tačiau po
pusmečio buvo pakviestas docentu į Heidelbergo pedagoginį universitetą, todėl paprašė, kad perimčiau jo sutartį bent iki mokslo metų pabaigos. Taip aš patekau į
šią mokyklą, tapusią antrais gimtaisiais namais. Tada tai
buvo gana apleista vieta su gražią praeitį menančiais, bet
jau nušiurusiais pilies rūmais, ant kurių bokšto niūriai
tupėjo bankroto erelis. Vasarą smirdėdavo pilnas uodų
tvenkinys. Čia būtų apstulbęs net rašytojas Ernstas Wiechertas, kuris mėgo aprašinėti kuklų, varganą gyvenimą.
Parko pradžioje stovėjo du kariniai barakai, perimti
dar iš Trečiojo reicho laikų. Viename iš jų buvo valgykla su virtuve, kuri šildė ir šalimais įrengtas klases,
tad jau 11 valandą ryto užuosdavome, ką valgysime
pietums. Patiekalai tiko visokiausiems lieknėjimo kursams – nors gana skanūs, bet porcijos labai nedidelės.
Alkį dažnai malšindavo tiršta sriuba, kartais kugelis
arba cepelinai, kurie iki šiol yra mėgstamiausi mano
valgiai. Čia susipažinau su ketvirtą gimnazijos klasę
lankiusia Lėna Valaitis, vėliau išgarsėjusia dainininke.
Kartą prieš pietus Lėna sužinojo, kad jai gresia kartoti
kursą. Gimnazistės ašaros byrėjo man tiesiai į lėkštę,
bet vis tiek valgiau, nes buvau krikščioniškai įsitikinęs,
kad pasidalyta nelaimė sumažėja per pusę.
Pusryčiai ir vakarienė dar ilgus metus buvo gana
spartietiški – keturių uogų kompotas iš didžiulio puodo ir nepamirštamas kietasis sūris, kurį padovanojo
kažkoks lietuvių fabrikantas iš Naujojo pasaulio. Valgydavome iš skardinių indų, tokie patys buvo šaukštai
ir šakutės, kurias lengva sulankstyti, gėrėme iš molinių prastos kokybės puodukų.
Už barakų garde buvo laikomos kiaulės, kurioms
atitekdavo skurdūs virtuvės likučiai. Iš ten sklido sodrus kaimiškas kvapas. Kitame barake su įrengtomis
vyresniųjų klasėmis sienos buvo tokios plonos, kad
tekdavo rėkte perrėkti kolegas. Kai mokytojas Antanaitis savo klasėje dėstydavo matematiką, turėdavau
kalbėti taip garsiai, kad net užkimdavau.
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Berniukai ir mergaitės gyveno atskiruose senosios
pilies aukštuose, ankštuose kambariuose ir salėje, kuri
priminė kareivines. Kiekvienas turėjo lovą, spintą,
kėdę, o prie didelio stalo sėsdavo 8–11 mokinių. Visus
tuos senus baldus majoras Valiūnas atvežė iš amerikiečių armijos kareivinių Manheime, kur pats tarnavo. Mergaičių internatui jaukumo teikė rankdarbių
mokytojų Krivickienės ir Motgabienės su mokinėmis
iškarpyti popieriniai kūriniai. Berniukų internato vedėjas Gailius su šeima glaudėsi dviejų kambarių bute
be tualeto ir vonios. Jų virtuvė buvo ir gyvenamasis, ir
svečių kambarys. Estų kilmės svetinga Gailienė dažnai
vaišindavo mokinius ir mokytojus. Per ilgąją pertrauką man irgi išvirdavo gaivinančios kavos, kurią gerdamas sužinodavau visas Hiutenfeldo naujienas. Modernius apsaugos aparatus barakuose ir pilyje atstojo
garsiai girgždančios medinės grindys.
Pilyje virš garažo buvo mokytojų kambarys su biblioteka. Knygų turėta nemažai, bet labai trūko leidinių,
pritaikytų mokyklai. Lietuvos istoriją reprezentavo gana
daug veikalų, tačiau Vokietijos ir Europos istorija buvo
visai apleista. Iš vokiečių literatūros turėjome tik du žemo
lygio romanus ir vieną vadovėlį, išleistą 1948 m. Pigūs
mokykloms skirti leidinėliai buvo beviltiškai pasenę, bet
ir jų tekdavo vos po tris egzempliorius kiekvienai klasei.
Mokytojų kambaryje pirmas posėdis, kuriame man
teko dalyvauti, buvo nepaprastai kovingas. Vietoj dalykiškos diskusijos, įprastos kultūringiems auklėtojams, visi iškart ėmė rėkauti, kilnojo kumščius, agresyviai trankydami jais į stalą. Nors lietuviškai nesupratau, bet nujaučiau,
kad susipešė dvi grupuotės. Svarsčiau, kaip čia išnešus
sveiką kailį. Mano išgąstį pastebėjęs Gailius, pasibaigus
posėdžiui, paaiškino, kad karštai ginčytasi dėl politinių
pažiūrų. Juokavo – kur du lietuviai, ten trys partijos.
Mane stebino auklėjimo metodai, perimti iš XIX a.,
matyt, puoselėti iki emigracijos. Mokiniams, atmintinai
neišmokusiems abėcėlės, tekdavo klūpoti kieme prie barako. Už lengvus nusižengimus neleisdavo jiems ilgesnį
laiką išeiti į kaimą. Griežtai drausta bendrauti su kaimo
vaikais. Iš Belgijos atvykęs jaunas kunigas Dėdinas sugalvojo pažymių skalę padidinti iki 15, nors Vokietijoje vartojami tik šeši laipsniai. Jis mėgo su dviračiu važinėti po
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parką, kontroliuodamas, ar vaikinai ir merginos nemezga
artimesnių santykių, nors buvo pageidaujama, kad vėliau
jaunuoliai kurtų lietuviškas šeimas.
Mokytojavau dar tik porą savaičių, kai gavau Editos ir
Erikos telegramą: „Atvažiuokite, mus meta iš gimnazijos.“
Savo senu motociklu nulėkiau į neeilinį mokytojų posėdį, nors nebuvau direktoriaus pakviestas. Pasirodo, abi
merginos prie pilies vartų kalbėjosi su kaimo vaikinais,
stoviniavo prie jų mašinos. Palaikomas keleto kolegų, kurie dar prisiminė savo pačių jaunystę, įtikinau gimnazijos
vadovybę, kad neišmestų „nusikaltėlių“ iš mokyklos.
Vieną rytą nustebau, pamatęs gimnazistes nuo kaklo
iki plaukų nusigrimavusias baltai. Išaiškėjo, kad kolegė
dr. Deveikė, kuri dėstė Prancūzijoje, uogienės skardinėse
atsivežė iš Paryžiaus savo pačios pagamintos kosmetikos...
Bet ir per pamokas daug kas nustebindavo. Vienam
iš septynių abiturientų, atvykusių iš Anglijos, liepiau
parengti referatą apie Hitlerį, tačiau gavau tik vieną sakinį: „Hitleris buvo kraugerys kaip Napoleonas, Stalinas,
Mussolinis and the little criple dr. Goebbels.“ Kitas abiturientas, vardu Juozas, neseniai atvykęs iš Lietuvos, kur
jau buvo baigęs vidurinę mokyklą, paprašytas aptarti
Pirmojo pasaulinio karo pradžią, eigą ir pabaigą, trumpai drūtai pareiškė: „Pirmasis pasaulinis karas buvo didelis, žuvo daug žmonių.“ Po šio sakinio jis patenkintas
atsisėdo, aš pritrenktas atsistojau. Dar tą patį vakarą,
atsiminęs savo pirmtako patarimą, pradėjau rengti raštiškas visų egzamino temų santraukas nuo Jungtinių
Amerikos Valstijų susikūrimo iki Veimaro Respublikos
žlugimo. Tai buvo koncentruotas repetitorijus, padedantis lengviau pasirengti egzaminams. Vėliau šį mano
parengtą repetitorijų ėmė naudoti ir kitos vokiečių gimnazijos. Juozo žinias įvertinęs pažymiu „keturi“, labai
rizikuodamas pristačiau jį Abitūros komisijai, tiesa,
prieš egzaminą slapta jam pašnibždėjau, kad klausinėsiu tik apie Pirmąjį pasaulinį karą. Mano nuostabai jis
pažodžiui, atmintinai su kableliais ir taškais atkartojo
visą mano parengtą santrauką. Abitūros komisijos pirmininkas dr. Rückertas net paklausė, ar aš nesuklydau,
parašęs Juozui tokį prastą pažymį, juk vaikinas kuo puikiausiai pasirengęs. Kai paaiškinau situaciją, jis pritarė
mano taktikai. Dr. Rückertą, studijavusį gamtos moks60

lus, nustebino matematinis Juozo išprusimas, pranokstantis reikalavimus, keliamus Vokietijos gimnazistams.
Po egzamino pirmininkas dar ilgai kalbėjosi su Juozu,
beveik pamiršęs tęsti kitų abiturientų apklausą.
Gimnazijos direktorius dr. Grinius tų mokslo metų
pabaigoje pasiūlė man perimti visą vokiečių kalbos ir
istorijos kursą, o ką ir kaip dėstyti, galėsiu nuspręsti
savarankiškai. Mokytojų algos čia buvo mažos, nes
gimnazija išsilaikė vien iš Amerikos lietuvių aukų ir
bažnyčių paramos. Mokiniai, daugiausia iš vargingų
emigrantų šeimų, atvykdavo iš visos Vokietijos, net
kitų valstybių. Tėvai siuntė savo vaikus tikėdamiesi,
kad čia jie bus gerai prižiūrimi, gaus gerą išsilavinimą.
Puikiai prisimenu savo paties patirtį Manheimo internate karo ir pokario metais – kai kurie likimo draugai
verkdavo naktimis, ilgėdamiesi namų.
Kadangi Lenkija neįsileido manęs į archyvus, likusius
Silezijoje, tai, netekęs moksliniam tyrimui reikalingų
šaltinių, neįstengiau baigti disertacijos. todėl priėmiau
dr. Griniaus pasiūlymą dėstyti lietuvių gimnazijoje. Man
patiko mažos klasės, galimybė savarankiškai parengti
dėstymo planą, artimai dirbti su mokiniais, ypač kad jie,
skirtingai nuo vokiečių gimnazistų, buvo gerai išauklėti,
suinteresuoti mokytis. Efektyvi, visapusiška pedagogika
mokyklos ir mokinių labui net laisvalaikį leidžia kartu.
Mano auklėtiniai sutvarkė parką, nutiesė tiltą į tvenkinio salą, išvalė kanalą į jį ir iš jo į upelį, pasodino medelius prie takų, užveisė rožyną, sunykusį tik dabar. Tai
sumažino išlaidas aplinkos priežiūrai. Jokių mokslinių
pastangų čia nereikėjo, bet buvo stiprinamas socialinis
nusiteikimas rūpintis bendrais reikalais. Darbščius mokinius gimnazijos vadovybė sutiko net pakviesti į kaimo
restoraną, kurį mokiniai vadino „Šešupe“. Taigi daugiau
nebereikėjo bijoti perdėtos internato vedėjo kontrolės ir
šokinėti per langus, kaip buvo įprasta.
Ilgainiui mokytojų kolegija mane, „svetimtautį“, priėmė ir net palaikė. Istorijos pamokas norėjau paįvairinti
ekskursijomis į netolimas istorines vietoves, kad sumažėtų mokinių izoliacija mažame kaime. Po ilgų diskusijų
pritarta mano planui surengti dviejų dienų išvyką senu
mokyklos autobusiuku. Aštuoniems abiturientams sudariau plačią kelionės programą – aplankyti Pfalcą, net
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Elzasą, bet viskam pamatyti neužteko laiko. Pirmiausia apžiūrėjome Švetcingeno rūmus, Špeierio katedrą,
Belheimo bravorą, kurio savininkas, mano draugas pavaišino puikiais pietumis su nealkoholiniais gėrimais.
Po to važiavom į Prancūziją iki Visambūro, kur yra didžiulės Pirmojo pasaulinio karo kapinės. Pavakare aplankėme Sesenheimą – čia jaunas Strasburgo studentas
Goethe įsimylėjo jaunutę kunigo dukrą Frederikę Brion,
vėliau aprašęs tai savo eilėraščiuose ir atsiminimuose.
Mokines ypač sujaudino Frederike’s likimas – poeto apleista, išjuokiama kaimiečių, ji buvo priversta bėgti į Badeno kunigaikštystę ir vieniša mirė Lahro mieste 1813 m.
Leidimą šiai ekskursijai gavome, bet reikėjo nuolatos
telefonu pranešti, kur esame, o mano sužadėtinė turėjo
prižadėti, kad atvyks į Bad Bergcaberno jaunimo namus,
kur nakvosime, ir prižiūrės mokines. Ši jos pažintis su
gimnazistėmis vėliau tapo akstinu joms padėti. Kai abiturientė Birutė neišlaikė anglų kalbos egzamino, o gimnazijos vadovybė neleido pakartoti paskutinės klasės kurso,
mano sužadėtinė surado jai laikiną darbą Heidelbergo
viešbutyje, mergina galėjo ten gyventi ir užsidirbdavo kišenpinigių. Man labai prašant, gimnazijos vadovybė nusileido ir vėl priėmė Birutę į devintą klasę, nes ji graudžiai
verkė, nenorėjo grįžti pas motiną, kuri vargingai gyveno,
dirbo šlavėja, o antras vyras (dukters tėvas žuvo kare) visą
uždarbį išleisdavo kazino. Kad išlaikytų egzaminą, suradau Birutei anglų kalbos mokytoją Haagą, kuris nuo kitų
metų apsiėmė dėstyti ir gimnazijoje. Kai gavo diplomą,
padėjau įsidarbinti sekretore Miuncheno universitete,
kad daugiau nebereikėtų motinos paramos.
Susipažinusios su mano sužadėtine, mokinės pradėjo kamantinėti, kodėl gyvenu studentiškai, delsiu vesti.
Juokais išsisukinėjau, atseit dar nesurinkau užtektinai
pfenigių, kad nupirkčiau nuotakai batus, kaip įprasta
Vokietijoje. Mokinės slapta pradėjo rinkti pfenigius
ir sukaupė jų tiek, kad būčiau galėjęs nupirkti batus
dviem nuotakoms. Priremtas prie sienos, 1966 m. rugpjūčio 3 d. susituokiau Heidelbergo pilies koplyčioje.
Mus pasveikino šešios gimnazistės su tautiniais kostiumais, patraukdamos gausių turistų dėmesį. Po vestuvių
nusipirkome Heidelberge namą su sodu, kur anksčiau
gyveno būsimoji Švedijos karalienė Silvija. SavaitgaK u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 9 · 12

liais dažnai pasikviesdavome gimnazijos mokinius,
čia jie galėdavo išsikalbėti, paskanauti mano žmonos
pagamintų valgių. Biologijos mokytoja, gyvenanti Heidelberge, du mėnesius negalėjo važinėti į Hiutenfeldą,
todėl pamokos gimnazistams ketvirtadieniais vykdavo
pas mus, o mano žmona visus vaišindavo.
Gerbiamos ponios ir ponai, galėčiau dar daug ką papasakoti iš savo pirmųjų metų šioje gimnazijoje, tačiau
trūksta laiko. Baigdamas noriu prisiminti šios mokyklos įkūrėjus ir globėjus, kurie, praradę tėvynę, neprarado idealizmo, todėl, nepaisydami materialinių sunkumų, stengėsi gimtąją kalbą ir kultūrą perduoti vaikams.
Tą dvasią atspindi ir lietuviškas kryžius prie gimnazijos, primindamas kiekvieno asmens pareigą nepamiršti
savo religijos ir kultūros. Jį pastatė nagingas mokinys iš
Urugvajaus, tapęs man artimas lyg sūnus.
Šioje šventėje, kuri man tikriausiai bus paskutinė,
noriu padėkoti visiems kolegoms ir gimnazijos direktoriams, o jų buvo net septyni, už pastangas siekti bendro pedagoginio tikslo. Dar vis jaučiu artimą ryšį su
buvusiais mokiniais, išsibarsčiusiais po visą pasaulį.
Dėkoju kolegoms ir mokiniams už produktyviai kartu
praleistą laiką, už bendradarbiavimą, konfidencialius
pokalbius, aptariant problemas, už kasmetines klasių
iškylas su neišdildomais įspūdžiais, už mokinių pasitikėjimą manimi, nes kasmet būdavau išrenkamas baigiamųjų klasių mokytoju ir patikėtiniu.
Žvelgdamas atgal, noriu pabrėžti, kad niekada neapgailestavau dėl savo angažavimosi šitai mokyklai ir
dėl čia praleistų metų. Didžiuojuosi savo mokytojavimo rezultatais. Per 36 metus visi mano mokiniai gavo
abitūrą. Net naujokai iš Lietuvos, silpnai mokantys vokiečių kalbą, būdavo priimami į baigiamąsias klases ir
išlaikydavo egzaminus.
Galiu tik palinkėti, kad ši mokymo ir auklėjimo institucija toliau gyvuotų, kad ir ateinančioms kartoms ji
būtų dvasinė tėviškė, skiepytų humanistinius idealus:
In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas [būtinuose reikaluose tebūnie vienybė, abejotinuose – laisvė, visuose – meilė].
Linkiu visiems džiaugsmingos šventės, o mūsų gimnazijai vivat, crescat, floreat ad multos annos. Ačiū.
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Laikai ir žmonės

Ksaveras ANDRAŠIŪNAS

PĖDSAKAI LAIKO SMĖLYJE

BARONAS VENTAS FON DER ROPAS

1941 m. liepa–1944 m. gegužė
Kaune, žingsniuodamas Donelaičio gatve, dirsteliu
į lenktą Seimo rūmų kolonadą.1 Virš jos dar išlikęs
auksuotų raidžių įrašas Justitia Est Fundamentum Regnorum.2 Ir aš posėdžiavau3 šiuose rūmuose. Sakiau
kalbas, bet laikraščiai spausdino tik dalį minčių. Kitką
braukdavo cenzūra.
Staiga matau – grindiniu, palei šaligatvį, tapsena
trys žydai. Apsirengę padoriai, bet ant rankovių raiščiai su geltona žvaigžde. Vienas šūkteli:
– Kokia laimė, kad susitikom!
Pripuolęs apkabina:
– Ar dar manęs nepamiršote?
– Buvom bičiuliai, pone Šakovai, ir liksime.
– Eikit pasisveikinti, – kviečia kitus. – Tai ponas Andrašiūnas, profesoriaus Izidoriaus Tamošaičio ir mano
draugas. Savo namuose, Prienuose, geriausiu alučiu vaišinau. Jūsų ūkyje, Skačiūnuose, irgi viešėjau. Kokia lai1

Architekto Edmundo Fryko (1876-03-10–apie 1944) suprojektuotas pas-

mė, kad dar teko pasimatyti. Juk neatsisakysite mums
padėti? Matot, ką su mumis padarė, – rodo į raiščius.
Kiti du sveikinasi. Vienas – „Inkaro“ gumos fabriko
savininkas, kitas – vynų ir konjakų valdovas.
– Mes nedejuosim. Pats gerai suprantate. Esam pasmerkti žūti, o norim gyventi. Juk nebuvom komunistai, lietuvių nepersekiojom. Mes – sionistai. Turim
nusipirkę žemės Palestinoje, ten jau auga apelsinai,
greipfrutai. Vaišinau jus, ar pamenat?
– Puikiai, pone Šakovai, pamenu.
– Parengėm raštą, kurį jau pasirašė įtakingi lietuviai – pulkininkas Štencelis,4 pulkininkas Balbachas.5
Jeigu jūs, buvęs Seimo narys, taip pat pasirašysite, kad
nieko bendra su tais niekšais marksistais neturėjome,
gal mus paliks gyvus. Mes ir taip dar ne gete, o pas
gerus žmones prisiglaudę. Ar pasirašysite?
– Prieš pasirašydamas perskaitysiu.
Atsiremiu į rūmų sieną, perbėgu akimis raštą. Paėmęs atkištą parkerį, raitau parašą. Staiga perkūniškas
trenksmas. Keiksmažodžių srautas.
– Prakeikti žydai! Von, rupūžės, nuo šaligatvio!
Nešdinkitės, raudonosios gyvatės!

tatas, priskiriamas neoklasicizmo stiliui, su ryškiais art deco architektūros
elementais. Rūmuose1929 m. įsikūrė Teisingumo ministerija ir Vyriausiasis

4

tribunolas, o Seimas iškilmingu posėdžiu savo darbą rūmuose pradėjo
1936 m. rugsėjo 1 d.
2

Brunonas Štencelis (1892-05-27–1943-04-07) – Lietuvos pulkininkas,
sporto veikėjas, mirė Vorkutoje.

5

Eduardas Balbachas (1889–1943-08-01) – Lietuvos pulkininkas, teisėjas.

Teisingumas yra valstybės pagrindas (lot.).

1940 m. SSRS okupavus Lietuvą, buvo suimtas ir kalinamas, kol gavo teisę

Ksaveras Andrašiūnas tapo IV Seimo nariu 1939 m. lapkričio 19 d. vietoj

repatrijuoti į Vokietiją. 1941 m. birželio mėn., prasidėjus SSRS–Vokietijos

Klemenso Graužinio, kurį nutrenkė žaibas.

karui, grįžo į Lietuvą. Nusižudė (žmona buvo žydė).

3
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Šakovas gauna antausį, bet spėja pačiupti popieriaus
lapą. Kitam spyris koja. Trečias, nelaukdamas smūgio, atsiduria gatvės viduryje. Aukštas vokiečių karys
su svastika ant rankovės pagrasina kumščiu, tada pasigręžia į mane, išsitraukia iš dėklo revolverį, artinasi
visas perbalęs. Nejaugi šaus? Staiga atpažįstu įtūžėlį.
– Ko čia, Ventai, taip įsismaginai?
Nustebęs žiūri. Šalta akių giedruma šiltėja. Kiša
revolverį į dėklą. Įpykį keičia šviesaus pasitenkinimo
jausmas.
– Ksaverai, koks netikėtas susitikimas! Kaip malonu
patį matyti! Išbučiuočiau iš džiaugsmo. Tik ne prie tų
niekšų žydų. Eime pas mane. Žmona Stasė apsidžiaugs.
Tik kas tave sieja su tomis kiaulėmis, kurioms nevalia
lipti ant šaligatvio?
– Jie labai padorūs žmonės. Seni mano pažįstami.
Šviesbruvis – tai Šakovas, alaus karalius Prienuose.
Juodbruvys – Kaplanas. Jei gėrei konjaką ir prancūziškus vynus – jo dėka. O štai anas – gumos gaminių
karalius.
– Žinau, kas jie, bet dabar tai nieko nereiškia. Greičiau dinkit iš čia!
Žydai susikūprinę nupėdina Donelaičio gatve, ir beveik matau, kaip mirtis nuplasnoja įkandin. Gaila, kad
jie ne paukščiai ir negali išskristi į pietus – tolimąją
savo tėvynę.
– Ko šitie pašlemėkai norėjo? – klausia Ventas.
– Liudijimo, kad ne marksistai, ne komunistai, o padorūs žydai sionistai.
– Tas raštas dar greičiau atves juos prie duobės.
Europa ir naujasis Reichas turi būti švarūs. Pamatysi,
kaip bus malonu gyventi be žydų. Juk jie gviešiasi visą
pasaulį pavergti ir su savo kapitalais viešpatauti. Bet
jiems ateina galas. Supratai – paskutinis galas.
– Niekada nemaniau, Ventai, kad imsi dėstyti kažkieno išmąstytas tiesas. Joks tu antisemitas. Pameni,
būdami gimnazistai, Panevėžyje nuėjome į šokius ir aš
supažindinau tave su Sara Goldšteinaite. Visą vakarą ją
šokdinai. Ir namo parlydėjęs sakei, kad faina mergaitė.
Jo veidas trumpam nušvinta.
– Vaikiškos kvailystės. Gal tada ji man šiek tiek patiko.
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– Ventai, turiu didžiulį prašymą. Žinau, tu įtakingas, dirbi su pačiu Rentelnu.6 Manau, neatsisakysi man
padėti.
– Viską padarysiu. Sakyk.
– Ukmergėje yra mano gera bičiulė Riva. Žūtbūt noriu ją išgelbėti.
– Jeigu žydė, iškart atsisakau. Esu ir visada būsiu lietuvių draugas. Siūlau tau, Ksaverai, dirbti su mumis.
Lenkus, žydus išnaikinsim, o su lietuviais vokiečiai
elgsis kitaip. Bet iki pergalės turim eiti kartu.
– Negi, Ventai, tiki, kad Hitleris laimės karą?
– Nė akimirkos nedvejoju. Visa Europa jau mūsų
rankose. Netrukus pasiduos ir Maskva. Eime pas
mane. Turiu gero konjako. Atšvęsim malonų susitikimą.
– Mes, mokyklos, smagios jaunystės draugai, suaugę
tapom skirtingų pažiūrų ir nusistatymų. Tu tiki vokiečių pergale. Įsivaizduoji, kad aukščiausia teisė – jėga.
Aš esu pakeliavęs po pasaulį ir manau priešingai. Pergalę pasieks žmonės, norintys gyventi laisvai, o ne kitų
valios supančioti. Ponų tautos atgyveno. Ir nei žydų
nereikia žudyti, nei lenkų.
Jo veidas išrausta. Uždeda ranką ant revolverio dėklo. Iškošia pro sukastus dantis:
– Jei nebūtum klasės draugas, tuoj pat tave nupilčiau. Kartais žodis už veiksmą skaudesnis. Nedrįsk kitiems taip sakyti. Žūsi.
– Nesikarščiuok, Ventai, ir negrasink. Juk Lietuvos
žemėje gimei. Puikiame Radvilonių7 dvare, kur ne
kartą viešėjau. Juk čia tavo tėvynė. Jei po karo liksi gyvas, mane ir savo gimtinę maloniai prisiminsi. O viskas tikrai nesibaigs taip, kaip tu nori. Negi nepameni,
kaip buvom mokomi: kas renkasi prievartą, tas išpažįsta melą.
6

Theodoras Adrianas von Rentelnas (1897-09-15–1946) – nacistinės Vokietijos politinis veikėjas, 1941 m. liepos 28 d.–1944 m. – Lietuvos generalinės
srities generalinis komisaras. Wentas von der Roppas buvo asmeninis von
Rentelno patarėjas.

7

Radvilonių dvaro istorija nuo 1789 m. yra susijusi su vokiečių kilmės
baronų Roppų gimine, kalavijuočių ordino kilmingo riterio palikuonimis.
Po 1921 m. turto padalijimo Radvilonių dvaras turėjo 766,216 ha žemės.
1923 m. per žemės reformą dalis šių žemių buvo paimta į žemės fondą
naujakuriams aprūpinti.
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Jis kramto lūpą, tyli, vėliau nusišypso.
– Šįkart, Ksaverai, tu klysti. Visada buvai romantikas, svajotojas. Mokykloje ir vėliau gera buvo su tavim
draugauti. Bet žinok, ir aš, ir viso pasaulio vokiečiai
dabar turime vieną tikslą, vieną troškimą – pasiekti
pergalę, o į ją mus veda genialusis vadas.
Jis pakelia ranką, sušunka:
– Heil Hitler!
Stukteli kulnais, apsigręžia ir nueina.
Pasuku į Laisvės alėją. Atsisėdu ant suolelio. Užsirūkau. Gaila, bet klostosi nauji tikrovės raštai. Ne mintys, o piktžolės ima dygt galvose.
		
Tų pačių metų rudenį, vieną sekmadienio rytą, prie
mano namų Skačiūnuose privažiuoja mašina. Vairuotojas ir keturi kariškiai.
– Baronas fon der Ropas siunčia jums linkėjimų,
šautuvą ir šovinių. Kviečia į medžioklę Felinkos miške, – rodo žemėlapyje. – Varovai jau laukia.
Man šiurpas per nugarą pereina. Kaip iš tos velniavos išsisukti?
– Negaliu jūsų kviesti į vidų, pavaišinti, nes tėvas ir
motina peršalę. Galit užsikrėsti.
– Gaila, – sako vyresnysis.
– Už dovaną Ropui sakau ačiū, bet priimt negaliu.
Netrukus būsiu Kaune ir jam paaiškinsiu.
– Kodėl negalit? – piktokai klausia.
– Tuos miškų plotus buvau kadaise iš miškų urėdijos išsinuomojęs. Dabar ten medžioja, kas tik įsigeidžia. Kol man nebus grąžinta šeimininko teisė, neketinu kojos ten kelti. Prašom tai persakyti mano draugui
baronui fon der Ropui. Šiandien linkiu jums sėkmės.
– Keistai elgiatės.
Paeiliui prieina atsisveikinti. Kas jų galvose, man
nerūpi. Noriu gyvenimą savo akimis regėti ir savo ausimis girdėti.
Po pralaimėjimo prie Stalingrado Ropas vėl mane
prisiminė. Atvažiavo viršaitis Karoblis ir pranešė, kad
rytoj turėsiu vykti į Ukmergę. Man bus įteiktas amžinos žemės nuosavybės pripažinimo raštas. Vargšė
Skačiūnų žemė – kiek panašių dokumentų sukurpta!
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Šįkart Trečiasis Reichas nuosavybę laiduoja. Bet ar ilgam?
– Kai duoda, reikia imt, – juokauja viršaitis. – Man
sakė, kad jumis ten, Kaune, kažkoks baronas pasirūpino.
Nugeriam su viršaičiu. Prisimenam prie anos valdžios šioje kėdėje sėdėjusį Kapočių. Liko gyvas ir gyvena vienkiemyje. Daugiau, sakė, su jokiom valdžiom
nebesusidėsiąs.
Kitą dieną Ukmergės centre, sodelyje prie paminklo, iškilmingai įteikiami dokumentai keturiasdešimčiai ūkininkų – po du iš kiekvieno valsčiaus. Vermachto atstovas iš tribūnos rėžia kalbą. Ragina, kad
visi kaip vienas stotumėm savanoriais į SS dalinius ir
kovotumėm su priešu. Esu kviečiamas apdovanotųjų
vardu padėkoti. Lipu į tribūną. Vertėjas klausia:
– Ar ilgai kalbėsite? Keliais sakiniais mintį išdėstykit, o tada aš versiu į vokiečių kalbą. Tik be jokių filosofavimų. Dėkojam, pasižadam ir viskas.
– Pasakinėti nebūtina.
Pradedu teiginiu, kad žemė – brangiausias žmogaus
ir tautos turtas. Mandagiai padėkoju Vermachto atstovui. Primenu, kad dėl žemės valdymo per amžius vyko
žiaurūs karai. Užkariautojai grobdavo žemę.
Vertėjas man šnabžda:
– Kalbat nesąmones. Vokiškai negaliu to sakyti.
– Mūsų respublika vadinasi Lietuva. Dabar to vardo
nebegirdime, net žemėlapyje ji pažymėta kaip Ostlandas.8 Lietuviai tūkstančius metų čia gyveno, kovojo,
aukojosi, žuvo dėl žemės. Jei mūsų žmonės kovos su
priešu, jie kovos už Lietuvą. Kai bus panaikintas įsakas
dėl žemės nusavinimo ir įsigalios seni notariniai dokumentai, bus įmanoma kalbėti apie savanorių kariuomenės steigimą. Ačiū už gražią pradžią garbingiems
Vermachto atstovams.
– Visai nusišnekėjot, – drebančiu balsu sako vertėjas. – Juk magnetofonas įrašo.
8

Ostlandas (Ostlando reichskomisariatas – vok. Reichskommissariat für das
Ostland) – 1941 m. liepos 17 d.–1944 m. lapkričio 10 d. veikęs administracinis-teritorinis vienetas, sudarytas iš okupuotų Pabaltijo respublikų, dalies
Baltarusijos ir Lenkijos.
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Jis pakalbėjo ilgėliau. O mano padėkos žodžius net
tris kartus pakartojo.
Ūkininkai smarkiai plojo, vokiečiai ramiai stovėjo.
Jie mano kalboje girdėjo vertėjo mintis. Pagrojo orkestras, pulkininkas paspaudė man ranką. Išsiskirstėme.
Vieni nuėjo į klubą nuosavybės dokumentų aplaistyti, aš
grįžau pas Ukmergėje gyvenantį brolį. Pavakare užėjo
tuose pačiuose namuose įsikūręs Aleksas Braziukaitis.9
Tarėsi, ką daryti. Išklausė magnetofono juostelę, tekstai
pasiutusiai skyrėsi. Net vertėjo pastabos buvo girdimos.
Juk tokie postringavimai – tiesus kelias į konclagerį.
Braziukaitis juostą sudegino ir pats už mane pakalbėjo.
Vėliau gestapas nieko blogo neišgirdo. Kažkas pranešė, kad lietuviškai mokantis klaipėdietis valdininkams
raportą rašo, bet pavyko ir su juo susitarti. Brolio kaimynas Vacys Deveikis pakvietė visus vakarienės. Man
uždraudė rodytis, kad vėl ko nors neleptelčiau.
Vakarienė nusisekė. Buvo iškepti prieš savaitę nušauti kiškiai. Deja, jau truputį su kvapeliu. Vokiečiams
labai patiko. Išgerta buvo apsčiai. Nemalonus reikalas
užglaistytas.
Iš ryto brolis, nors degtinės negėrė, valgė tik kiškieną, bet jautėsi prastai. Atėjo ir persisukęs Braziukaitis.
Bandė abu ir rūgusiu pienu, ir alumi gaivintis – niekas
nepadėjo. Vėliau sučirškė telefonas. Į jokias politikas
nesikišantis Deveikis pranešė linksmą naujieną – nelabai tokiuose reikaluose nusimananti šeimininkė vietoj
kiškių iškepė lapę, karojusią ant šakos nudirtu kailiu,
mat jis pamiršęs užkasti ją po obelim.
– Gal šįvakar ateisit kiškienos paragauti? Ilgiau laikyti negalima.
Ir broliui, ir Braziukaičiui nelemtoji laputė staiga
ėmė lįsti ir per burną, ir per kitur. Vėliau pagulėję, abu
atsigavo. Buvo gardaus juoko.
Po to lošėm pokerį. Markių visi turėjo apsčiai, tik aš
pomažiai. Bet nuskalpavau visus. Vacys atsiduso:
– Ksaveras gražių žodžių pripliauškė, dokumentą
gavo, aplošė mus, grįžta sveikas, o mes nukentėjom.
– Tikra tiesa, – tariau iškilmingu balsu, – gavau vo9

Aleksas Braziukaitis vadovavo Lietuvos saugumo policijos Ukmergės
apygardai, suskirstytai į Utenos, Zarasų ir Dūkšto rajonus.
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kiškų markių ir vokišką dokumentą valdyti Skačiūnų
žemę, kurioje mano vaikai, anūkai ir proanūkiai gyvens per amžius ir bus laimingi kaip Trečiasis Reichas.
				
Einu Kęstučio gatve. Ties buvusia Žemės ūkio ministerija sustabdo pažįstamas agronomas.
– Malonu jus matyti. Kaip pavyko likti neišvežtam?
– Kol kas šitos laimės išvengiau. O jūs vis dar čia
dirbat?
– Rengiam didelių dvarų planus. Juose ketinama
įkurdinti šešis tūkstančius vokiečių kolonistų ir aprūpinti darbo jėga. Užeikit, jei turite laiko.
Pasėdėjome jo nedideliame kabinete virš valandos.
Jis man aiškino, rodė dvarų planus, maketus. Vokiečiams patinka lietuviai. Darbštūs žmonės. Be to, kraujas švarus. Neterš grynos rasės.
– Kaip tamsta manote, ar vokiečiai laimės karą?
– Jau pralaimėjo. Kol ėjo pirmyn, atrodė, kad tai
pergalė. O kai pradėjo trauktis, tai jau galas. Kiek truks
agonija, nežinia. Galingi dar tie bestijos.
– Ir neprotingi. Dar nelaimėjo karo, o iš pavergtų
tautų daro aršiausius priešus. Žydus be jokios atodairos žudo, lenkus naikina. Su lietuviais, latviais, estais
lyg ir draugiškiau elgiasi. Bet žemę ketina atimti. Kur
protas, logika? Kai Stalinas pradėjo trėmimus, atrodė
žiauru, beprasmiška. Vokiečiai atėjo kaip išvaduotojai.
O ką dabar matom? Gaudo ir veža jaunimą į darbus
Vokietijoje. Daugelis jau į miškus išėjo. Kaip mažai
tautai išlikti? Kaip neišsižudyti tarpusavyje?
– Visaip stengiuosi savo valsčiuje įtikinti žmones,
kad neužmušinėtų vienas kito. Viršaitis protingas. Visi
komjaunuoliai liko gyvi. Nė vienas naujakurys nežuvo.
Kas pasėjo, tas ir derlių nuėmė. Ginamės nuo vokiečių
ramiai, apgalvotai. O ir prie sovietų mažiau nei kitur
buvo trėmimų.
– Neketinu ilgiau jiems tarnauti. Kitą savaitę važiuosiu pas uošvius į kaimą. Padėsiu dirbti, kaip nors
pragyvensim.
– Protingai elgiatės. Ačiū už malonų pašnekesį. Gal
dar susitiksime ir kartu pasvarstysime, kaip savo kraštą atkurti.
Palydi mane į koridorių. Staiga matau – su grupe
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civilių šnekasi uniformuotas baronas fon der Ropas.
Apsigręžiu ir neriu atgal į kambarį.
– Kas nutiko? – nustebęs klausia agronomas.
– Nenoriu susitikti su Ropu. Ar dažnai čia lankosi?
– Tvarko vokiečių kolonistų reikalus.
– Na, ir kaip?
– Vis prakiša savo pažįstamus. Kiti – nesukalbami
fanatikai.
– Mane irgi apdovanojo. Bet nei dėkoti, nei susitikti
su juo nenoriu. Pažiūrėkit, ar tebestovi?
Agronomas dirsteli pro duris:
– Nieko nėra.
– Ačiū jums, – nuskubu tuščiu koridoriumi.
Paskutinį kartą baroną fon der Ropą sutikau Kaune 1944 metų gegužę prie specialaus namelio miesto
sode. Aš į ten ėjau. Jis, jau civilio rūbais, iš ten išeidinėjo. Stotingas, elegantiškas, bet labai pablyškęs, pamėlusiais paakiais.
– Sveikas, Ventai. Jau civilis? Kaip šeima, Stasė?
Tylėdamas spustelėjo man ranką, atsiduso.
– Kas galėjo pamanyti, kad viskas šitaip pakryps?
Šeima aš pasirūpinau. Ji ramioje vietoje. Prie Šveicarijos sienos, pas mano gimines. Aš ne civilis, tik šiandien taip vilkiu. Šiek tiek nesveikuoju. Evakuoja mūsų
įstaigą. Bet ten, Vokietijoje, kovosim. Bus pasitelktas
naujas ginklas prieš visą pasaulį ėdantį amarą. Ir karą
mes laimėsim.
– Nebūk, Ventai, naivus. Žmonių gyvenimą reikia
tvarkyti įstatymais, ne skerdynėmis.
– Nejaugi, Ksaverai, liksi? Juk tie, kur ateina, žudys
be pasigailėjimo. Žydai savo tvarką įvedinės. Bent laikinai pasišalinti iš Lietuvos, mano manymu, būtina.
– Nenorėjau, kad laimėtų išrinktųjų tauta. Būtų labai nejauku ir nuobodu toje naujojoje jūsų Europoje.
Užsimanėt ištaisyti visą pasaulį, tik ne pačius save. Geriau įsiveskit tvarką savo galvose.
– Bet ar pasvarstai, kas bus, jeigu jie laimės?
– Ačiū, Ventai, už rūpestį. Aš žydų nešaudžiau, todėl jokios baimės nejaučiu. Liksiu savame krašte. Gal
teks pavargti. Bet turiu puikią dukrą. Noriu, kad augtų
tėvynėje. Tu, Ventai didelį reikalą atlikai, o mane spiria
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mažas. Pasaulis ne toks jau platus. Gal teks kur nors
susitikti.
– Bet kodėl, Ksaverai, per trejus metus manęs nei
įstaigoje, nei šeimoje nė karto neaplankei? Juk visada
buvau tau draugiškas. Rūpinausi. Negi nejutai?
– Jutau, Ventai. Esu dėkingas.
– O ar žinai, ką laimėsi pasilikdamas?
– Nežinau.
Norėjo dar kažką sakyti, suėmė už pečių.
– Paleisk, Ventai. Pūslė sprogs.
Su klasės draugu daugiau nebepasimačiau. Girdėjau, kad kažkur Vokietijoje gyvena. Gal net su abejone
širdyje?

MEDŽIOKLĖS VAROVAS JONELIS

1941 m. ruduo–1946 m. ruduo
Užsuku į Žemaitkiemio valsčiaus raštinę išsiaiškinti
dėl papildomų prievolių. Viršaičio nėra.
– Luktelkit, žadėjo tuojau grįžt, – burbteli sekretorius, sklaidydamas žiniaraščius ir taukšėdamas skaitytuvais.
Einu į viršaičio kabinetą ir išvystu vaizdą, nuo kurio
plaukai atsistoja. Stambus uniformuotas policininkas,
įspraudęs į kampą, daužo du jaunikaičius.
– Rupūžgalviai, gyvų nepaleisiu. Prisipažinkit, kur
ginklus paslėpėt?
– Laba diena, – sakau įeidamas. – Gal sutrukdžiau?
Ar nežinot, kada grįš viršaitis?
Pareigūnas ramiai atsigręžia.
– Laba diena. Viršaitis skubiai išvyko į Ukmergę.
Grįš pavakare.
– Kas gi čia atsitiko? Juk tai mano medžioklės draugas, nenuilstantis varovas Jonelis. Gabiausias Lyduokių
mokyklos mokinys. Kodėl surengėt jiems šitokią pirtį?
– Būkit, pone Andrašiūnai, nešališkas teisėjas. Prisigraibė avingalviai ginklų ir neatiduoda. Pyškina į
taikinius Felinkos miške. Ir dar – abu komjaunuoliai.
Jų draugas parašė skundą vokiečių žandarui. O šis jau
ne taip su jais pašnekės. Ir tėvus nubaus. Gal net sušaudys. Reikia tiems kvailiams proto įkrėsti.
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– Teisingai, pareigūne, elgiatės. Niekad, Joneli, nemaniau, kad turėdamas ginklą, imsi kvailioti. Negi
negalėjot kur nors tolėliau nuėję papyškinti.
– Ūkyje dirbt vėjavaikiai tingi. Su revolveriais, mat,
pelnysis duoną.
– Puikiai, pareigūne, jus suprantu. Bet okupantui
tarnauti nebūtina.
– O ką daryti su skundu?
– Suplėšykit. Tam vyrukui, kuris rašė, gerai įkrėskit
uodegon, kad noras bičiuliautis su vokiečiais išgaruotų. O jaunuolius atiduokite man. Parvešiu, pamokysiu.
Ir apie ginklus pamirš, ir prie namų nebešaudys. Žandarui paaiškinkit, kad skundas melagingas.
Pareigūnas kieme man sako:
– Ačiū. Išgelbėjot iš kvailos padėties. Aš ne vokiečiams tarnauju. Saviems žmonėms noriu padėti. Visada būsiu jums dėkingas.
– Tik niekam apie tai nesakykit.
Važiuojam. Jaunikaičių veidai išraudę, papurtę. Visi
tylim. Kam pamokslaut, tegul patys pamąsto.
Nusileidžiam nuo kalnelio.
– Pameni, Joneli, kaip atėjai per laukus su Reksu ir
Kipšu, o aš stovėjau slėnyje. Kokią puikią lapę tada sumedžiojom! Buvai pašėlęs varovas. Vis sakiau – užaugsi, būsi medžiotojas. Gaila, karas sutrukdė.
– Nejau dabar nemedžiojat? – klausia jis.
– Ne, kol bus vokiečiai, nemedžiosiu.
– Argi nemanot, kad ilgai užliks?
– Jei taip manyčiau, nesėdėtumėt mano brikelėje.
Mudu, Joneli, dar tikrai pamedžiosime. O kiti berniukai bus mūsų varovai. Ginklus pasilikit. Gal dar prireiks. Tik nė šnipšt kitiems.
Sustabdau arklį prie jų sodybų. Gražūs namai ties
upės vingiu. Visi išlipam.
– Padėkit tėvams ūkininkauti. Pakariaut suspėsit. Ir
su skundiku susitaikykit.
Jie stovi, žiūri į mane.
– Na, paspauskim rankas ir keliaukim namo. Šito
vyruko net vardo nežinau.
– Petras, – sako Jonelis.
– O kiek metų?
– Abiem šešiolika.
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– Tai jau tikri vyrai. Tik ko tokie tylūs, be ūpo?
– Kad nežinom, ką sakyti, – pirmąkart atsiliepia Petras.
– Pasižadėkit prie namų nešaudyti.
– Niekad nešaudysim! – rikteli abu.
– Bet aš tą žaltį vis tiek nudėsiu, – sušnypščia Petras.
– Neįprask žmonėms keršyti.
Po penkerių metų, sovietinei okupacijai pakeitus
hitlerinę, su Joneliu teko susitikti ten, kur gyvenimas
pilnas mirties – centriniame Velsko lageryje.
Diena buvo ir nelaiminga – pagavau vagį, bet jis paspruko, – ir laiminga, nes pasimačiau su Joneliu. Pirmiausia apie vagį. Turėjau dvejus iš Brazilijos atsivežtus marškinėlius, išsaugotus per visas kratas, vagystes,
patikrinimus, ir šiltomis dienomis apsivilkdavau.
Mūsų zonoje paskyras išrašinėjo žydas, tituluojantis
save kapitonu ir maršalo Rokosovskio10 adjutantu.
Gyrėsi, kaip smagu buvę Varšuvoje, kiek gėrybių turėjęs Vokietijos miestuose, bet, neteisingai apkaltintas
plėšikavimu, gavęs dešimt metų. Buvo išleidžiamas už
zonos be sargybinio. Baisiai jam patiko mano marškinėliai. Pažadėjo ryt duoti dešimt stiklinių tabako, jeigu šį vakarą paskolinsiu. Eisiąs svečiuosna. Rytoj tikrai
grąžinsiąs. Jis gi žydas, o ne koks sukčius ruskis. Daviau. Bet nakčia man liepta susikrauti daiktus ir buvau
išvežtas į tolimą miškų ūkio punktą. Matyt, žydelis žinojo, kad būsiu perkeltas. Po kelių savaičių – nežinia
kodėl – buvau pargabentas atgal.
Sekmadienis. Žaidžiu šachmatais. Matau, per kiemą
eina „kapitonas“ su mano marškinėliais. Pasiveju.
– Atiduok marškinėlius!
– Pašolvon, bandite, aš tavęs nepažįstu! – atsimušinėja.
Artėjam prie sargybos būdelės. Šaukiu sargybiniui,
kad sulaikytų vagį. Jie susimirksi, ir sargybinis, nukreipęs į mane šautuvą, šūkteli:
– Pasitrauk!
10

Konstantinas Rokosovskis (1896-12-21–1968-08-03) – lenkas, Sovietų Sąjungos ir Lenkijos maršalas, SSRS gynybos ministro pavaduotojas, Lenkijos
gynybos ministras.
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Žinau tvarką – žodį leptelsi, karcerin tūpsi. Paleidžiu su sargybiniu susikukavusį niekšą.
Staiga matau – prieš mane vyras su neregėta blizgančia uniforma. Žvilgsniu perleidžia mane.
– Drauge Andrašiūnai, sveiki gyvi. Matot, kur susitikom.
– Jonelis! Tai netikėtumas! Ar čia lakūno uniforma?
– Ne. Esu komandiruotas vertėjauti tardant. Turiu
jums gerą žinią. Paliudijau, kaip buvot prieš vokiečius
nusistatęs, kaip mane išgelbėjot.11 Bandau padėt jums
iš čia ištrūkti.
– Vadinasi, būsime kvit.
– Jūsų dukra ir žmona sveikos. Mačiau Kaune.
– Man jau net nepatogu tave Joneliu vadinti.
– Galit. Buvot man kaip tėvas ir liksit.
– Tada kalbėsiu atvirai. Ar pastebėjai skirtumą tarp
Markso idėjų, kurių buvai prisigraibęs mokykloje, ir jų
įgyvendinimo čia, Velske, gyvų žmonių skerdykloje?
Jei vertėjauji tardytojams, manau, šį tą supratai.
Jis krūpteli, apsidairo.
– Tylėkit!
– Buvai toks svajingas vaikas... Norėjai po pasaulį
pakeliauti.
– Ir atkeliavau... Šiaurės pašvaistę pamatyti. Bet, –
neramiai apsidairo, – per prarają permestas lieptas.
Nei sustot, nei grįžt negaliu. Jei paslysiu – įkrisiu, tad
kol kas stumiuosi pirmyn. Visaip stengiuosi iš čia pasprukti.
– Tikiu.
– Tai pasimatysim Lietuvoj.
Paduoda ranką, atsisveikinam.
Dar po mėnesio sėdėjau traukinyje, dundančiame
Vilniaus link.
Jau, rodos, visas kliūtis įveikiau, esu Ukmergėje, bet
turiu aiškintis tardytojui, kaip ten buvo su Jonu Bagdonu. Tardytojas rašo, vėliau skaito:
– Toks ir toks prisipažino, kad 1941 metais buvo ges-

11

Lietuvos Ypatingajame archyve saugomoje Ksavero Andrašiūno byloje yra
šis dokumentas.
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tapininkų bendradarbis. Neaiškių sumetimų vedamas
gelbėjo komjaunuolį Joną Bagdoną, matyt, norėdamas
jį užverbuoti.
– Gana tyčiotis! Skųsiuos prokurorui! – rikteliu, vėl
bloškiamas į beprasmybės dugną.
Tardytojas šypsosi. Suplėšo, ką parašęs.
– Na, nesikarščiuok. Tik dar kartą patikrinom. Ryt
paleisim, bet būsi mums reikalingas.
Iš ryto išėjau į laisvę.
Rudenį sutikau Jonelį Ukmergėje, ant Šventosios tilto. Buvo labai suniuręs. Trumpai tarstelėjo:
– Dinkit iš Skačiūnų. Jau renka medžiagą jums sudoroti.
– Tai mes, Joneli, Felinkos miške nepamedžiosim.
Gyvenom kadaise kaip pasakoj, o dabar pakliuvom į
slibinų karalystę. Liūdna.
– Tikrai nelinksma. Reikalauji prisipažink, prisipažink, pasirašyk. Ašaros, dejonės, kančios. Kartais nusišaut norisi. Gal pavyks kur nors išsprukti? Pasaulio
pamatyti.
– Linkiu, Joneli, kad tavo svajos išsipildytų.

EILĖ

Kaunas, 1950 m.
Greita kaip žaibas žinia apskrieja Žemuosius Šančius:
Cukraus duoda! Cukraus duoda! Artėjant nesušaudytų poetų apdainuotai šventei – Gegužės Pirmajai, –
valdžia parodo beribį rūpinimąsi žmonėmis. Kas tik
gyvas puola iš namų, skuodžia, lekia tekinom. Lydžiu
pasiligojusią motiną. Ji kūprina, ramstydamasi lazda,
lyg prasikaltus kartoja, kad galėtų gerti arbatą ir be cukraus.
Parduotuvė gulte apgulta. Vos pastovinčius senelius milicininkai subruka prie vieno langelio, moteris
su vaikais ant rankų sugrūda prie kito, o prie trečio
kaip silkės statinėje susislegia įvairiarūšė minia. Ten
didžiausia kamšatis, klyksmai, barniai.
Gyvenu be paso, todėl lieku mindžikuoti patvoryje, kišenėje apgniaužęs pasagą. Bandys kas stverK u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 9 · 12

ti, sukibirkščiuos ugnelė. Nesiskubink prie manęs,
mirtie!
Kasdien vis tvirčiau klostosi bedvasio bendravimo
tradicijos – alkūniuojantis, braunantis, brukantis, stumdantis. Erdvę užvaldo reikšmingiausi mūsų amžiaus žodžiai – nėra, neatvežė, nebus. Sovietmečio sukurtas eiles
verta eilėmis apdainuoti. Taip gražiai jos urzgia, žmogišku karščiu garuoja, viską į šuns dienas deda.
– Užlindo, glinda, be eilės!
– Nusispjaut man ant tavęs ir dar koja patrint.
– Oi, nėra kam snukio nachalui išraust!
– Liežuvis tau nušus už tokias kalbas!
– Atsirado inteligentė!
– Chamas!
– Kad tu pragaran nugarmėtum!
– Nemink ant kojos, ba gausi per srėbtuvę.
– Ko grūdiesi kaip gyvulys!
– Žiūrėk savo eilės!
O mano galvoje skamba Vinco Kudirkos „Tiesos eilėms rašyti“:
Eilė – tai sustatymas keleto žodžių tokioje tvarkoje,
Kad skaitant juos, girdėt lyg muzikos taktas.
Grūstyje ima suktis žmogiško apsukrumo sūkurėliai. Gavusios cukraus, moterys perduoda kūdikius kitoms. Mažylių pravartumas kyla. Putli, prieškariniais
drabužiais vilkinti rudaplaukė sako bičiulei:
– Reikia gauti vaiką. Negi stumdysimės eilėje iki vakaro?
Pro šalį, vaiku ir popieriniu cukraus maišeliu nešina, lėtai eina jauna pavargusių akių moteris.
– Paskolink vaiką! – tarsteli gudragalvė. – Rublį
duosiu.
Moteris sustoja.
– Pinigas pinigą pelno, – toliau gundo rudaplaukė.
Jaunoji motina pažvelgia lyg į užkalbinusią, lyg į
pilkšvas dangaus tolumas. Rublis jau įspraustas į saują.
– Duokš!
Gesdama it žvakė, atiduoda kūdikį.
– Ir tu nesnausk! – paraginusi bičiulę, apsukruolė
neria į spūstį.
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Be kūdikio likusi jauna moteris vis labiau blykšta,
persibraukia ranka akis, sumeta kryžių ant krūtinės ir
sudreba, lyg ją kas iš šio pasaulio vytų. Tada dingsta
tarp žmonių.
Su skolintu mažyliu į eilę įsispraudusioji net spindi.
Ir mano motina nušvitusi – gavo saldųjį puskilogramį.
Parlydžiu namo. Bet gyslos tvinksi, širdis krūpčioja, o
kojos – nežinia kodėl – vėl nuneša į parduotuvės kiemą.
Apsukruolė – jau su maišeliu cukraus – patenkinta
dairosi. Klausinėja, kur kūdikio motina. Niekas nežino. Bičiulės, pastebėjusios mane patvorio šešėlyje, prieina.
– Ar nematėt moters pilku paltu?
– Mačiau.
– Kur ji dingo?
– Nežinau.
– Aš gi jai rublį daviau.
– Kaip rublį davėt, mačiau.
Nerimą akyse keičia pyktis.
– Kur dėsiu šitą...
– Pirkai už rublį, tai ir turėk, – tarsteli kažkas.
Prie įsitriukšmavusio pulkelio ima artintis milicininkas. Suskliaudusi ausis moteriškaitė, kūdikiu nešina, nuskuodžia gatve. Paeinu iš paskos. Žalias namukas, sodas.
Palikęs praeityje kelerius metus ir ėmęs gyventi iš
dažytojo amato, kartą gaunu darbo tame rajone. Nupėdinu iki žaliojo namuko. Kieme žaidžia vaikai.
– Rubliuke! – išgirstu šaukiant. – Greičiau nešk kamuolį!
Naktį guliu vienišas, rūkau, tačiau klausimas klabena širdį. Kai Dangus ir Žemė praeis, o aš subyrėsiu į
tamsos dulkes... ar tada... neteks atsakyti, kodėl stypsojau lyg mietą prarijęs, kai buvo parduodamas žmogaus likimas?
Šalta logika sako – NE!
BET... kodėl juokiasi tamsa?
Kad Žemė ir toliau suktųsi, duodu, – jei turiu, – elgetai rublį.
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Jūratė VYLIŪTĖ

ALEKSANDRA DIRVIANSKAITĖ – PIANISTĖ,
PEDAGOGĖ, KOMPOZITORĖ

Gimusi 1896 m. Prialgavos dvarelyje (Tauragės aps.), augusi tuo laikotarpiu, kai lietuvės moterys, kraštui
atgavus uždraustą raštą, dar tik skynėsi kelius į mokslą ir lygiateisiškumą, Aleksandra Dirvianskaitė vis
dėlto turėjo sąlygas ir galimybę visapusiškai lavintis. Nuo devynerių metų skambino fortepijonu, mokėsi
Liepojos, Rygos gimnazijose, Rygos muzikos mokykloje. Tėvams pageidaujant, įstojo į Sankt Peterburgo
Medicinos institutą, jiems prieštaraujant, perėjo į Peterburgo konservatorijos fortepijono skyrių. Lietuvai
atkūrus Nepriklausomybę, grįžo į Vilnių, rengė koncertus sostinėje, Kaune, Žemaitijoje. 1920–1924 m.
fortepijoną ir kompoziciją studijavo Leipcige. Parašė instrumentinių kūrinių, dainų. Apsigyvenusi Kaune, koncertavo visuomenės elito renginiuose, labdaros vakaruose, vertėsi privačia fortepijono pedagogės
praktika. 1940–1960 m. ji buvo Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos mokyklos mokytoja.

R

ašydama knygą „Lietuviai ir muzika Sibire“, skyrių apie tuos, kuriems pavyko pabėgti, išsislapstyti, pavadinau „Šalia tremties“. Dabar manau, kad visi
mes, gyvenę anais teroro laikais, buvome „žmonės šalia tremties“. Ne vien pabėgusieji, išsislapsčiusieji, bet
ir nutilusieji, prisitaikiusieji, net paženklintieji gėdinga bendrininko etikete. Išdavikai – atskira mažumos
kategorija, tačiau ir jie – sovietizmo padarinys, nors
išdavystė turi gilias šaknis žmonijos istorijoje. Visa toji
daugiasluoksnė visuomenė gyveno po tankia paslapties uždanga. Niekam net į galvą negalėjo ateiti, kad,
pavyzdžiui, garbi fortepijono mokytoja, LSSR nusipelniusi meno veikėja Aleksandra Dirvianskaitė – irgi
„žmogus šalia tremties“.
Nuo 1950 m. pažinau Ją, stebėjau iš arti.
Eina kasdien per Vilniaus senamiestį, iš Totorių į
tuometinę Gorkio (dabar Didžiąją) gatvę, kur šalia
uždarytos Šv. Kazimiero bažnyčios veikia J. Tallat-
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Kelpšos muzikos mokykla. Susikaupusi, dailiai, dar
smetoniškai apsirengusi, su skrybėlaite (Kauno ponios nuo 1940-ųjų galvas rišo skepetaitėmis), aplink
nesidairanti, praeiviais nesidominti. Mokykloje dėsto specialaus ir privalomo fortepijono disciplinas.
Pagal išsilavinimą ir patirtį derėtų vadovės postas,
bet... Ji turi nedidelę savo klasę ir ugdo būsimuosius
pianistus.
Nėra kategoriška, nespraudžia mokinių į standartinius rėmus, neprimeta savo skonio, leidžia kiekvienam lyg žiedui skleistis pačiam, skatina raišką,
kylančią iš prigimties savybių. Ne vienu mokiniu vėliau galėjo didžiuotis. Bet nesididžiavo, tik džiaugėsi.
1950 m. jos klasę baigusi Halina Znaidzilauskaitė pasuko Mokytojos pėdomis, nesiekė būti koncertuojanti pianistė, tapo reikšminga solistų partnere. Netrukus atėjo pradinukas Viačeslavas Ganelinas, turintis
įgimtų gabumų džiazui, ir Dirvianskaitė mielai juos
K u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 9 · 12

puoselėjo, nepaisydama savo klasikinės orientacijos.
Nevengė komplikuotų, kartais, atrodytų, neįmanomų dalykų – antai į savo specialaus fortepijono klasę
priėmė neregę Rachelę. Kad Beatričė Grincevičiūtė
dainuoja, nematydama nei natų, nei žmonių, o tik
vadovaudamasi savo intuicija, nuovoka ir klausa,
jau niekas nesistebėjo, tačiau akla pianistė?! Rachelė pasirodė esanti ne vien gamtos nuskriausta, bet
ir gausiai apdovanota – valinga, talentinga. Gyveno
Labdarių gatvėje, tokiame lyg ir aklųjų bendrabutyje.
Didžiulėje salėje, ant grindų, išsidėsčiusios šeimynos –
sujaukti guoliai, maži vaikai, maisto kvapai ir trupiniai. Svetimam pravėrus duris visi, lyg žąsų pulkas,
ištiesia kaklus, atsisuka ir tyli, laukia... Reikia surasti
Rachelę, prašnekti, tada jie nurimsta. Dirvianskaitei
paprašius, diktuodavau muzikos istorijos, teorijos
pamokų santraukas, kurias Rachelė išsibadydavo
Brailio raštu į storo popieriaus lapus. Tačiau kaip
ir kur ji prausiasi, rengiasi, „skaito“ ir skambina?..
Baigė muzikos mokyklą, per valstybinius egzaminus
skambino kažkurį Beethoveno koncertą. Pianiste
netapo. Ištekėjo, ūgtelėjęs sūnus retkarčiais vis dar
atvesdavo Rachelę į Dirvianskaitės namus.
Ji buvo Mokytoja–Globėja. 6-ojo dešimtmečio
pradžioje ir aš mokiausi J. Tallat-Kelpšos muzikos
mokykloje dainavimo, Dirvianskaitės klasėje – fortepijono. Iš visų dėstytojų tik ji pastebėjo išsekusio
organizmo būsenas – kaip gyveni, kuo maitiniesi?
Mama viena augina tris vaikus, pati sunkiai ginasi
nuo bado, iš jos atsivežtoji svogūnų pynė pasibaigė, o
stipendijos pakanka tik sumokėti už kampą bendrame kambaryje, duonai ne visada lieka. Mama viena,
tai kur tėvas?.. Dingęs? Pasmerktas tylai, nė žodžiu
negalima prasitarti, kad neužgriūtų dar didesnė
nelaimė... Tą pačią dieną ji pasiėmė mane pas save.
Suprato, nes ir savo šeimos istoriją laikė užrakintą
skausmingoje tyloje.
Tėvas Aloyzas Dirvianskis ir motina Elena Kryževičiūtė-Dirvianskienė užaugino tris vaikus: sūnus
Steponą ir Vytautą, dukrą Aleksandrą. Gal vylėsi,
kad pratęs medikų liniją – senelis Dirvianskis, Vilniaus universitetą baigęs dar prieš caro administraK u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 9 · 12

Aleksandra Dirvianskaitė Totorių gatvės kambaryje prie fortepijono.
Apie 1957 m.

cijai jį uždarant (1832), buvo gydytojas. Tačiau tėvų
norai netapo vaikų norais. Pirmagimis Steponas,
baigęs Rygos politechnikos institutą, dirbo Maskvoje, paskui gyveno Kaune, turėjo pelningą verslą
(statė ir pardavinėjo namus, jo sūnus studijavo Austrijoje, duktė dirbo „Baltijos Lloido“ bendrovėje).
Mirus žmonai, Steponas nusipirko sodybą prie Platelių, ūkininkavo iki mirties. Jaunėlis Vytautas, baigęs Peterburge Kotrynos gimnaziją, 1919 m. įstojo į
Kauno karo mokyklą, gavęs vyr. leitenanto laipsnį,
iki 1923 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Paleistas
į atsargą ir baigęs Leipcigo aukštąją komercijos mokyklą, dirbo „Pieno Centre“ (kuravo sviesto eksportą
į Čekiją, Vokietiją, Angliją, savo automobiliu dažnai
važinėjo per Karaliaučių į Hamburgą, Prahą). 1942 m.
gimė duktė Vida, 1944 m. – Nijolė, po karo Vytautas
su šeima grįžo į tėvų dvarą Prialgavoje. Aleksandra,
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tiesa, įstojo į Peterburgo Medicinos institutą, tačiau
jautė, kad gyvenimas susidvejino („per dienas skambinu, naktimis kalu medicinos mokslus“) ir po ketverių įtampos metų pasuko į muziką.
1948 m. gegužės rytą didžioji masinių trėmimų
banga Vesna („Pavasaris“) užgriuvo ir Vytauto Dirvianskio šeimą. Kodėl? Pusšimčio hektarų savininkas – buožė, be to, dar ėjo kalbos apie bajorišką kilmę. Tėvai paskubomis rengė mergytes, rišo patalynę,
tempė iš kamaros džiovintos duonos maišus – visi
Lietuvoje pasiruošę Sibirui. Senasis Aloyzas Dirvianskis buvo jau miręs, motina Elena Dirvianskienė
ligota, nepasikelianti iš lovos, nepastovinti ant kojų.
Nustvėrę paklodę už kampų raudonžvaigždžiai žaliūkai nunešė ir per bortą įmetė senutę į sunkvežimį. Kažkokiu būdu Vytautas perdavė žinią seseriai,
Aleksandra puolė prie „gerų pažįstamų“, maldaudama – juk žmonės „ant patalo“ nevežami. Vežami, ne
pirmas kartas. Vis dėlto pažintys pagelbėjo – ešelonui sustojus Mosėdyje, kareiviai iškėlė Dirvianskienę iš vagono ir paliko bažnyčios patvoryje... Ten ją
priglaudė geri žmonės, paskambino dukrai į Kauną.
Atskubėjusi Aleksandra nuvežė motiną pas Steponą,
sūnaus globojama ji ir mirė.
SSRS žemėlapiuose Dirvianskaitė vis ieškodavo,
kur bekraštėse Sibiro platybėse yra Šamanka... Ar
gaudavo laiškų? Turbūt. Nes rašydavo, niekam nematant. Ir siuntinių sudarydavo, nutraukdama nuo
savo toli gražu ne sotaus stalo. Sviesto ant duonos
tepdavome plonai. Užtat dvasiai leisdavome plačiai
sparnus išskleisti. Jos kambarys Totorių gatvėje nr.
17 (du langai antrame aukšte, virš vartų arkos) priminė muzikos šventovę, toli nuo pasaulio vargų ir
skausmo.
„Mes skambinam, dainuojam per dienas ir naktis.
Ji įsijaučia, užsimiršta, seni [tada man taip atrodė]
skruostai parausta, visa dega. Pavydžiu, žiūrėdama
į ją, ir klausausi lyg užburta. Neužmirštamos gėrio ir
palaimos akimirkos! Visą laiką esu dieviškame garsų pasaulyje. Kas tik užeina, visiems turiu dainuoti,
tai bjauru, tačiau kai esam dviese...O, ji mane bara,
tiesiog dreba, kai negerai imu kokią natą. Padarė iš
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manęs fanatikę [...] Gyvenu kaip ant spyruoklių. Gyvenimo tempas pašėlusiai greitas“, – 1952 m. rašiau
dienoraštyje.
Veltui stengėsi padaryti iš manęs dainininkę,
balso klosčių nepatempsi, nepaderinsi kaip smuiko
stygų – iškrypo ir baigta, balso nebėra, garsas nevaldomas. Vis dėlto aš buvau išimtis, nepatvirtinanti
taisyklės. Dirvianskaitė gebėjo įžvelgti ir „ištraukė“
ne vieną gerą balsą. Jos privalomo fortepijono pamokas lankęs Edmundas Kuodis tingiai mokėsi specialybės (klarneto). Tai gal balsą turi? Patikrino – ogi
turi! Taip ir užaugo lyrinis tenoras, žavingai dainuojantis italų dainas, operos scenoje įkūnijęs Almavivą,
Lenskį, Buratiną, Nemorino...
Nežinia, kur priežastis, bet didžioji Dirvianskaitės
meilė ir misija buvo dainininkai. Sakydavo: „Norėjau, kad visa Lietuva dainuotų. Tačiau nepavyko, visi
tik rėkia.“ „Rėkimas“ – vokalo mokyklos dalykas. Ji
nepasitikėjo žymiosios tarpukario profesorės Vlados Grigaitienės mokymu, savo globotines siųsdavo į
Oresto Marinio klasę. Šis vadovavosi italų vokalo pedagogikos principais ir stengėsi išryškinti individualų balso grožį, ką Dirvianskaitė irgi laikė svarbiausiu
teisingo dainavimo rodikliu. Arba vedė į privačias
Olgos Ranten pamokas. Camille’o Everardi’o mokinė, caro kariuomenės generolo žmona po bolševikų
revoliucijos iš Peterburgo atvyko į Kauną, kur gyveno iki 1939 m. Konservatorijos studentės, būsimosios
operos solistės – Veronika Dagelytė, Aldona Vaitkutė, Petronėlė Zaniauskaitė, Elena Mažrimaitė, – visos
ypatingos savo tembrais, irgi lankė Ranten pamokas.
Negirdėjau Dirvianskaitės sakant (nors kai kur rašoma), kad dėsčiusi dainavimą. Tačiau jos namai iš
tikrųjų buvo lyg medis, ant kurio šakų čiulba paukščiai. Ne visada vien linksmas daineles. Iš Žemaitijos
parsivežė našlaitę Anelę Luotaitę, nuo dvylikos metų
likusią be tėvų su šešiais broliais. Rengė, maitino,
mokė skambinti fortepijonu, lenkiškai šnekėti („buvo
man kaip motina“), vasarą abi atostogaudavo Stepono
sodyboje („vaikščiodavom laukais, plaukiodavom valtim Platelių ežere, Dirvianskaitė pati irkluodavo“). Pastebėjusi, kad mergaitė muzikali, o svarbiausia – turi
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balsą, leido į muzikos mokyklą, paskui į Konservatoriją, tikrino, ką ir kaip dainuoja – vis nepatenkinta
buvo, samdė dar ir privačias dainavimo mokytojas.
Skaudžiausia valanda, sužlugdžiusi Dirvianskaitės
viltis, atėjo, kai Anelė slapta įstojo į Filharmonijos
chorą („Tu savo balsą gadini, sakė, net rimbą paėmė,
paskui apsikabinusios abi verkėme“). Teko atsisveikinti. Bet abipusė šiluma neišblėso, Anelė budėjo prie
savo Globėjos iki paskutinės jos valandos.
Dirvianskaitė mėgdavo mažas kompanijas prie
stalo. Susirenka, būdavo, artimiausi bičiuliai – skulptorius Rapolas Jakimavičius, ponia Abromavičienė
(„pani Kasia“), kelios dainininkės. Smagias kalbas
keičia muzika. Šeimininkė skambina savo mėgstamiausius Chopino, Liszto, Beethoveno kūrinius,
akompanuoja solistėms. Visuomet šiuose namų
koncertuose dalyvauja Nele vadinama Petronėlė Zaniauskaitė, linksmoji Elena Mažrimaitė-Dirsienė.
Skamba Schuberto dainos, Rubinšteino romansai. Ir
Dirvianskaitės kūriniai. „Proszę, Nele, – „Kad galėčiau“. Nors ir prašyti nereikia – Zaniauskaitė labai
mėgo ir jaudinamai dainuodavo: „Kad galėčiau tamsią naktį miego nemiegočiau / po tamsias klaikias giružes sau viena klajočiau... [...] Gal tada širdis nurimtų ir jau nebraudočiau. / Ir tos laimės, šventos meilės
daugiau nebieškočiau.“ Čia ir priėjimas prie aukštosios lia, kurią Dirvianskaitė dažnai naudoja kadencijoje, labai patogus, ir emocijos siekia dramatinių
gilumų. Reikšmingas poetinis dainos turinys. Tyrų
Duktės – rašytojos Bronės Buivydaitės (1895–1948)
„nuo žemės pakylėtos, gamtos grožį poetizuojančios,
moralines žmogaus vertybes akcentuojančios“ eilės
jautriai rezonavo Dirvianskaitės širdyje. Didžiąją ir
vertingąją savo dainų dalį ji parašė Tyrų Duktės žodžiais. Jose galima išgirsti skaudžių asmeninių išgyvenimų atbalsį.
Dirvianskaitė nebuvo nei uždara, nei vieniša. Beveik nieko nežinome apie ankstyvuosius jaunystės
metus Latvijoje, tačiau Peterburge ji dalyvavo visuomeniniame gyvenime, priklausė pažangiajai lietuvių bendrijai. Senoje nuotraukoje matyti Peterburgo
lietuvių studentų draugijos Fraternitas Lituanica
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susirinkimas: vienintelė moteris – Aleksandra Dirvianskaitė, šalia – Kazys Būga, Vladas Nagevičius,
Augustinas Voldemaras, Antanas Žmuidzinavičius,
ją globoję Petras Rimša ir Stasys Šimkus, kiti būsimieji garsūs vyrai. Artima pažintis užsimezgė su
Paulium Galaune, tada dar studentu.
Kad gautų aukštojo mokslo diplomą, lietuviai
anais laikais vykdavo studijuoti svetur, dažniausiai
į Rusiją, nes Lietuvoje specialių aukštųjų mokyklų
nebuvo, o ir savas raštas tik 1904-aisiais atgautas.
Išmušus 1918 m. Nepriklausomybės varpui, jie tuoj
pat grįžo į sostinę Vilnių ir ėmėsi intensyvios veiklos
krašto labui. Tą liudija ir Dirvianskaitės biografija.
Jau 1918 m. lapkričio 3 d. Vilniuje pradėjo sezoną
Lietuvių teatras, įsikūręs „Didžiosios ir Vokiečių gatvių
kertėje“. Dirvianskaitė Pirmajame koncerte dalyvavo
kaip pianistė ir debiutavo kaip kompozitorė – Adelė
Nezabitauskaitė padainavo jos „Naują Rytą“, parašytą Juliaus Janonio žodžiais ir – įdomiausia – skirtą
Vasario 16-ajai. Tokia dedikacija verčia permąstyti
Janonio eilių vertinimą per sovietinę prizmę. Poetas,
1917 m. pradžioje paleistas iš Peterburgo kalėjimo,
tą pavasarį (gegužės mėnesį) nusižudė. Rusijoje jau
stipriai griaudėjo proletariato revoliucija. Bet ir Lietuvoje kilo išsilaisvinimo iš carinės Rusijos aušra.
Ką sveikino išeinantysis? Lietuviškoji tarybinė enciklopedija (1979, t. 5, p. 8) tvirtina, esą Janonis „savo
kūrybą siejo su darbininkų klasės kova prieš kapitalizmą“. Dirvianskaitė, tada irgi gyvenusi Peterburge,
gal net pažinojusi Janonį, jo „Naują Rytą“ pasveikino
sau nebūdingu aktyviu mažoru, veržlia melodijos
slinktimi – su tokiu pat viltingu džiaugsmu ir energija, kaip ir Janonis, savo eilėraštį pasirašęs Vaidilos Ainio slapyvardžiu. Paskirdama dainą Vasario
16-ajai, Dirvianskaitė tikriausiai žinojo, prie kurios
„vergijos kapo“ stovėjo poetas.
Valstybės kūrimo, jos gynimo laikai buvo sunkūs,
neramūs. Paulius Galaunė savo prisiminimuose piešia tokį vaizdą:
„1918 metais teko gyventi Adomo Varno bute, kurį
jis tuomet nuomojo Užupio gatvėje. Vakarais ateidavo Balys Sruoga, kiti Vilniuje gyvenę menininkai.
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Gana greit būrelį papildė pianistė Aleksandra Dirvianskaitė ir dainininkė Adelė Nezabitauskaitė. Visi
jie gyveno kas sau, prisiglaudę įvairiuose kampuose,
besiversdami kaip kuris išmanė. Vieną vakarą kažkuris iškėlė tokią mintį: Žvėryne, Jasna gatvėje [dabar
D. Poškos g. nr. 18], stovi Lietuvių komiteto dviejų
aukštų tuščias medinis namas – ar nevertėtų apsigyventi jame mums visu būriu? Drauge gyvenant būtų
lengviau. Pajamas dėtume į bendrą katilą, iš kurio
mus maitintų pasamdyta virėja, o jau dvasinio maisto ieškotųsi kiekvienas pagal savo polinkius ir sugebėjimus. [...] Sukrovę visą savo turtą į vienu arkliuku
pakinkytą vežimą, patraukėm iš Užupio į Žvėryną.
Antrame aukšte po vieną kambarį gavo A. Varnas,
B. Sruoga ir A. Dirvianskaitė su A. Nezabitauskaite,
pirmo aukšto kambaryje su židiniu apsigyvenom V.
Jomantas ir aš. Į bendrą katilą savo koncertų dėka
daugiausia įnešdavo A. Dirvianskaitė ir A. Nezabitauskaitė. Likusiųjų įnašai buvo žymiai kuklesni.
Kažkas iš lietuvių inteligentų mus pavadino „menininkų komuna“. Šis vardas greitai prigijo. Toks idiliškas ir šiek tiek bohemiškas gyvenimas „menininkų
komunoje“ tęsėsi iki 1919 m. pradžios“ (Kultūros barai, 1974, nr. 1, p. 48).
Namas D. Poškos gatvėje nr. 18 nuo laiko papilkėjęs, bet vis dar stovi savo vietoje, deja, niekuo neprimindamas, kad jame prieš šimtą metų kultūrininkai
kurstė atgimstančios tautos židinį.
„Komunoje“ buvo sprendžiami ne vien bendros
duonos reikalai, bet ir kapojamos galvos autoritetams, kryžiuojamos nuomonių ietys, ginamos ir
puolamos idėjos. Dirvianskaitė („tas išmintingas ir
kritiškas padaras“) kritikos strėles paleido į modernųjį Plunksnadraskį – Balį Sruogą ir pelnė „nepalankios kritikės“ vardą. Dainininkė Adelė Nezabitauskaitė, grįžusi iš Maskvos, kur studijavo muziką ir
dramą, parengė koncertinį lietuvių autorių, tarp jų
ir Dirvianskaitės, dainų repertuarą. Pati Dirvianskaitė įkvėptai skambindavo klasikų kūrinius. Koncertuodavo Vilniuje, Kaune, Žemaitijos miestuose.
Tai buvo pirmieji fortepijoninės muzikos koncertai
nepriklausomoje Lietuvoje.
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Dirvianskaitės ir Nezabitauskaitės gastrolės, kaip
liudija spauda, būdavo laukiamos ir sėkmingos. Antrą
kartą atvykusios į Telšius „artistės tris valandas žavėte žavėjo publiką“. Skuode „Dirvianskaitė paskambino šešetą klasikinių Šopeno, Šuberto, Rubinšteino
kūrinių“. „Ji sugeba gauti iš fortepijono labai gražių,
meilių skambėjimų ir ypač gerai supranta atliekamų
veikalų mintį ir autorių ūpą.“ Šiandien kalbėti apie
Dirvianskaitės pianizmą sunkoka – nėra likę jokių
įrašų. Pagal repertuarą galima nuspėti virtuozišką
techniką, pagal recenzijas – romantinę interpretaciją.
„Komunos“ gyvavimas, kaip ir visa, kas gražu,
greitai baigėsi. Nezabitauskaitė ištekėjo už Galaunės
ir persikėlė į Kauną. Dirvianskaitė, gal pajutusi, kad
turi profesijos spragų, o gal iš asmeninės nuoskaudos
išvyko į Leipcigą, anuomet stambiausią Vakarų Europos muzikinės kultūros centrą. Ten atsidūrė tarp
gabiausių lietuvių muzikų. XX a. 3-iajame dešimtmetyje Leipcigo konservatorijoje ilgiau ar trumpiau
studijavo Juozas Gruodis, Jadvyga Čiurlionytė, Jonas
Bendorius, Stasys Šimkus, Balys Dvarionas, Kazimieras Viktoras Banaitis, violončelininkė Elena Dambrauskaitė, dainininkė Gražina Matulaitytė, lankiusi
smuiko, fortepijono ir kompozicijos pamokas.
Leipcigo studentų tarpusavio santykiai, simfoninio
orkestro Gevandhaus, Šv. Tomo bažnyčios berniukų
choro koncertų, Neues Theater spektaklių įspūdžiai aprašyti ne vienoje knygoje. Užsimenama, kad tuo metu
Dirvianskaitė irgi mokėsi Leipcige, nors privačiai, bet
pas žymiausius konservatorijos profesorius – garsų pianistą T. Lambriną bei „vieną didžiausių muzikos
autoritetų Leipcige“, kompozicijos pedagogą Stephaną Krehlį. (Lėšomis ją rėmė brolis Steponas.) Parašė
kamerinės instrumentinės muzikos kūrinių: etiudų, fugų, preliudų, Variacijas fortepijonui, Capriccio smuikui ir fortepijonui – kai kurių įrašai saugomi Lietuvos radijo fonduose. Tačiau labiausiai
ją traukė vokalinė kūryba. Studijuodama Leipcige
sudarė „12 dainų balsui, pritariant fortepijonui“
rinkinį, kurį išleido „Švyturio“ bendrovė (Kaunas.
N. Simrock Gm. b. H. Berlin – Leipzig. 1923). Datų
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dintos 1923 m., be to, visos (išskyrus „Naują Rytą“)
išverstos į vokiečių kalbą (vertė Valerianas Torniusas), akivaizdu, kad sukurtos 1917–1923 m. Struktūros požiūriu – identiškos romantizmo stilistikai, tik
solisto partija ryškiau individualizuota, nuo švelnių
(bet ne sentimentalių) emocijų organiškai kylanti į
galingas, dramatiškas viršūnes. Tai tvirtos, vyriškos
dainos. Pirmieji lietuvių kompozitorės darbai.
Totorių gatvės kambaryje apie Leipcigą nebūdavo
kalbama – gal todėl, kad šalia nebuvo nieko iš anų
dienų. O vienas kitas Kauno laikų (1926–1940) bičiulis (nors dauguma 1944 m. pasitraukė į Vakarus)
dar sėdėjo čia pat, už stalo, ir kiekvienam magėjo šį
tą papasakoti. Elena Mažrimaitė-Dirsienė kaskart
su jauduliu prisimindavo, kaip šoko su Prezidentu
Antanu Smetona. Dirvianskaitė įvairiomis progomis
stengdavosi ją, dar studentę, parodyti visuomenei,
nusivesdavusi į mažuosius pobūvius Prezidentūroje,
kur Elena atlikdavo lietuvių autorių dainas – Juozo
Tallat-Kelpšos „Mano sieloj šiandien šventė“, Aleksandro Kačanausko „Kad aš našlaitėlė“, Dirvianskaitės „Sapnus“, „Tamsią naktį“. Sakydavo, tik dainuodama pamiršdavusi varžančią aukštuomenės
aplinką ir pasijusdavusi „baliaus karaliene“, o kai
šokusi valsą su Prezidentu, net kojos nutirpusios iš
baimės, bet jis buvęs malonus, paprastas. Beje, neaukšto ūgio, beveik lygus su ja... Petronėlės Zaniauskaitės aukštuomenės etiketas nevaržydavęs, nors į
Konservatoriją, kaip ir Mažrimaitė, atėjo iš varganos
žemaičių ūkininko trobos. Jeigu ne Dirvianskaitė,
išrūpinusi abiem vardines Smetonienės stipendijas, įspraudusi į Juozo Tumo-Vaižganto bendrabutį,
skirtą neturtingoms Kauno universiteto studentėms
(Konservatorija savo bendrabučio neturėjo), kažin
kuo būtų pasibaigusios jų studijos...
Dirvianskaitė nuo jaunystės pažinojo įtakingų žmonių ir nesidrovėdama painiojo „asmeninius ir valdiškus interesus“, kad padėtų globotinėms. Konservatorijoje reikia mokėti už mokslą, o pinigų nėra. „Nueik,
Eliūne, pas generolą Nagevičių, pasisakyk gimusi netoli
Apuolės piliakalnio, kurį jis kas vasarą kasinėja, ieškodamas senovės liekanų, ir paprašyk paramos.“ „ĮsidrąK u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 9 · 12

sinau, nuėjau, ir ką gi – Nagevičius sumokėjo.“
Prisiminimai nuklysdavo ir į labdaros koncertus našlaičiams, neturtingiems moksleiviams, kaliniams. Ir į menininkų susibūrimus privačiuose
namuose, rengtus Mykolo Vaitkaus (1883–1973).
Kauno inteligentijai jis žinomas kaip „aristokratiškų
manierų kunigas“, parašęs romanų, dramų, išleidęs
poezijos rinkinių, artimai bendravęs su Maironiu,
Adomu Jakštu, Sofija Čiurlioniene, Une BabickaiteGraičiūniene, globojęs ir finansiškai rėmęs Salomėją
Nėrį. Nors žavėjosi stipriomis, emancipuotomis, ne
vien šeimai atsidėjusiomis moterimis, tačiau sukūrė
antifeministinį romaną „Amazoniada“ (1923). Rašytojų fantazija kai kada pataiko į realią ateitį – Vaitkus XXII a. lietuvaites pavaizdavo visiškai nutolusias
nuo gamtos, gyvenančias „stikliniuose dangoraižiuose, kurių durys priėjus pačios atsidaro“. Dirvianskaitė
atitiko rašytojo susikurtą moters įvaizdį – išsilavinusi, kūrybinga, savarankiška. Be to, muzikė. Stasys
Santvaras rašo, kad kanauninkas pats labai mėgęs
muziką : „... dažnom vienatvės valandom, kai sieloj
prisirinkdavo debesėlių, pats sau pafleituodavo“, net
mirties dieną „gal kokią valandą“ jo bute čiulbėjusi
fleita. Su Dirvianskaite Vaitkų suartino ir kūrybinis
bendradarbiavimas – jis į rusų, lenkų arba iš rusų,
lenkų į lietuvių kalbą vertė jos dainų tekstus. Po karo
apsigyvenęs JAV, savo atsiminimų „Nepriklausomybės saulėj“ 7-ojo tomo III dalyje (London, W. 11, Gt.
Britan, 1969) užsiminė ir apie Dirvianskaitę. Būdingiausiu Vaitkaus memuarų bruožu įvardijęs „šviesą
ir tiesą“, Santvaras rašė: „Reikia pasakoti apie anuos
laikus, kurie vis daugiau ir daugiau apsidengia žmonių sukeltom ir laiko dulkėm. Ypač negailestingai yra
žalojamas Nepriklausomybės laikotarpis.“
Štai žiupsnelis kunigo atsiminimų: „Mažam namuke Kauno senamiesty, prie idiliškos Benediktinių
bažnytėlės, gyveno Keželių šeima. Dukra – mokyta
pianistė, baigusi pirmojo karo metais Petrogrado konservatoriją ir besiverčianti muzikos pamokomis. Tokia išmintinga, kukli mergaitė, nesiveržianti į meno
aukštybes. Bandė J. Tallat-Kelpša ją išjudinti: pateik
mūsų publikai koncertą. Aš gausiu operos orkestrą ir
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pats diriguosiu. Galop ji sutiko. Juodu parinko tokį
klasikinį, gražiai bravūrinį koncertą. Klausytojų susirinko užtenkamai. Koncertas atliktas puikiai. Keželytė būtų galėjusi rodytis ir dar, ir dar. Bet nebesirodė.
Pas ją susidarė šitoks muzikos mėgėjų būrelis: jos
draugė pianistė Aleksandra Dirvianskaitė su dainavimo mokytoja Aglaja Klau. Visos trys didelės Kipro
Petrausko garbintojos. Kai vieną kartą aš jį truputį
pakritikavau, tai jos smarkiai užsipuolė mane, duodamos suprasti, jog Peterburge daug didesni muzikos
autoritetai garbinte garbino Kiprą. Net afišose Kipro
pavardė šalia Šaliapino, Sobinovo, Smirnovo buvusi
spausdinama lygiai didelėm raudonom raidėm. [...].
Dirvianskaitė vidutinio ūgio, kiek pasinešusi į kresnumą; trumpas, platus veidas sveikas, rožinis kaip
obuolys; plaukai šviesūs ir vešlūs, papurę – daro galvą
didesnę nei iš tikro yra. Kakta plati ir ne plokščia, tad
sudaro įspūdį, jog pianistė, jei panorėtų, galėtų kiekvieną kliūties sieną pramušti. [...] Turėjo ji itin ryškią
dorybę ar silpnybę: labai mėgo ieškoti naujų muzikinių talentų. Sykį Keželių salonuke su ja pasirodė mergaitė su smuiku, tokia grakšti kaip smuikas. Tai Gražina Matulaitytė. Pasiklausėm jos griežimo ir širdy
nusprendėm: tebegriežia studentiškai. Dirvianskaitės
prašoma, ji mums kažką visai dailiai padainavo, mat,
beturinti ir balso talentą. Iki 1929 metų mokėsi dainavimo Berlyne ir Romoj. Kauno operos bei operetės
scenoje pasireiškė labai dailiai visais atžvilgiais: balselis labai malonus bei gražiai iškultivuotas, ir vaidyba gyva, ir išvaizda – ką bekalbėti. [Dirvianskaitė
paskyrė Matulaitytei dainas „Sapnai“ ir „Lietus“ –
J. V.] Spėju, kad Dirvianskaitė apsuko galvą ir kitai
muzikos aukai – žemaitukei Olimpijai Kripkauskaitei. Įpiršo naująją dainavimo kandidatę poniai Klau
miklinti jos balsą. Ir atsivedė pas Keželius šviežios
lakštingalos pademonstruoti, net dainelių [„Kad galėčiau“ – J. V.] jai parašė, pavartojus irgi žemaitukės
Buivydaitės eilėraščius. Panelė Kripkauskaitė gėdos
Dirvianskaitei, bent ten pas mus, nepadarė: balselis,
nors dar žaliava, tai bent dar nesugadintas. [...]
Iš to būrelio tik Kačanauskas ir Dirvianskaitė tepateko į mano meninių pobūvių ratelį, pobūvių, ku76

riuos ruošiau mūsų brangiajam Maironiui. Aleksandros Dirvianskaitės uždavinys buvo surasti talentingų
dainininkių, joms paakompanuoti, o ir pačiai ką nors
gražaus paskambinti, ką ji uoliai ir sėkmingai atlikdavo. [...] Ne kartą suteikė mums malonumo atsivesdama dvi būsimas operos žvaigždutes Mažrimaitę ir
Zaniauskaitę, kurios padainuodavo ir solo, ir duetų,
vis pritariant pianu panelei Dirvianskaitei. [...] Maironis nebuvo šnekus: taip – taip, ne – ne, ir visas pokalbis baigtas. Visai kitoks pasidarydavo nedideliame, taip sakant, intymiame būrelyje, ypač mišriame
lyčių atžvilgiu: tuokart Maironis būdavo toks paprastas, mielas, gana linksmas... [...]
Kai 1932 m. Maironis mirė, mūsų korifėjams teko
teikti meninio malonumo antram patriarchui Adomui Jakštui. Be manęs, iš paprastų klausytojų dar
buvo Jurgis Talmantas, Vytautas Graičiūnas su žmona Une Babickaite, kartais Petras Kubertavičius su
žmona Vainiūnaite. Būdavo ir atsitiktinių svečių,
kaip Aleksandras Stulginskis, Putinas Mykolaitis...
Vakarėlių programa – po trumpo pasiplepėjimo eidavo dainininkų pasirodymas solo ir duetais, pritariant
pianu Kačanauskui ar Dirvianskaitei, paskui kurio
smuikininko ar violončelininko pasireiškimas irgi su
pianu. Na, ir Dirvianskaitės paskambinimas pianu.“
Dirvianskaitė su savo globotinėmis Zaniauskaite ir Mažrimaite dalyvaudavo viešuose koncertuose
Kretingoje, Palangoje, Klaipėdoje, turėjo parengusios
efektingų kūrinių programą – Luigi’o Arditi’o valsas
„Il bacio“, Evos dell Acqua „Paukštelis“, duetai – Felixo Mendelssohno „Ruduo“, Jacques’o Offenbacho
„Barkarolė“. Palankios Juozo Karoso recenzijos garsino šį „gražų ir originalų trio“, o Vydūnas po jų koncerto Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje parašė muzikėms mielus žodžius:
„Sakė senovės išminčius: „Kalbėki, jeib tave regėčiau.“ Bet dar aiškiau žmogus pasirodo dainuodamas.
Tada jo balsas nusimanančiam visą pareiškia apie jį,
būtent, kuo ir kaip jis minta, kokia jo kūno, jo nuotaikos ir protavimo sveikata, koks jo dvasios šviesumas
ir jos skaistumas ir gyvumas. Tai žinodamas, rodos,
kiekvienas rūpintųsi savo gyvenimo giedrinimu, savo
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elgesio tvarkymu“ (Vakarai, 1937 m. rugsėjo 1 d.). Jis
sveikino koncertantes, linkėdamas vienyti klausytojus, skaidrinti jų mintis bei jausmus, nes tokia ir
esanti „tautinė jų gyvenimo prasmė“.
Tautiniu požiūriu realizavusi save kaip pianistė ir
pedagogė Dirvianskaitė, rašydama muziką, nacionalumui neskyrė jokio dėmesio – tautinė gaida, gyvybiškai svarbi besikuriančiai profesionaliajai lietuvių
muzikai, jos kūriniuose neskambėjo. Tarsi nebūtų
girdėjusi, kad jaunas M. K. Čiurlionis dar amžiaus
pradžioje skelbė būtinumą profesionalųjį meną grįsti
liaudies meno tradicijomis, lyg nebūtų bendravusi su
tautiniam menui atsidavusiu, savo idėjas „komunoje“
skelbusiu Galaune, nepažinotų Šimkaus, pasinėrusio
į senųjų kaimo dainų grožę ir gilybę, jau nekalbant
apie Juozą Gruodį, nuo pat pradžių „tvirtai apsisprendusį savo kūrybą grįsti liaudies daina“. Dirvianskaitė nesilaikė visiems bendrų nuostatų. Ji nepriklausė
Leipcige įsisteigusiai Lietuvių studentų draugijai,
nedalyvavo visuomeninėje veikloje. Nesidomėjo net
įsigalinčio modernizmo apraiškomis. Nuėjo savo
prigimčiai artimu romantizmo takeliu. Tokį pasirinkimą galėjo lemti prof. Krehlis, kurį Gruodis apibūdino kaip „naujumo nemėgstantį“, „tingaus proto
estetą“, todėl jo klasėje ištvėręs vos metus, perėjo pas
kitą pedagogą, o Dirvianskaitė mokėsi net ketverius.
Ji irgi buvo „tvirtai apsisprendusi“, nepasiduodanti
įtakoms, baksnojimams iš šono. Kiečiausias Kauno
kritikas Vladas Jakubėnas jos melodijas vadino artimomis „rusiškų, čigoniškų romansų stiliui“. Gruodis,
jau tapęs Kauno muzikos mokyklos direktoriumi,
atvirai kritikavo „salonines“ jaunos panelės dainas,
pats kurdamas ir kitus ragindamas stiprinti tautinį
muzikos pagrindą. „Pasakiau jam: būk, tamsta, lietuviškas, o aš rašiau ir rašysiu kaip noriu“, – nepasidavė
Dirvianskaitė.
Buvo ambicinga, laisva, išdidi. Kauno muzikos
mokykloje (vėliau Konservatorijoje) nedirbo, kol jai
vadovavo Gruodis. Dėstė fortepijoną Moterų draugijos seminarijoje (kol ji veikė), vertėsi privačiomis
pamokomis ir aistringai ieškojo gražių balsų. Praėjus jaunystei, kūrybos versmė išseko, bet sulaukusi
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93 metų dar parašė paskutinę savo dainą „Žemaitijos šypsena“. Tikslus jos dainų skaičius nežinomas –
savo palikimo nesutvarkė, rankraščiai išsimėtė.
Kol pajėgė, eidavo į Filharmonijos simfoninius
koncertus. Mėgo labai dažnai, vos ne kiekviename
koncerte griežiamas Piotro Čaikovskio simfonijas,
ypač 6-ąją, klausydavosi gastroliuojančių pianistų,
taikydama jiems aukščiausius garso kokybės kriterijus. „Pamatau, kuris fortepijonas pastatytas Filharmonijos scenoje, ir žinau, koks bus pianistas.“ Geresniu laikė ne šlovinamąjį Emilį Gilelsą, o Rudolfą
Kererį, mėgusį minkštą toną.
Totorių gatvės kambaryje buvo pasistačiusi nedidelį Ibach firmos fortepijoną, pasižymintį giliu, aksominiu skambesiu.
...Kambarys išklotas spalvotu, ilgos vilnos kilimu, sienos nukabinėtos dailininkų dovanotais paveikslais – Žalgirio mūšis, natiurmortai, peizažai,
mylimojo Lapino darbai... Senoviniai raižyto medžio krėslai, minkštasuolis, viduryje – masyvus stalas, kampe – malkomis kūrenama krosnis... Garsas
čia pat. Prietema. Ji sėdi prie fortepijono. Siauras
šviesos pluoštas leidžiasi ant klaviatūros, pakeliui
sidabru nuliedamas baltą galvą. Ir šiandien, ir rytoj – Chopinas... Lyg kalnų upelio čiurlenimas per
akmenėlius mėnesienoje...
Tokią Ją pažinojau.
P. S. Visuomenės primirštos Aleksandros Dirvianskaitės kūrybos ir atminimo vakarą šiemet birželio 6 d.
Vilniaus viešojoje Adomo Mickevičiaus bibliotekoje
surengė brolio Vytauto Dirvianskio dukterys Vida ir
Nijolė, žentas Algimantas Gudonis, vaikaitė Kristina
Gudonytė-Dūdienė. Prikelta šiltų prisiminimų, padainuota Dirvianskaitės dainų (Aušra Stasiūnaitė ir
pianistė Nijolė Baranauskaitė), atrasta naujų jos kūrybos atspalvių – pasak solistės Aušros Liutkutės, tos
romantiškos dainos (atliko jų dešimt) esančios tikra
„parako statinė“; muzikologas Arvidas Karaška išvedė paralelių su žymiais ano meto pianistais, Vilma
Pečiukonytė paskambino Dirvianskaitės ypač mėgtą
Chopino Noktiurną Des-dur, op. 27, nr. 2.
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o tik nebūna, kas būna ir dingsta!
Beveik visiškai. O kartais – nevisiškai.
Kaip Jonas Mekas kalba savo išpažinties filme „Laiškai iš niekur“. Jo žodžiai iš niekur niekam, tad visiems
mums, Visatos draugams: „Net keista, kad ne viskas
dingsta.“
Buvo naktis tolimiausiame pasaulio žemyne, keistoje didžiulėje ir nė sapne neaptiktoje eukaliptų girioje
prie traškančio smaliokų laužo. Gaubiami paslaptingos gyvybės kalbėjomės apie pasaulį ir Čiurlionį.
Regis, Leonas Urbonas, dailininkas ir mąstytojas –
beje, ar ne visi, tapantys spalvomis, yra mąstytojai? – norėjo, kad ta ypatinga nakties valandų aura neišnyktų,
todėl rašė laiškus. Iš jų, ypač vieno, šiek tiek pacituosiu.
Iš atminties neatkurčiau tos nakties minčių, patirties,
liktų tik egzotiškos aborigenų muzikos skambesys,
kaip visur esančios gyvasties pojūtis.
O buvo atėjęs Mikalojus Konstantinas. Nelyginant
toje fotografijoje, kur šnekamės kiti trys – su Jurgiu
Mačiūnu.
1979-ieji, taigi prieš 40 metų.
Mielas Vytautai,
man taip rūpi šnekėti su tavim, tiek daug kuo pasidalyti, kad nežinau, nuo ko pradėti. Tikiu, kad [tai]
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kas tau įdomu, ko tu seniai ieškai, galėtume kartu
iškelti į sąmoningą šviesą, į žodinę minties teritoriją, suformuluoti taip, kad daugelis suprastų. Šviesa,
apie kurią Čiurlionis šnekėjo, yra už minties ribų, yra
jaučiama, bet neapsakoma, juk visas miestas nesutalpinamas į vieną kambarį. Tikėk šiuo palyginimu – viso
miesto į vieną kambarį nesutalpinsi. Viso pasaulio
žmonės gyvena mažuose kambariuose ir didelę laisvę, šviesą, matymą viso miesto iškart ryškioj, iš pradžių akinančioj šviesoj tenka patirti kol kas labai
mažam jų skaičiui.
Čiurlionis savo patirtį vadino pasaulio potvyniu:
„Visi žmonės miega giliu miegu ir nežino, kad yra paskendę.“ Tai ne svaičiojimas, tai realybė. Jis sukūrė tokį
vaizdą, kad tie, kurie bent šiokią tokią dvasinę akį turi,
bandytų pajusti perspektyvą, baugumą viso to, ką toks
tvanas reiškia. Tas tvanas, tas ūžiantis lietus yra tikras.
Žmonės yra užmigę, paskendę menkniekiuose ir nežino,
nemato, nejaučia tikrųjų gyvenimo vertybių. Nemato
net pačios esmės. Pešasi, ginčijasi dėl šūdniekių. Dievo kūrinys tapo iškamša, prikimštas visokių šiukšlių.
Toks bevalis, kad kiekvienas gudruolis gali [jį] paveikti
ir tampyti mažais šniūreliais kaip nori. Toks yra aklos
masės žmogus. Jį matė Sokratas,1 Kristus, Krišnamurti
ir daugelis kitų.
K u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 9 · 12

Masė nenori atbusti, nenori akių atverti, nes nežino, ką toks akių atsivėrimas reiškia. Kas yra, jiems atrodo viskas.
Niekas negalėtų geriau [to] atvaizduoti, kaip Čiurlionis savo „Pavasario
sonatoj. Andante“.2 Tie malūnai ir
malūnėliai, kalneliai, ant kurių sunkūs, tamsūs, kieti malūniukai sėdi, toli
vienas nuo kito atsiskyrę. Kiek mažai
vėjelio jie pagauna, atrodo, ir tie sparneliai sustingę. Žiūrėk į tą didelį spalvingą malūną!
Vienas jis? Oi, ne! Jį siekia kito ar
kitų malūnų sparnai. Sparnai giminiuojasi erdvėje. Tas kitas, iš sparnų
gale paveikslo matomas, yra dar aukščiau. Ar jis ant debesų? Taip ir ne. Debesio apačia – lyg ir stiprus, tiesus pagrindas. Žiūrėk į tuos sparnus! Jų galų
nematome. Jie neapriboti. Kas sužinos,
kiek giliai jie net pačią žemę – kaip peilis sviestą – riekia. O gal jie priešakyje žemės? Kas atsakys!? Gal žemė pati
nėra kieta? Gal kietumas yra iliuzija?
Tuos begalinius sparnus pasiekia vėjas,
kuris prie tos iliuzinės žemės net nenusileidžia. Ko reikia sparnams kelti į M. K. Čiurlionis. Andante (Sonata II), 72,4 × 62,6; Popierius, tempera. 1907
svaiginančius aukščius, kad vėjai, tikri
vėjai juos glamonėtų? Kas tie tikri vėjai? Kas jie? Gal P[avasario] sonatoj didelis malūnas su begaliniais spartie vėjai plaukia iš ten, kur yra žinojimas, pažinimas, nais yra vizionierius, pats Čiurlionis. Tie malūnėliai –
eksperimentiniam mokslui visai neprieinamas? Už- [pa]prasti žmogeliai. Jų kieti, tamsūs sparneliai nesiekia
tenka tik atskleisti, išplėsti percepcijos sparnus ir kilti Čiurlionio, kurio sparnai valdo ir priklauso erdvėms,
į laisvę. Tenai apsistoti, o sparnus toliau jautrinti, sti- tikroms erdvėms, kas žmogeliui skenduoliui girdisi kaip
printi drąsiai, nebijoti tos iš pradžių akinančios šviesos. svaičiojimai. Gi dvasinių erdvių malūnui visas gyveniKas tai pasakys? Čiurlionis bandė išsakyti tai paveikslu mas yra tik kietai surišta svaičiojimų grandinė, be ma„Pavasario sonata. Andante“. Jis sukūrė simbolį, netgi žiausios kibirkštėlės tikros šviesos. Viskas šešėliai. Konkompoziciją paaukojo, piešinys prastas, tiesiog nai- tūrai ant plokščios, aptemdytos urvo sienos. Masė gyvena
vus. Viskas tik grafika, ne geresnė už piešinį ant lentos urve. Taip matė Sokratas.
„Jūros sonata. Finale“ ta didelė banga yra pats
kreida anatomijos profesoriaus, kuriam tema svarbiau
negu meniškas mandrumas. Čiurlionis daug kur kom- Čiurlionis, arba banga, jėga, kuri jį iškėlė į dvasines
poziciją ir spalvą, piešinį paliko antroj ar trečioj vietoj, aukštybes, atskleidė iracionalius tolius, svaiginančias
o pirmenybę davė savo dvasinei vizijai, simboliui kurti. aukštumas.
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„Žemaičių kapinės“ – jau nebe eskizinis darbas.
Čia ne simbolika, o bandymas atvaizduoti kosmines
vizijas, kosmines linijas, kurios yra visoj visatoj, ir
manau, kad jos yra laisvos nuo gravitacijos dėsnių.
Jos instantinės3 ir neturi greičio – visur visada [pasireiškia] tuo pačiu metu. Jos ne plečiasi, o kondensuojasi. Jose [...] vyksta visi kosminiai judesiai. Tai
gyvas rėmas, dimensija, apimanti dalį mūsų sapnų,
čia galimà psichokinetika, levitacija, dvasinės iškylos (astral travel), aiškiaregystė, telepatija, pranašystė, čia yra ir akašinė žmogaus, ir visatos istorija. Jos
kaip lazerio spindulys nors ir tarp dviejų taškų išlaiko tą patį paralelinį santykį. Telepatija instantiškai
perkelia vaizdą, ir kiekvienas, apimtas jautrumo būsenos, gali pajusti tą intensyvų bangavimą. Manau,
čia didžiausia laimė ir turtas, kurio nepavyks kitam
[per]duoti, paskolinti, niekas negali jo pavogti ar nusipirkti [...]. Kas nenugalėjo baimės, tegu ir nesvajoja,
jam visada tai bus tik pasakos, lygiai kaip tau šiuo
metu. [...] Žmonės gyvena kambaryje su išpuoštom
grindim, dažytom sienom, puošniais baldais. Kiek
ir kas jo akis pagauna, ten jos ir pasilieka. Aiškiaregys mato sienų struktūrą, pamatus ir kietą žemę po
jais. Jis mato jėgas. Kaip ir architektas, žiūrėdamas
į pabaigtą dangoraižį, žino, kas tą struktūrą palaiko.
Filosofas vizionierius įžiūri visatos struktūrą – kitaip
negu mokslininkas, matematikas, astronomas. Jis iš
mažiausio mato neaprėpiamus dalykus, o iš makro
vėl mato mikro pasaulį ir viską, kas yra tarp jų. Net
šnekėdamas apie smulkiausią dalyką, nepaleidžia
visumos iš akių. Jis visada išlaiko proporciją. Domisi mokslais, jų neneigia, bet jam mokslas nėra ir
niekada nebus visagalis. Mokslas – tai naujas medis,
modulis, metafora. Naujas gyvūnas galimybių girioje.
Mokslas nemato realybės, jis kuria naują realybę, kuri
pasikliauja pati savimi, spraudžiasi į belaikę tikrovę.
Nėra galutinio greičio. Kodėl nėra? Todėl, kad negali būti. Nėra ribų, ribotas tik žinojimas. Tos ribos
nuolatos keliamos toliau ir talpinamos į protą. Auga,
plečiasi mokslo žinynas, žodynas. Aiškiaregys pralaužia modulio sienas ir išstato nuogą sielą priešais
pažinimo vėją. To vėjo jis negaudo ir nededa į maišus,
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nes jaučia to visko nereikšmingumą. Jam pažįstamas
kelias, kaip išsiveržti iš minčių kokono, kad vėl patekų
ten, kur pučia bauginantis žinojimo vėjas. [...]. Aiškiaregys ir eilinis – abu kalėjimo celėj, mažomis mintimis
dekoruotame pasaulyje, tačiau yra milžiniškas skirtumas tarp šių kalinių. Vienas turi durų raktus, o kitas
net nežino, kad raktai išvis egzistuoja, tiki, kad tos grindys, lubos, sienos ir yra visas pasaulis.
Menas – tai rakto į laisvę ieškojimas. Dauguma menininkų rakto neranda ir visados lieka gimnastikos salėj, neatvėrę durų į laisvę, neatsivėrę savęs ir visatos pažinimui...
Jau vien tas ieškojimas padaro juos kitokiais žmonėmis. Jų atliktas darbas gal paskatins kitus ieškoti durų į
laisvę. „Pašauktų yra daug – išrinktų mažai.“ Daugelis
apsimeta išrinktaisiais, puošiasi girdėtom, bet nepatirtom sąvokom, frazėm. Ir daug kas jais tiki.
Čiurlionis, gal ir Vydūnas, yra vieni iš tų keleto išrinktųjų. [...]4
Leonas
Ką rašiau Leonui Urbonui, atsakydamas į šį jo 1979
m. rugpjūčio laišką, šiek tiek atsispindi antrame jo laiške, išsiųstame (kaip rodo pašto antspaudas) 1980 m. birželio 12 d.
Mielas Vytautai,
„Vainikas Čiurlioniui“ nekietas, gana lengvai supintas. Gėlės, gėlės! Ne visos gyvos gėlės. Daugelis palietus
čiuža kaip astrai, nuskinti pereitais rudenimis. Sveikinu
vainiko pynėją.
„Dar vienas klaidžiojimas žemės takeliais paskui
Čiurlionio šešėlį.“ Tiesa. Vėliau apie tai! [...]5

1

Aprašė Platonas (žr. dar toliau šiame laiške), nes pats Sokratas nepaliko
rašytinių veikalų.

2

Paveikslų ciklo antroji dalis.

3

Iškart, akimirksniu pasireiškiančios.

4

Šiame ir kituose Leono Urbono laiškuose – jų turiu keturis, o savo juodraščių neaptinku – yra ir daugiau minčių apie M. K. Čiurlionį arba susijusių su
Čiurlioniu. Ateičiai.

5

Apie V. Landsbergio apybraižų knygą „Vainikas Čiurlioniui“. V., 1980.
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Praeities dabartis

Jurgis STANAITIS

KOSMINĖ ODISĖJA

V

ienas iš teorijos apie Mėnulio sąmokslą šalininkų 2002 m. paklausė Apollo 11 astronauto
Buzzo Aldrino, ar jiedu su Armstrongu tikrai išsilaipino Mėnulyje, gal viskas buvo tik suvaidinta pagal
fantasto Arthuro C. Clarke’o parašytą scenarijų. Kad
abejonės išsisklaidytų, reikalavo padėti ranką ant Biblijos ir prisiekti. Astronautas atsisakė tą daryti, todėl buvo išvadintas bailiu ir melagiu. Aldrinas vožė
sąmokslininkui į dantis.
Skrendant į Mėnulį, „suklydimo koeficientas“
buvo didžiulis, astronautų visur tykojo mirtis. Misijos valdymo centras tikimybę, kad užduotis bus
įvykdyta, vertino vos 50 procentų. JAV prezidentui
buvo parašyta net atsisveikinimo su Apollo 11 ekipažu kalba. Papildomą grėsmę kėlė Sovietų Sąjungos
beveik tuo pat metu paleistas nepilotuojamas palydovas Luna-15, kurio paskirtis buvo neaiški ir labai
keista. Tačiau drąsūs ir išradingi astronautai sugebėdavo elgtis šaltakraujiškai, susiklosčius kritinėms situacijoms. Iš trijulės ypač išsiskyrė Neilas Armstrongas, kuris neprarasdavo savitvardos, net žvelgdamas
mirčiai į akis. Būdamas nepaprastai kuklus, užgriuvusią šlovę laikė ne savo, bet kitų nuopelnu, kuris per
klaidą priskirtas jam. Armstrongas atsisakė milijono
dolerių už 100 jo nuotraukų su asmeniniu parašu, lyg
ne pats pirmasis būtų išsilaipinęs Mėnulyje.
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Pasirengimas

Iš pradžių parinkta net 30 galimų nusileidimo vietų.
Atlikus analizę, trukusią dvejus metus, liko du variantai – Derlingumo jūra ir Ramybės jūra. Skaičiavimai
rodė, kad pasirinkus Ramybės jūrą, kuro sąnaudos
būtų mažesnės, o grįžus į Žemę nereikėtų tūpti naktį. Taigi nugalėjo Ramybės jūra – tokį pavadinimą tai
vietai dar 1651 m. suteikė italų astronomai.
NASA kreipėsi į amerikiečius, kad siūlytų Apollo 11
sudedamųjų dalių pavadinimus. Komandinį modulį po ilgų svarstymų pats astronautas Michaelas
Collinsas pavadino Kolumbija pagal Jules’io Verne’o
fantastinį romaną, kuriame aprašyta, kaip erdvėlaivis Kolumbija skrido į Mėnulį. Armstrongas ir Aldrinas savo moduliui iš ilgo sąrašo išsirinko pavadinimą Eagle pagal baltagalvio erelio atvaizdą JAV
herbe.
Žurnalistas Hamishas Lindsay’us reportaže apie
Apollo 11 rašė: ... „Aldrinas tikėjosi, kad jis pirmasis
išsilaipins Mėnulyje. Bet sklandė gandai, kad, siekiant
pabrėžti taikų Apollo programos pobūdį, pasirinktas
Armstrongas, nes buvo civilis (Aldrinas ir Collinsas –
pulkininkai). Tikras Amerikos didvyrio pavyzdys –
ramus, tylus, švelniai kalbantis, bet absoliučiai pasitikintis savimi, nors ego nedemonstruoja.“
81

Kennedy’o kosminio centro direktorius ironiškai
juokaudavo: „Kai techninė dokumentacija svers tiek,
kiek sveria raketa, tada ir ateis tinkamas laikas startuoti.“
Žinoma, Apollo 11 nusileidimo laikas buvo kruopščiai apskaičiuotas. Mėnulio diena trunka dvi Žemės
savaites, todėl rytui tenka 7 dienos ir temperatūra dar
nepasiekia zenito, t. y. +110°C, beje, naktį (dvi Žemės
savaitės) ji nukrinta iki -170°C. Erelis turėjo nusileisti į Ramybės jūrą ryte, kai Saulė virš horizonto pakilusi ne daugiau kaip 16°, bet ne žemiau kaip 6°, ir
driekiasi ilgi šešėliai. Kad ji nežlibintų astronautams
į akis, Apollo 11 aplink Mėnulį turėjo skrieti pagal
laikrodžio rodyklę.
Skrydžio dieną astronautai atsikėlė anksti, papusryčiavo 04:15 val., ant stalo buvo padėta žlėgtainių,
plaktos kiaušinienės, apelsinų sulčių ir skrudintos
duonos su kava (misijos metu jie valgys tik šaltą
maistą). Nei veidai, nei elgsena nerodė didelio jaudulio.
Prasidėjo kruopšti ir varginanti ceremonija – biomedikai uždėjo astronautams ant krūtinių jutiminius
daviklius, kurie leis Žemėje stebėti fizinę jų būseną.
Visi trys apsivilko vientisais apatiniais medvilniniais
treningais (Constant Wear Garment – CWG), apsijuosė diržais su daviklių ir ryšių priemonių stiprintuvais. Didžiąją skrydžio dalį to ir užtenka. Tačiau
startuodami, leisdamiesi arba manevruodami, astronautai būna apsivilkę skafandrais, kurių viduje
palaikomas nedidelis (1, 29 atm.) slėgis. Dabar, sėdėdami patogiuose krėsluose, jie tris valandas kvėpavo grynu deguonimi, kad iš kraujo pasišalintų
azotas.
Po šios procedūros furgonas su blyksinčiais raudonais žiburėliais nuvežė astronautus prie raketos.
Lydimi padėjėjų, liftu pakilo į 97,5 m aukštį, kur
laukė erdvėlaivis Apollo 11, ir pėstute nužingsniavo
į baltąjį kambarį. Jo gale buvo matyti atidarytas Kolumbijos liukas. Astronautus pasveikinę kolegos įteikė Armstrongui didžiulį raktą, o jis neliko skolingas
ir padavė kortelę su užrašu: „Kosminio taksi bilietas,
leidžiantis keliauti tarp bet kurių dviejų planetų.“
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Nuostabu, kad tokiu įtemptu metu dar įstengta juokauti!
Aldrinas autobiografinėje knygoje „Grįžimas į
Žemę“ rašo: „Kol prie Michaelo ir Neilo jungė sudėtingą gyvybės palaikymo aparatūrą, tai truko maždaug
penkiolika minučių, aš stovėjau išorėje ir žavėjausi
milžiniška raketa Saturn V, stūkstančia po manimi, o
virš savęs mačiau erdvėlaivį Apollo 11. Toli, kiek galėjau žvilgsniu aprėpti, būriavosi žmonių minios.“
Visi trys astronautai patogiai įsitaisė, tiksliau tariant, buvo pririšti diržais, lyg užrakinti savo kostiumuose. Specialistai dar kartą patikrino deguonies sistemą, uždarė liuką ir prie jo priglundančią Apollo 11
aptako dalį. Buvo 7:52 val. ryto, maždaug pusantros
valandos iki starto.
„Sėkmės ir tepadeda jums Dievas“, – palinkėjo
kosminio centro direktorius.
Saturn V, galingiausią visų laikų raketą, beveik 20 m
aukštesnę už Laisvės statulą, t. y. 111 metrų aukščio,
sudarė trys pakopos, kurių bendras svoris su erdvėlaiviu Apollo 11 buvo 3 milijonai kilogramų. Atgal
į Žemę turėjo grįžti tik Kolumbijos modulis (4,9 t),
sudarantis 1 proc. visos raketos svorio.
Stebėti starto suvažiavo 5000 svečių iš viso pasaulio (SSRS nepaprastasis ir įgaliotasis pasiuntinys JAV
Anatolijus Dobryninas dalyvauti atsisakė), 3497 žurnalistai. Pasigrožėti didingu reginiu susirinko apie
750 000 žmonių. Tiesioginė transliacija per televiziją
vyko visuose kontinentuose, 33 pasaulio šalyse. Sovietų televizija starto tiesiogiai netransliavo, parodė
tik vakare per žinias.
Dieną prieš startą JAV karinių jūros pajėgų vadovybė pranešė už 46 km į pietryčius nuo Majamio
(Florida) pastebėjusi SSRS jūrų eskadrą iš 8 laivų, judančią pietų kryptimi, kad pamatytų Apollo 11 startą. Pagal oficialią versiją eskadra plaukė į Havaną,
akylai stebima Amerikos naikintuvų ir karo laivų.
JAV prezidentas Richardas Nixonas liepos 20-ąją,
kai Apollo 11 astronautai planavo išsilaipinti Mėnulyje, paskelbė nedarbo diena.
Raketos Saturn V varikliai buvo paleisti, išsiveržęs ugnies stulpas, patekęs į milžiniškus kreiptuvus,
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plūdo į šonus, susimaišydamas su tiekiamu milžinišku kiekiu (127300 l / min.) šalto vandens, virstančio
garų debesimis. Ant raketos paviršiaus dėl ypač šalto
kuro susiformavęs ledo sluoksnis, sveriantis 640 kg,
staiga nuslinko, lyg milžinas būtų trenkęs į jį kūju.
Čiuptuvai stipriai laikė besistiebiančią raketą, kol
maksimali trauka pasiekė 180 milijonų arklio jėgų, t. y.
32 keleivinių lėktuvų Boeing-747, galingumą. Griausmas nuvilnijo taip toli, kad net už 5 km suskilo langų
stiklai. Raketai pakilus, žiūrovus apakino ryškus ir
intensyvus ugnies pliūpsnis.
Astronautai negirdėjo, kaip skaičiuojamos paleidimo sekundės, bet pajuto jėgą, spaudžiančią juos
prie sėdynių, išgirdo tolimą dundesį, lyg važiuotų
greituoju traukiniu. Raketa, laikydamasi nustatyto
kurso, reagavo į kiekvieną vėjo šuorą, todėl mėtė juos
tai kairėn, tai dešinėn.
Po pirmųjų 40 sekundžių raketa viršijo garso greitį, triukšmas kabinoje gerokai sumažėjo. Po dviejų
su puse minutės monstras, sveriantis 3 tūkstančius
tonų, sunaudodamas 13,3 tonos degalų per sekundę,
neteko trijų ketvirtadalių savo svorio ir jau skrido
neįtikėtinu 10140 km / val. greičiu.
Kai raketa Saturn V pakilo iš Kennedy’o (dabar
Kanaveralo) iškyšulio Floridoje, starto komanda pranešė: „Bokštas baigė darbą“. Nuo to momento atsakomybę už misijos sėkmę perėmė Hiustono komanda.
Skrydį sekė 17 stočių, išsimėčiusių po visą pasaulį, 4 vandenynuose plaukiojantys laivai ir 8 lėktuvai
Boeing-707.
Aliarmas

Saulės temperatūra kosmose labai aukšta, todėl erdvėlaivis, kad tolygiai pasiskirstytų šiluma, visą laiką sukasi (0,3° per sekundę) apie išilginę savo ašį.
NASA šį manevrą vadina šašlyko sukiojimu.
Kai priartėjo prie Mėnulio, Armstrongas ir Aldrinas persėdo į Erelį, o Collinsas liko Kolumbijoje, kuri
toliau skriejo aplink Žemės palydovą.
Prieš atsiskirdami, astronautai padarė nesąmoningą klaidą – ne visiškai hermetizavo erdvę, esančią
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sujungimo tunelyje tarp Kolumbijos ir Erelio (turėjo
būti absoliutus vakuumas). Ereliui atsiskiriant, pasigirdo garsus pokštelėjimas, panašiai šauna šampano
kamštis. Papildomas slėgis stumtelėjo Erelį, todėl
pradinis jo greitis buvo didesnis negu numatyta. Jis
nebuvo itin didelis, tačiau, moduliui artėjant prie
tikslo, didėjo Mėnulio gravitacija, didindama ir erdvėlaivio greitį. Prietaisai rodė, kad Erelis skrenda
6 m / s greičiau nei planuota, vadinasi, į kruopščiai
parinktą, gana lygią vietą be akmenų ir nuolaužų nepataikys!
Modulis horizontaliai skriejo 5790 km / val., po to
sulėtėjo iki 965 km / val., dar vėliau iki 100 km / val.,
kol pakibo virš Mėnulio 2133 m aukštyje. Prasidėjo
labai sudėtingas nusileidimas. Likus 1800 m pradėjo mirksėti pavojaus lemputės. Ėmė kaukti sirenos,
ekrane pasirodė klaidų kodai 1202 ir 1201. Tai reiškė, kad borto kompiuteris perkrautas ir nesusitvarko
su užduotimi (šiuolaikinio išmaniojo telefono kompiuteris galingesnis už tą, kuris anuomet buvo Erelio
modulyje). Sirena išmušė Armstrongą iš vėžių – jis
ne iškart pastebėjo, kad borto kompiuteris nukreipė
modulį tiesiai uolėto kraterio link. Greitai susiorientavęs, ėmė valdyti modulį rankiniu būdu, pasikliaudamas savo patirtimi.
Hiustone visų akys nukrypo į kompiuterių specialistą – 26 metų Steve’as Balesas turėjo nuspręsti,
ar galima nusileidimą tęsti, ar teks nutraukti. Armstrongo ir Aldrino likimas atsidūrė jo rankose.
Vienas iš vadovų vėliau sakė: „Kai išgirdau Neilą
sakant „aliarmas 1202“, širdis nusirito į kulnis. Pažvelgiau į Balesą, bet jis buvo užsiėmęs prie pulto.
Praėjus 10–15 sekundžių, pakėlė akis ir pasakė, kad
viskas gerai, galima tęsti toliau.“
Prezidentas, Apollo 11 astronautams teikdamas
laisvės medalius, Balesą irgi pagerbė. Apie jį Nixonas pasakė: „Šis jaunas vyras tada, kai net kompiuteriai susipainiojo, vietoj „Stop“ arba „Palaukite“ ištarė
„Pirmyn“!
Aldrinas prisimena: „Iš susijaudinimo laižiau išdžiūvusias lūpas. Turėjome pasitikėti Hiustonu, aiškinimams nebuvo laiko.“
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Hiustone visi spoksojo į pultus ir negalėjo suprasti, kodėl Erelis niekaip nenusileidžia, juk tuoj baigsis
degalai! 76 metrų aukštyje užsidegė lemputė, perspėjanti, kad liko tik 5 proc. degalų, taigi jų užteks tik
94 sekundėms!
Skrydžių direktorius Krancas prisimena: „Per treniruotes paprastai suspėdavome „nusileisti“ ir nebūdavo jokių problemų. Dabar kilo klausimas, ką daryti. Tai buvo lenktynės, kas įvyks greičiau – ar baigsis
degalai, ar pavyks nusileisti.“
15 metrų aukštyje modulis pateko į vadinamąją
mirties zoną. Jeigu joje kas nors nutiktų, pavyzdžiui,
sugestų variklis, gelbėtis būtų beprasmiška. Armstrongo pulsas pasiekė 150 dūžių per minutę.
Erelis, tarsi priešistorinis gyvūnas su keturiomis
kabančiomis kojomis, likus 9 metrams iki Mėnulio paviršiaus, desperatiškai ieškojo, kur nusileisti.
Armstrongas, išvydęs lauką su milžiniškais rieduliais, dėl kurių ši vieta buvo pripažinta netinkama,
manevruodamas tarp jų, paskubomis ieškojo, kur
nutūpti. Hiustonas pranešė, kad kuro liko 60, 40, 30
sekundžių ir tik tada per dulkių miglą pasirodė kietas baltas paviršius, kuriuo driekėsi artėjančio Erelio
šešėlis. Aldrinas sušuko: „Kontaktas! Varikliui stop!“
(Mėlyna lemputė signalizavo, kad mažiausiai vienos
iš trijų modulio atramų čiuptuvas palietė Mėnulio

paviršių.) Dar keletas mirksnių ir operacija būtų žlugusi, nes kuro buvo likę vos 20 sekundžių. Kosminis
laivas, nuo starto Žemėje praėjus 102 val. 45 min. 40
sek., švelniai nutūpė Mėnulyje.
Armstrongas: „Hiustone, čia Ramybės bazė. Erelis
nusileido.“
Hiustonas: „Supratom, Ramybės baze. Pas mus
vaikinai pamėlynavo. Bet vėl kvėpuojame. Labai
ačiū.“
Jaudulys atlėgo. Aplink tvyrojo kurtinanti kosminė tyla. Vienoje Erelio pusėje žiojėjo krateriai, kitoje
stūksojo maždaug namo dydžio rieduliai.
Vėliau Armstrongas prisipažino: „Aukščiausias
emocinis pakilimas apėmė tada, kai Buzzas ir aš, netardami nė žodžio, paspaudėme vienas kitam ranką.
Nustebino akivaizdus horizonto artumas, o ypač variklio sukeltų dulkių trajektorija. Kai išjungiau variklį, dulkės akimirksniu nusėdo.“
Aldrinas sakė: „Nusileidę turėjome tiek daug nuveikti per tiek mažai laiko, kad emocinės reakcijos net
neprisimenu.“
Erelis nutūpė 7,4 km toliau negu planuota. Nusileidę astronautai tris pirmąsias minutes buvo pasirengę
avariniam startui, jei kiltų pavojus jiems arba erdvėlaiviui. Paskui budėjo dar dvi pirmąsias valandas.
Pirmas žingsnis Mėnulio paviršiumi

Armstrongas žengia pirmą žingsnį Mėnulio paviršiumi
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Skrydžio plane buvo numatyta, kad astronautai, nutupdę Erelį, ilsėsis 4 valandas.
Ilsėtis, nuskridus į Mėnulį? Nesąmonė!
Armstrongas ir Aldrinas paprašė centro,
kad leistų pasivaikščioti. Hiustonas leido.
Užsidėti skafandrus reikėjo ankštoje
kabinoje su jungiklių ir prietaisų skydeliais. Tikėjosi susitvarkyti per 2 valandas,
bet užtruko beveik dvigubai ilgiau, nes viskas turėjo būti kruopščiai atlikta ir patikrinta. Prieš išlipdami iš erdvėlaivio, astronautai
vietoj „treningų“ turėjo apsivilkti skysčiais
aušinamus apatinius drabužius. Skafandras iš 25 sluoksnių skirtas apsaugoti nuo
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meteoritų ir didžiulio temperatūrų skirtumo. Ant
rankovių buvo užrašytos instrukcijos. Skafandras
galėjo palaikyti gyvybę 6 val. Mažesnė pakuotė ant
nugaros turėjo užtikrinti avarinį deguonies tiekimą,
jo užtektų 30 minučių. Šalmas su dviem antveidžiais
(vienas padengtas auksu) saugojo nuo Saulės spindulių radiacijos ir karščio.
Astronautai laukė, kol slėgis kabinoje sumažės, kad
galėtų atidaryti liuką. Maždaug po 6 val. 22 min. Armstrongas atsargiai išlindo lauk, dėl visa ko apsijuosęs virve. Nulipęs iki apatinio kopėčių laiptelio, pažvelgė žemyn. Po to šoktelėjo ant atramos pagrindo ir grįžo atgal,
kad pasitikrintų, ar galės atsistoti ant kopėčių. Paskui
vėl užšoko ant pagrindo, primenančio lėkštę.
Armstrongas Hiustonui: „Esu kopėčių papėdėje.
Modulio atramos į gruntą įsispaudė tik apie 5 cm,
nors artėjant atrodė, kad paviršius purus tarsi milteliai. Pagrindas labai tvirtas... Gerai, dabar bandau
nulipti nuo Erelio.“
Kaire koja tikrindamas, ar Mėnulio paviršius išlaikys jo svorį, nedrąsiai žengė žingsnį nuo atramos
pagrindo ir ištarė žodžius, tapusius bene žinomiausia visų laikų kosmoso užkariautojų fraze: „Tai mažas žmogaus žingsnelis, tačiau milžiniškas žmonijos
šuolis!“ Pasak rusų kosmonauto Georgijaus Grečkos,
Armstrongas „nesigyrė, kad čia JAV pasiekimas, priskyrė tai visai žmonijai!“
Išsilaipinimą Mėnulyje stebėjo daugybė pasaulio šalių, tačiau SSRS, Kinija, Šiaurės Korėja, Šiaurės Vietnamas ir Albanija tik trumpai pranešė, kad
amerikiečiai nusileido Mėnulyje.
Armstrongas lėtai judėjo į priekį, vis dar laikydamasis už Erelio platformos. Mėnulio paviršių vagojo, nekeldamas aukštai kojų. Tačiau greitai nustojo
remtis, įgavęs pasitikėjimo. Laikėsi ištvermingai. Jo
skafandro svoris, Žemėje siekęs 163 kg, dabar svėrė
tik 27 kilogramus. Prie batų lipo juodos dulkės.
Armstrongas pranešė: „Paviršius padengtas milteliais. Jie panašūs į medžio anglies pelenus ir gerai
prilimpa. Matau savo batų protektoriaus pėdsakus.“
Po pauzės pridūrė: „Atrodo, judėti nėra sunku. Gal
net lengviau negu imitavome Žemėje.“
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Viena svarbiausių užduočių buvo paimti Mėnulio
grunto pavyzdžius, todėl Hiustonui teko net keletą
kartų priminti, ką Armstrongas privalo padaryti,
nes šis labai įsijautęs fotografavo. Iš specialios skafandro kišenės išsiėmęs sulankstomą kastuvėlį, nustatė, kad paviršiuje gruntas purus, tačiau maždaug
17 centimetrų gylyje pasidaro labai kietas. Mėnulio
dulkės tokios landžios, kad skverbiasi per viršutinius
skafandro sluoksnius, net užkimšo užtrauktukus.
Praėjus 19 minučių po pirmųjų Armstrongo
žingsnių Mėnulio paviršiumi, iš erdvėlaivio atsargiai
išlindęs Aldrinas pasakė: „Turiu patikrinti, ar liukas
neužtrenktas.“
Liukas buvo pravertas tik šiek tiek, kad iš kabinos
neišeitų šiluma, tačiau reikėjo būti labai atsargiems,
kad dėl kokių nors priežasčių kabinos viduje nepakiltų slėgis, nes tada liukas užsitrenktų. (Įsivaizduokime situaciją, jei astronautai negalėtų patekti atgal
į vidų!)
Aldrinas, antras žmogus, žengęs Mėnulio paviršiumi, rašė: „Iš pradžių jaučiausi tarsi plūduriuočiau, bet greitai susiorientavau, kad reikia vaikščioti
griežtai vertikaliai ir tik šiek tiek pakrypus į priekį. Be
to, buvau truputį dezorientuotas – Žemėje žvelgiant
į horizontą, jis atrodo lygus, o Mėnulyje, kuris daug
mažesnis, horizontas išlenktas.“
Skafandrai, pasak astronautų, buvo pakankamai
patogūs, išskyrus tuos atvejus, kai reikėdavo pasilenkti ir pasiimti kokį nors daiktą. Kostiumai Mėnulyje atlaikė ne tik ekstremalias vakuumo sąlygas, bet
ir didžiulius temperatūros svyravimus (nuo +110°C
Saulės šviesoje iki -170°C šešėlyje).
Rašiklis, išgelbėjęs gyvybes

Kita procedūra, nors ir nenurodyta oficialiame sąraše – iškelti vėliavą. Nesunkiai įbedę jos kotą į purų
gruntą, įsmeigti giliau negu 20 cm neįstengė.
Aldrinas ėmė montuoti mokslinę įrangą, kuri leistų Žemėje stebėti seisminį Mėnulio aktyvumą, Saulės
daleles, nustatytų tikslų atstumą tarp Žemės ir Mėnulio. Skafandro rankovių kišenėse turėjo paketus
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su atminimo dovanomis, kurias jiedu su Neilu ketino palikti Mėnulyje, – tai gabalėlis Apollo 1, skirtas
atminti astronautams Gusui Grissomui, Edwardui
Whitui ir Rogeriui Chaffee’ui, kurie 1967 m. žuvo per
treniruotę, sovietų medaliai, skirti atminti irgi žuvusiems kosmonautams Jurijui Gagarinui, Vladimirui
Komarovui. Šalia padėjo mažą auksinę alyvmedžio
šakelę. Maždaug už 60 metrų nuo Erelio į rytus pastebėjęs beveik 30 metrų skersmens, 6 metrų gylio kraterį, Armstrongas pavadino jį savo dukrelės, mirusios
prieš porą metų, vardu.
Per istorinį pasivaikščiojimą, trukusį 2 val. 31 min.
40 sek., Armstrongas ir Aldrinas nuėjo apie 1 km.
Tada grįžo į erdvėlaivį. Padaręs paskutinę nuotrauką su savo batų pėdsakais ant pilko grunto, Aldrinas
vėliau žurnaluose ją paskelbė kaip pirmą žmogaus
žingsnį Mėnulyje. Mat pirmąjį bato įspaudą, priklausantį Armstrongui, užpėdavo patys astronautai, tad
nuotraukoje įamžintas vienas iš paskutinių žingsnių.
Nemenkas jų rūpestis – išmesti daiktus, kurie
daugiau nebus reikalingi. Kuprinės su portatyvinėmis gyvybės palaikymo sistemomis, kišenėse esantys įrankių komplektai, skafandrų batų kaliošai,

kiti daiktai liko dūlėti Mėnulyje.
Kabiną užpildę deguonimi, nusiėmė šalmus ir užuodė aitrų kvapą, panašų į parako. Mėnulio dulkių
buvo pilna visur – ant grindų, pultų, net astronautų
panagės juodos. Surinktus Mėnulio grunto pavyzdžius (21,5 kg) vėliau nusiuntę į šimtus pasaulio laboratorijų, sužinojo, kad jam daugiau kaip 3 milijardai metų.
Pavargę astronautai nusprendė pamiegoti, nenusiėmę šalmų ir pirštinių, kad būtų šilčiau, nesigirdėtų
triukšmo, be to, vylėsi įkvėpsiantys mažiau dulkių.
Aldrinas įsitaisė ant grindų, sulenkęs kelius, nes
kabina nebuvo pakankamai plati, kad galėtų išsitiesti. Armstrongas ne ką patogiau susirangė ant variklio dangčio (vėlesnėms misijoms buvo parūpinti
hamakai).
Per 12,5 valandos poilsio astronautai išsimiegojo
ne itin gerai tiek dėl įspūdžių, kuriuos teko patirti,
tiek dėl vėsos – pradėję šalti, skafandruose veikiančią vėsinimo sistemą išjungė, tačiau tai negelbėjo.
Nors išorėje temperatūra buvo + 93°C, salone ji neviršijo + 16°C.
Minutės prieš startą buvo įtemptos. Aldrinas
pranešė Hiustonui, kad nulaužtas Erelio variklio jungiklis… Tai
įvyko greičiausiai tuomet, kai
Aldrinas su skafandru nevykusiai pasisuko. Hiustonas atsakė,
kad jungiklis išjungtas. Dabar
jie negalės išskristi! Astronautai
karštligiškai ieškojo išeities. Aldrinas, rankovės kišenėje aptikęs
kosminį rašiklį, pabandė juo pakeisti nulaužtą jungiklį. Ir įvyko
stebuklas – Erelio variklis įsijungė! Nuo tada Buzzas nešiojasi rašiklį kaip relikviją.
Iš Mėnulio Erelis startavo liepos 21 d. Variklis, visiems įvaręs šitiek baimės, dirbo idealiai.
Nors astronautai nieko negirdėjo
(beorėje erdvėje nesklinda garso
Amstrongas su Aldrinu Mėnulyje iškėlė JAV vėliavą (vėliava iškelta ir Hiustone)
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bangos), bet juto pagreitį ir aukšto dažnio vibraciją.
Raketos išmetamųjų dujų gūsis nuvertė JAV vėliavą,
pastatytą Mėnulyje. Po 7 minučių ir 14,9 sekundės
Erelis jau skrido 2890 km / val. greičiu.
Michaelas Collinsas, beveik 24 valandas skriejęs su
Kolumbija aplink Mėnulį, rengdamasis pasitikti Erelį,
nerimavo, ar suveiks variklis, juk anksčiau realiomis
sąlygomis jo neišbandė. Jeigu nepavyktų išgelbėti kolegų, jam teks grįžti į Žemę vienam. Toks įsakymas.
Vėliau Collinsas, pasakojo: „Pats maloniausias
dalykas buvo matyti, kaip žybsinti Erelio kabina kyla
nuo Mėnulio. Labai susijaudinau, nes tai reiškė, kad
mano bičiuliai susidorojo su užduotimi.“
Kolumbijos ir Erelio suartėjimas truko tris su puse
valandos, net du kartus teko apskristi Mėnulį. Išlyginti aparatų padėtį pagaliau pavyko ir netrukus
abiejuose erdvėlaiviuose pasigirdo garsus trakštelėjimas – atsidarė 12 sklendžių. Kai buvo nuimtas
liukas ir pašalintas susijungimo inkaras, atsilaisvino tunelis. Pirmasis praplaukė Aldrinas su triumfo šypsena veide. Collinsas džiugiai paspaudė jam
ranką, paskui pasveikino Armstrongą. Susijaudinę
jiedu apsikabino.
Nestipriu užtaiso sprogimu Collinsas atskyrė Erelį
nuo Kolumbijos. Armstrongas su Aldrinu liūdnai stebėjo, kaip tolsta jų modulis. Dabar jis suksis aplink
Mėnulį, kol nukris ir taps istorine dužena . Beje, pirmųjų Žemės pasiuntinių pėdsakai Mėnulyje po nebyliu beoriu dangumi išsilaikys apie milijoną metų.
Kolumbijos kelionė atgal truko 3 paras. Paskutinėmis nusileidimo Ramiajame vandenyne akimirkomis pradėjo siausti perkūnija su žaibais net 15 km
aukštyje. Lėktuvnešiui USS Hornet, turėjusiam sutikti erdvėlaivį, įsakyta pasitraukti nuo audros židinio 398 kilometrus pietų kryptimi. Kolumbija 5 km
aukštyje išskleidė tris parašiutus. Ją, besisupančią
ore, USS Hornet pastebėjo, likus devynioms minutėms iki nusileidimo.
Kolumbija su astronautais nusileido ant vandens
1969 m. liepos 24 d. 11:49 val. (vietos laiku), maždaug už 1530 km į pietvakarius nuo Havajų ir už
22 km nuo lėktuvnešio USS Hornet. Visos misijos
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Žemė–Mėnulis–Žemė paklaida buvo tik 24 sekundės!
Per 8 dienas, 3 valandas 18 minučių ir 35 sekundes
buvo įveikti 1 534 832 kilometrai. Pasveikinti bebaimių astronautų į nusileidimo vietą atvyko 9000 jūreivių iš 9 laivų ir penkiasdešimt keturi lėktuvnešio
USS Hornet orlaivių pilotai.
Po 21 paros, praleistos karantine, atlikti išsamūs
biologiniai ir medicininiai tyrimai parodė, kad jokių
mikroorganizmų iš Mėnulio į Žemę astronautai neatskraidino.
Luna 15 skrido į Mėnulį kartu su Apollo 11

Jekaterina Sinelščikova rašo: „Galbūt nežinojote,
tačiau Neilas Armstrongas, Buzzas Aldrinas ir Michaelas Collinsas buvo Mėnulyje ne vieni. Jų istorinė
kelionė į vienintelį natūralų Žemės palydovą reiškė
visišką Sovietų Sąjungos nesėkmę varžybose dėl Mėnulio užkariavimo. Siųsti kosmonautų į Mėnulį rusai dar nebuvo pasirengę, tačiau, norėdami bent šiek
tiek numalšinti pralaimėjimo kartėlį, nutarė pakenkti
amerikiečiams. Luna 15 turėjo tapti pirmuoju nepilotuojamu erdvėlaiviu, kuris automatiškai surenka
Mėnulio gruntą ir pargabena į Žemę. Šis tikslas buvo
įslaptintas, o skrydis sąmoningai planuotas prieš tris
dienas iki JAV misijos.“
NASA nerimavo dėl Luna 15, tačiau ne todėl, kad ji
užgoš Apollo 11 triumfą arba skris ta pačia trajektorija. Jei Luna 15 orbita bus pernelyg arti Apollo 11, ji
trukdys radijo signalus tarp Hiustono ir erdvėlaivio.
Luna 15 ir Apollo 11 turėjo pasiekti Mėnulį maždaug
tuo pat metu.
NASA ėmė ieškoti žmogaus, turinčio gerus ryšius su
Maskva, ir tokį rado – tai Frankas Bormanas, Apollo
8 vadas, vienas iš pirmųjų trijų žmonių, 1968 m. apskridusių Mėnulį, ir pirmasis NASA astronautas, apsilankęs Sovietų Sąjungoje.
Bormanas paskambino SSRS mokslų akademijos
prezidentui Mstislavui Keldyšui. Kitos dienos ryte į
Bormano namus ir į Baltuosius rūmus atkeliavo dvi
identiškos telegramos, kuriose buvo nurodyta konkreti informacija apie Luna 15 ir numatytą jos orbitą.
87

Įsitikinta, kad grėsmės Apollo 11 ji nekels.
Luna 15 aplink Mėnulį pradėjo skrieti liepos
17-ąją, t. y. likus dviem dienoms iki Apollo 11 atvykimo. Mančesterio (Anglija) observatorijos astronomai, naudodamiesi radijo teleskopu, klausėsi
Hiustono pokalbių su Apollo 11 ir Maskvos nurodymų erdvėlaiviui Luna 15. Kai Erelis nusileido ir kai
Armstrongas žengė pirmuosius žingsnius Mėnulio
paviršiumi, Luna 15 dar skriejo. Kai amerikiečių
astronautai rengėsi grįžti, astronomai Mančesteryje išgirdo komandas, iš Maskvos siunčiamas į Luna
15. Nepilotuojamas erdvėlaivis, pradėjęs sukti 52-ąjį
ratą savo orbita, ketino nusileisti, bet didžiuliu greičiu rėžėsi į Mėnulį ir sudužo Krizių jūroje. Naujienų
agentūra TASS nesigėdydama pranešė apie sėkmingai atliktus mokslinius tyrimus. Sovietai buvo šventai įsitikinę, kad jie pirmieji išsilaipins Mėnulyje,
net sukūrė animacinį filmuką, kaip amerikiečiai,
vargais negalais nusigavę iki Mėnulio, randa jame
jau apsigyvenusius rusus, kurie klausosi Maskvos
radijo ir skaito laikraštį Pravda...

prievolės paisyti taisyklių, susijusių su tarptautinėmis kelionėmis. Nusileidę Ramiajame vandenyne,
Neilas Armstrongas, Buzzas Aldrinas ir Michaelas
Collinsas turėjo užpildyti ir pasirašyti muitinės deklaraciją. 2009 m. ją paskelbė JAV Muitinės ir sienų apsaugos tarnyba, minėdama Apollo 11 misijos
40-ąsias metines. Muitinės deklaracija, kurioje astronautai išvardijo savo krovinius – Mėnulio uolienų ir dulkių pavyzdžius, – patvirtina jų išvykimą iš
Mėnulio ir atvykimą į Havajus. Tai linksmas istorinis dokumentas.
P. S. JAV misija į Mėnulį kainavo 140 mlrd. dolerių pagal šiuolaikinį kursą. Programoje dalyvavo 400 tūkst.
žmonių. NASA planavo skristi į Mėnulį 20 kartų, tačiau po Apollo 13 nesėkmės viskas pasikeitė. 1970 m.
rugsėjo 20 d. pranešė, kad programą nutraukia. Mėnulyje per tą laiką apsilankė 12 astronautų.
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Žemiški reikalai
Slaptas asmeninis Neilo Armstrongo gyvenimas. žmonės.lt. 2016-02-06

Kadangi kelionė į Mėnulį buvo labai pavojinga, jokia
kompanija nerizikavo astronautų apdrausti. Todėl jie
savo draugams įteikė vokus su Apollo 11 emblema ir
vieno iš astronautų parašu. Ant jų reikėjo uždėti pašto antspaudus tuo metu, kai erdvėlaivis startuos ir kai
nusileis Mėnulyje. Tai daugiausia, ką jie galėjo padaryti, kad aprūpintų savo šeimas. Šiandien Apollo 11 vokas su astronautų parašais kainuoja 30 000 USD.
1999 m. liepos 10 d., minint Apollo 11 skrydžio 30metį, pasirodė straipsnis apie nacionaliniame archyve
rastą NASA dokumentą, kuris iki tol buvo įslaptintas.
Numatyta, jei per pirmą kelionę į Mėnulį kils techninių problemų ir astronautai negalės grįžti į Žemę, JAV
prezidentas Nixonas pasakys patriotinę kalbą, kaip
bandyta ekipažą išgelbėti, nors iš tikrųjų ketinta palikti
jį likimo valiai.
Apollo 11 astronautai, iš pirmosios pilotuojamos
misijos į Mėnulį grįžę namo, nebuvo atleisti nuo
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Apie knygas

Tomas KAVALIAUSKAS

VARŠUVOS LITUANIZACIJA
Lietuvių PEN centro narių iškyla į Varšuvą gruodžio 1–4 d.

V

isuomet būna pirmas kartas – nors į Varšuvą keliavau šeštą sykį, bet pirmąkart vykau ne lėktuvu, ne traukiniu, ne autobusu, o poeto automobiliu.
Vairavo Gintaras Bleizgys, nuotaiką skaidrino ir kitas
poetas – Antanas Jonynas – kartais savomis, kartais
Brazdžionio eilėmis. Lietuvių PEN centro prezidentas Herkus Kunčius, įsitaisęs greta vokalistės Sigutės
Trimakaitės, linksmino smagiais prisiminimais apie
ankstesnes keliones. Po keleto valandų, už nugaros likus Seinams ir Augustavui, kažkaip išsprūdo:
– Kaip gerai, kad dar nėra Rail Baltica greitojo traukinio, juk nuvyktume į Varšuvą taip greitai, kad neturėtume galimybės šnekučiuotis valandų valandas,
kai už lango tamsu, o mes jaukiai susiglaudę šiame das
Auto.
– Ankstesniais amžiais būtume keliavę karieta, –
pašaipiai priminė Herkus, – galėdami dar ilgiau miklinti liežuvius.
– O pakeliui būtume stabtelėję pas Adomą Mickevičių, – pridūrė Antanas.

K u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 9 · 12

Beje, šįkart irgi stabtelėjome – Seinuose aplankėme
Lietuvos konsulę Izoldą Bričkovskienę. Prie stalo su
Lenkijos, Lietuvos ir Europos Sąjungos vėliavėlėmis
užvirė diskusija apie Punsko ir Seinų lietuvius. Į ją
įsitraukęs lietuviškos mokyklos direktorius Algirdas
Vaicekauskas paminėjo faktą, kad Punske nuo XVI a.
laikomasi įsako, kad klebonas privalo mokėti lietuviškai.
Varšuvoje šįkart irgi girdėjau daugiau lietuvių negu
lenkų kalbos, mat apsistojome Lietuvos ambasadoje.
Jos kiemelyje įkurtame Lietuvių kultūros centre, kuriam vadovauja kultūros atašė Rasa Rimickaitė, įvyko
Gintaro Bleizgio poezijos knygos „Jonas Krikštytojas“ pristatymas. Varšuvos universitete lietuvių kalbą
studijavusios lenkės ne tik vertėjavo, bet ir po knygos
pristatymo su mumis bendravo lietuviškai. Prie jų pridėjus ambasadorių su žmona ir penkis atvykėlius iš
Lietuvos, dar ambasados apsaugininką su užrašu ant
striukės „Policija“, susidarė lietuviškai kalbančiųjų
dauguma. Šią daugumą paįvairino ne tik į knygos pri89

statymą atėjęs būrelis Varšuvos lenkų, bet ir meksikietis, universitete dėstantis ispanų kalbą. Jis ne tik geba šį
bei tą pasakyti lietuviškai, bet kadaise organizavo ir Jo
Ekscelencijos Valdo Adamkaus priėmimus Meksikoje.
Per knygos pristatymą Bleizgys į savo autorinį pasakojimą unikaliai įpynė visiškai nesuderinamus dalykus – komunizmą ir krikščionybę, onkologinius
ligonius, kriminalinius nusikaltėlius ir filosofinę metafiziką. Tai buvo tokia jautri kūrybinė poeto išpažintis, kad klausytojus užplūdo emocijos, ne vienam išspaudusios net ašarą. Atsirado geras fonas ne mažiau
jautriems eilėraščiams. Knygos „Jonas Krikštytojas“
(Jan Chrzciciel) vertėja Zuzanna Mrozikowa keletą
jų perskaitė lenkiškai. Iš salės buvo užduotas klausimas, ar Bleizgys Lietuvoje yra avangardinis poetas?
Gintaras kukliai atsakė, kad ne, veikiau tęsia Bložės,
Miliauskaitės, Gedos tradiciją, paminėjo ir lenkų poezijos įtaką – tai Julia Hartwig, viename eilėraštyje
rašiusi, kad visi visada „turime pasirinkimą“. Pasak
Bleizgio, „kartais pats tinkamiausias pasirinkimas yra
gebėjimas atleisti. Bet atleisti nereiškia išsižadėti savo
vertybių, pasaulėžiūros ir idealų. Atleisdami neturėtume daryti kompromisų ar prisitaikyti. Atleidžiame, bet
žinome, kas yra gerai, o kas negerai, su kuo sutinkame,
o su kuo nesutinkame. Toks atleidimas įmanomas pagal
krikščionišką tradiciją, kurios mūsų literatūra (kultūra?) sovietmečiu visiškai neplėtojo, nes buvo perlaužtas
jos stuburas – menininkai leisdavosi į kompromisus, išsižadėdami savo vertybių, arba kažkur slėpėsi.“
Kitą dieną apsilankėme Lenkų PEN centre. Jam vadovaujantis Adamas Pamorskis, be kita ko, pabrėžė,
kad šiais kibernetinio ir čia pat, pašonėje, vykstančio
hibridinio karo laikais ypač didelį nerimą kelia prasta
Lenkijos kariuomenės būklė. Anot jo, net ir prezidento
Dudos sėkmė Baltuosiuose rūmuose yra grynai retorinė – nors susitarė su Donaldu Trumpu dėl naujos kartos naikintuvų, bet konkrečiai niekas dar nenupirkta.
Lenkijos turimi naikintuvai tokie seni, kad jais skraidyti nebegalima, lenkų pilotai praranda įgūdžius. Ir
apskritai, jei ką nors išgirsi Lenkijoje apie NATO, tai
bus žinia, esą amerikiečiai sukėlė dar vieną avariją...
Kai prie viso to Lenkų PEN centro prezidentas pridū90

rė, kad „diktatoriaus“ Jarosławo Kaczynskio nurodymu keičiami kultūros institucijų vadovai, o naujieji,
neturėdami kompetencijos, ardo kultūros pamatus,
susidarė daug niūresnis vaizdas, negu galėtum pamanyti, vaikščiodamas šurmuliuojančiomis gatvėmis ar
dalyvaudamas kultūriniuose renginiuose.
Po susitikimo lietuvių delegacija pėstute per Varšuvos senamiestį patraukė į knygnešio ar bibliotekininko (Księgarza) klubą, kur lenkų literatūros kritikai pristatė Herkaus Kunčiaus romaną „Lietuviškos
apybraižos“, išverstą į lenkų kalbą (Obrazki litewskie).
Poetas Bleizgys anądien visus pravirkdė, o romanistas Kunčius dabar smagiai prajuokino. Kartais net
atrodė, kad vyksta humoro vakaras. Romanas, kurį
sudaro septyni atskiri pasakojimai apie istorines asmenybes, įvairiu metu apsilankiusias Lietuvoje, kaip
antai Napoleonas, Petras I, Leninas, Gorbačiovas ir
kt., sudomino sausakimšą salę. Į pristatymą atėjo ir
garsusis disidentas, Lietuvos Laisvės premijos laureatas Adamas Michnikas. Pasitaikius progai, apkabinau
jį tardamas:
– Esate gyva legenda.
Šis nusijuokė, iškėlė rankas ir sušuko:
– Girdėjote? Aš – gyva legenda!
Žinoma, nepraleidau ir galimybės tiesiai paklausti,
kodėl Michnikas atleido Jeruzelskiui. Atsakė, esą daug
kas to teiraujasi, ir paaiškino norėjęs, kad 1989-aisiais,
prie Apvaliojo stalo įvykus deryboms su komunistais,
prasidėtų naujas Lenkijos etapas, būtų atverstas švarus
istorijos puslapis. Anot Michniko, tiesiog reikia nutraukti sąskaitų suvedinėjimo logiką, nes kitaip tam
nebus galo.
***

Kai važiavome namo, negalėjau atsistebėti kelio ženklais. Akimis klaidžiodamas tarp nuorodų, kad sužinočiau, kiek kilometrų liko iki Vilniaus ar Kauno, tiek
istorinės, tiek laikinosios sostinės pavadinimus mačiau parašytus lietuviškai, nebuvo jokio Wilno, jokio
Kowno. Gal neatsitiktinai ir Varšuvos centre susitikome tiek daug lietuviškai kalbančiųjų...
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Julius KELERAS

VILTIES PEIZAŽŲ SALOJE
Lutz Seiler. Kruzas. Vilnius: Kitos knygos. 2019.
Iš vokiečių kalbos vertė Zita Baranauskaitė-Danielienė

L

ietuvoje nedažnai, išskyrus Vilniaus knygų mugę,
lankosi pasaulyje gerai žinomi ar kylantys literatūriniai šviesuliai. Laimei, ir be akivaizdžiai komercinių
paskatų, kai čionykštės leidyklos, iš anksto skaičiuodamos būsimą pelną, prisikviečia į muges „žvaigždžių“,
kurių knygas išleido, kartais pasitaiko ir nesavanaudiškai malonių išimčių. Viena iš tokių viešnagių įvyko
šią vasarą. Vokiečių rašytojas Lutzas Seileris (g. 1963)
labai retai rengia literatūrinius vakarus kitose šalyse,
bet į savo romano „Kruzas“ pristatymą Vilniuje, MO
centre (birželio 27 d.), ir Klaipėdos apskrities viešojoje
Ievos Simonaitytės bibliotekoje (birželio 28 d.) vis dėlto atvyko. Susitikimus su lietuvių skaitytojais moderavo poetas ir prozininkas Laurynas Katkus.
Seileris užaugo Geros mieste. Literatūra susidomėjo
tarnaudamas kariuomenėje, pradėjo rašyti eilėraščius.
1989 m. vasarą dirbo Hidenzės saloje. Iki 1990 m. Halės
Martino Lutherio universitete studijavo istoriją ir germanistiką. Buvo vienas iš literatūros žurnalo moosbrand
(1993–1998) įkūrėjų ir leidėjų. Nuo 1997 m. dirba poeto
Peterio Huchelio muziejuje Vilhelmshorste. Yra vokiečių
PEN centro, Mainco meno ir literatūros akademijos, Bavarijos dailiųjų menų akademijos, Berlyno meno akademijos, Vokiečių kalbos ir literatūros akademijos narys.
Kuo gi mums artimas šio rašytojo, užaugusio Vokietijos Demokratinėje Respublikoje, pasaulėvaizdis? Sovietinės okupacijos lenciūgas ten buvo kiek laisvesnis,
vis dėlto VDR, priklausydama vadinamajam Varšuvos
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blokui, irgi astmatiškai kvėpavo už Geležinės uždangos.
Ar apie tai šis romanas? Jo siužetas nėra politinė istorija,
veikiau subtili patirtų įvykių kronika. Užbėgant už akių,
vertėtų prisiminti, kad vokiečiai ypač ryžtingai atsikratė
niūraus sovietų paveldo. Lietuvoje desovietizacijos įstatymas gaila, taip ir nebuvo priimtas. O štai susivienijusi
Vokietija jokiam valdžios poste, paskui ir visuose kituose
svarbesniuose postuose nepaliko nė vieno promaskvietiškos komunistinės partijos nario. Vienus mandagiai išprašė į pensiją, kitus tiesiog atleido, bet visiems iki vieno
teko pasitraukti, net eiliniams KP nariams. Vis dėlto romanistui Seileriui rūpi ne tiek konstatuoti, surišti mazgan visas režimo atneštas negandas, kiek papasakoti apie
tuos, kurių žvilgsniai Hidenzėje krypo laisvojo pasaulio
link, šiuo atveju – Danijos pusėn.
Vokiečių literatūros kontekste ši knyga išsiskiria
ne vien įspūdingomis premijomis – apdovanota Vokietijos romano premija, Uwe’s Johnsono prizu, o
autorius priskirtas žymiausiems šiuolaikiniams rašytojams. „Kruzas“, išleistas 2014 m., jau išverstas į
daugiau kaip 20 kalbų. Pagal jį Vokietijoje pastatyti
keturi spektakliai, sukurtas meninis filmas, beje, filmuotas Smiltynėje ir Melnragėje. Tarp kitko, Lietuvoje Seileris lankėsi jau antrąkart – 2003 m. skaitė
savo poeziją festivalyje Poetinis Druskininkų ruduo.
Aptariamasis romanas primena kasdienišką, tačiau
kartu neįtikėtiną, fantastišką ir nostalgišką kelionę.
Iš kur tas ilgesys? Koks jis?
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Atsakymas labai paprastas, nes veiksmas vyksta
1989 m., prieš pat Berlyno sienos griūtį. Netrukus nuožmioji, krauju persisunkusi siena išnyks ir du skerdikiškai perskelti pasauliai pagaliau susijungs, tačiau žmonės
to dar nežino. Ore tvyro laisvės troškimas, susimaišęs
su ateities baime, vis dėlto ši nėra tokia didelė kaip baimė visą gyvenimą praleisti kalėjime. Romanas dvelkte
dvelkia egzistenciniu laisvės, prasmės ilgesiu. Parašytas
(ir išverstas) sodria, sultinga kalba, kompozicinis audinys
tvirtai išaustas, veiksmas plėtojasi nuolatinės grėsmės ir
neprarandamų vilčių atmosferoje. Pasakojama apie žmones, kurie Hidenzės saloje, esančioje vos už 50 km nuo
Danijos, nusprendė suburti suverenią bendruomenę,
primenančią komuną, priešindamiesi totalitarinės valstybės galiai. Aistringa laisvės pagunda į salą Baltijos jūroje viliojo autsaiderius, laisvamanius, gatvės filosofus,
svajotojus, kūrybingus atskalūnus, nepritapusius prie
sistemos. Čia pernakt degė laužai, buvo maudomasi be
jokių rūbų, mezgami asmeniniai santykiai...
Utopinė bendruomenė, aprašoma romane, iš tikrųjų
egzistavo. Per susitikimą Vilniuje rašytojas sakė sukūręs personažus, kurie labai panašūs į tos bendruomenės
narius. Toks yra Kruzas (Aleksandras Kruzovičius) –
romano protagonistas, atvykėlių guru, dirbantis svečių
namų kavinėje. Jo tikslas – jaunus, veržlius žmones sulaikyti šioje laisvės oazėje tarp bendraminčių, kad nesiryžtų beprotiškam žygiui – 50 kilometrų plaukti jūra iki
Danijos. Kruzo sesuo jau bandė tai padaryti, bet jai, kaip
ir daugeliui kitų narsuolių, nepasisekė. Saugodamas sesers atminimą, Kruzas bando suteikti prieglobstį ir bent
iliuzinę laisvę atstumtiesiems, kad nerizikuotų gyvybe,
verždamiesi už kordono. Gyvenimas saloje grindžiamas
Kruzo puoselėjama utopija suburti tuos, kurie išsigelbėjo
iš „sudužusio“ šalies laivo. Bendruomenės nariu tampama, per tris naktis pasiekus „laisvės ištakas“. Kruzas ir jo
bičiulis Edas Benderis, atvykęs į šią svajotojų ir autsaiderių salą, yra tarsi mažieji mesijai – gelbėtojai, vienijami netekčių, meilės poezijai ir gamtai. 1989-ųjų įvykiai
sudrebino ir jų mažytę salą. Būtent nuo tų metų vasaros romane tiesiamas tiltas į dabartį – bandžiusiųjų per
Baltiją pabėgti iš „demokratinės“ Rytų Vokietijos ir dingusių be žinios pėdsakai veda iki Danijos policijos ka92

takombų, skenduolių muziejaus. Romano finalas, kurį
per susitikimą Vilniuje perskaitė rašytojas, neįtikėtinai
šiurpus ir įspūdingas:
„Dabar, vėl atsivertęs Kopenhagos užrašus, pagalvoju: veikiausiai kas kitas tai rašė, kažkas, visu tuo domėjęsis, – tikrai ne aš. Kažkas visa tai žymėjosi, skubomis,
priešokiais rašydamas štai taip:
– kojos apautos, apipuvusios, strampai, kaulai lyg
nugraužti, M.: sportbačiai fkt. lyg gelbėjimosi liemenė,
nėra kūno dalies
– moteris: be lūpų, be nosies, veidas – vien dantys, rankos pajuodusios, aptrauktos dumbliu, M.: dumblių danga
– vyro liemuo: skylių išvarpytas, lyg sušaudytas. Unguriai, sako M., įpr. gyvūnų apgraužimas
– moteris lyg guminė lėlė, išp., pūslės, žvilga, M.: riebalų vaškas, kūno lipidas
– moteris plika kaukole, nugremžt., vien odos atplaišos, M.: vilkimas, nubrozd., veidu į dugną
– vyras su apsiaustu, baltos pūslės apie burną, M.:
putų grybas
– vyras su medžio šaknim ant krūtinės, juodom, lyg
ištatuiruotom, M.: venų tinklas sutrūkęs
– nenustatytas asmuo, praradęs pavidalą, M.: laivo
sraigtas, visišk. suniokojimas, teksto 20 puslapių, nuotraukos, bendras vaizdas, detalės
– vyro torsas, M.: galva ir ranka už 4 kilometrų, nuotrauka radus, suniokot., dantų žymės, gyvūnų apgraužtas, g. b. poilsiautojų valkat. šunų.
Ir taip toliau.
Taip buvo parašyta. Bet aš to neatsimenu. Tik tai,
kas bylota, pamenu. Tas bylojimas lyg šnaresiai sapne.
Vienas, paskui kitas, be žodžių. Visi sapnavo šiuos šnaresius: Madsenas, žuvusieji ir aš. Nebuvo jokio kalbėjimo, jokios žinios, tai tvyrojo visur. Apytamsėje salėje,
lentynų labirinte, nuotraukose ant darbastalio – iš ten
kaskart iškildavo kažkas, kas buvo išbylota.
„Įsivaizduok sau, Edai, jie ten, apačioj, gyvena. Sėdi
prie stalų, eina pasivaikščioti, yra laisvi, visi jie yra laisvi.
Visi tie negyvėliai, Edai, taip buvo, sakytum, sklendė tamsoje, gražu pažiūrėt, lyg gyvi ar išties šventi“
(p. 387–388).
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Visai nejuokingi skaitiniai

Lietuvos šalies žmonių padavimai CLXXVI

VARGAS DĖL PROTO

P

rieškalėdinis protų mūšis pagaliau įvyko ir mano
būrimo salone Dura necéssitas, mat anksčiau dėl
techninių kliūčių, pavyzdžiui, Mėnulio užtemimo ar
pilnaties, čia lankydavosi vien puspročiai. Gaila, mušeikoms vadovavo ne pats Valinskas, kaip tyčia ėmęs
ir kiek ne laiku perskaitęs Orwello „Gyvulių ūkį“.
Todėl šis auksinis profas (vienas iš dviejų, nes tokių
daugiau nėra ir nereikia) dabar yra labai užsiėmęs –
zuja po prezidentines įvairių kadencijų kiaulides, tyrinėdamas, ar kiekviena jų gyventoja tarp lygių lygi ir
laisva, ar vis dėlto esama ir lygesnių.
Prie pulto stojęs eilinių gabumų, bet užtat nepagydomas paranojikas ėmėsi mūšį reguliuoti taip entuziastingai, kad pusė klientų mikliai išsilakstė kaip
kokie Seimo nariai iš plenarinio posėdžio. Užtat likusieji grūmėsi ragais ir nagais. Išgirdę suktą klausimą, kas ir ką apibūdino taip: „Ten sąlygos gana
prastos, tik pati vieta gera“, laužė savas ir svetimas
galvas, negalėdami apsispręsti, ar čia tetos Neringos
žodžiai apie Čikagos kalėjimą, ar Karbauskio apie
Seimo viešbutį. Vedėjas, aistroms dar neatslūgus,
išmetė kitą auksinę mintį iš pirmų lūpų. Esą vienas
žinomas palaidūnas politinį viliotinį pradėjo tokiais
gundančiais žodžiais: „Jūs sugebate užgožti visą
frakciją. Valstiečių frakcija išvis neegzistuotų, jeigu
jūsų ten nebūtų.“ Kas taip aukštai įvertintas? Seimo
K u l t ū r o s b a r a i 2 0 1 9 · 12

Kultūros komiteto pirmininkas, pagonis Ramūnas
ar šventąją jo ugnį kurstanti vaidilutė Agnė, kurią
šitaip meiliai bandoma suvedžioti, kad ant politinio
aukuro virtų „srūbą“ darbistams?
Šįkart nuomonės išsiskyrė net radikaliau negu dėl
susisiekimo ministro, kuris privertė valdžios vyrus
stvarstyti vienas kitam už skvernų, o Tomaševskį –
griebtis gynybos. Per visas TV laidas šis lenkų koziris aiškino, kad nedėkingųjų ne tiek daug, kaip mes
manome, nes dosniųjų gerokai mažiau, negu tikimės. Gavęs pastabą, kad žiūrovai turi teisę sužinoti,
apie ką čia taip miglotai užsiminė, europarlamentaras atšovė paties Cervanteso žodžiais: „Tegu tyli tas,
kuris davė, tegu kalba tas, kuris gavo.“ Iškart nutilo
visi, lyg vandens į burną prisisėmę, nes už durų jau
tykojo STT agentai su kino kameromis, kad nufilmuotų, kas ir apie ką prabils pirmas.
Vis dėlto vienas kitas drąsuolis atsirado, tiesa, ėmė aptarinėti tarptautinę padėtį – esą Borisas
Johnsonas triuškinamai laimėjęs rinkimus tik todėl,
kad Corbyno socializmas britams baisesnis net už
Brexit. Sėkmė jam taip apsukusi galvą, kad pasišovė patobulinti D. Britanijos žodyną – išbraukė iš jo
žodžius „bet“, „jeigu“ ir „galbūt“. Tačiau jam bando
pakišti koją NŠP lyderė Nicola Sturgeon, pareiškusi,
kad Borisas neteisus, nes neturi mandato išvesti iš
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kelio, t. y. iš ES, ir Škotiją, juk sijonuotieji per referendumą tam nepritarė. Į tokius bobiškus gąsdinimus nekreipdamas dėmesio, Borisas pasakė, kad
Brexit įvyks ne tik visu greičiu, bet ir 100 proc., vis
dėlto nutarė ir kitiems patarė pirmiau sočiai papusryčiauti. Lūzeris leiboristas Corbynas, palinkėjęs
gero apetito, nepraleido geros progos patylėti – pasišaipė, ar tik čia nebus paskutiniai angliški torių
pusryčiai, apeliuodamas į visiems žinomą paskutinę
vakarienę…
Šiaip ar taip, šviesa Brexit tunelio gale Johnsonui
jau blykčioja, priešingai negu mūsiškiam Šimašiui.
Sostinės merui net šventinis traukinukas lenda per
gerklę, maža to, savivaldybė, pasak pikta linkinčių
plunksnagraužių, vis labiau primena vyno rūsį – ten
projektai noksta, bręsta, kol pabrangsta.
Protų mūšio vedėjas, vos išgirdęs užuominą apie
draudžiamus viešai vartoti alkoholinius gėrimus, iškart uždavė ypač aktualų klausimą – paprašė nurodyti, kas yra lakios frazės „Degtinė balta, bet rausvina nosį ir juodina reputaciją“ autorius? Atsakymų
variantai du: gydytojas Čechovas arba ministras
Veryga. Antrąjį visi iškart atmetė, nes Aurelijaus
reputaciją juodina visai ne Velnio lašai, bet dailioji
lytis, mat ministro padėjėja vertingus patarimus dalijo pramaišiui su pažadais visiems pakelti ne vien
nuotaiką.
– Mokyti proto ir protingai elgtis yra du skirtingi
dalykai! Jūs čia žaidžiate, o po Lietuvą jau klaidžioja makronizacijos šmėkla! Vilniaus tarptautiniame
prancūzų licėjuje pirmadieniais ir ketvirtadieniais
griežtai uždrausta kalbėti lietuviškai! Todėl du neklaužados, įžūliai sulaužę lingvistinį nurodymą, buvo
palikti po pamokų, už bausmę jiems liepta nupiešti
plakatą, kodėl verta kalbėti išimtinai prancūziškai.
Ačiū Dievui, du lietuvių užsispyrėliai, apsikrėtę tikra
prancūziško protesto dvasia, viską apvertė aukštyn
kojom. Plakate švariai prancūziškai išaiškino, kad
Napoleono gimtoji kalba asocijuojasi su aristokratija,
su revoliucija, su meile ir laisve, o ypač su lygybe ir
brolybe, tuo tarpu lietuviškai kalba tik valstiečiai ir
valkatos. Užsirūstinę dėl tokios įžeidžiamai dygios
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ironijos, mokytojai abu šmaikštuolius ketvirtadienį
pašalino iš mokyklos iki pat antradienio…
– Bet valstiečiai dabar kaip tik yra valdžioje ir netgi turi savo Napoleoną! – bandė paprieštarauti optimistas, matantis ne tik šviesą tunelio gale, bet ir geras
perspektyvas pereiti prie visuotinės frankofonijos,
ypač dabar, kai dėl gripo visiems užgulusios nosys,
todėl puikiai skambės prancūziškas prononce.
– Galo pabaiga! Netrukus vietoj „Lietuva, Tėvyne
mūsų“ dainuosime „Marselietę“, vietoj cepelinų valgysime varlių šlauneles, o vietoj Zingerio sėdės kitas
Emanuelis, – ginti nacionalinių vertybių su šakėmis
šoko narsus suvalkietis iš „Dviračio šou“.
– Ar žinote, kad jojimo batai, priklausę Napoleonui Bonapartui, ištremtam į Šv. Elenos salą, neseniai
Paryžiaus aukcione buvo parduoti už 117 tūkstančių
eurų, dvigubai brangiau negu tikėtasi! Įdomu, kai
mūsiškis Napoleonas bus ištremtas iš Seimo, už kiek
pavyks parduoti jo vyžas?
– Jums galvoj tik pinigai! Yra daug svarbesnių
dalykų. Pavyzdžiui, Maurizio Cattelano bananas,
lipnia juosta pritvirtintas prie sienos Majami Bičo
Art Basel meno galerijoje, vienam prancūzų (sic!)
kolekcininkui buvo parduotas už 120 tūkstančių
JAV dolerių. Ir ką manote? Alkanas gruzinų kilmės
amerikiečių menininkas, gyvenantis Niujorke, Davidas Datuna, visiems matant priėjo prie to bananų
banano, nuplėšė jį nuo sienos ir suvalgė. Žinoma,
iškart buvo suspenduotas, o po 15 minučių prie sienos prilipdytas pakaitinis bananas, nes meno kūrinio vertę lemia jo autentiškumo sertifikatas, bet ne
pats vaisius. Tikras menas net suvalgytas netampa
kažkuo kitu, – aiškino šiuolaikinio meno kritikas,
narsiai gindamas meną nuo vandalų ir kvailių.
Po šios paskaitos mano būrimo salono klientai
visi kaip vienas išėjo savais keliais, supratę, kad yra
net prancūzų, kuriems reikėtų pasigydyti labiau
negu lietuviams.
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