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Rūpesčiai ir lūkesčiai

AR VASARIO 16-OSIOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS
AKTAS – (NE)PAVYKĘS
PROTESTAS?
Svarstymai, išlydėjus dokumento originalą iš Signatarų namų

Lietuvos nacionalinio muziejaus Naujosios istorijos ekspozicinis skyrius Signatarų namuose ketverius
metus eksponavo Lietuvos Nepriklausomybės Akto originalą, skirtą Vokietijai. Istorikas Liudas Mažylis jį surado 2017 m. kovo mėnesį. Vargu ar dokumentas dar kada nors grįš, nebent minint kitą Lietuvos
valstybės šimtmetį.
Su istorijos instituto mokslo darbuotoju, humanitarinių mokslų daktaru Edmundu GIMŽAUSKU
apie Nepriklausomybės Akto notifikavimo Vokietijoje aplinkybes kalbasi LNM vyresnysis muziejininkas, humanitarinių mokslų daktaras Valdas SELENIS.
Valdas Selenis. Tyrinėjate, kaip tuometinė Vokietijos
imperijos valdžia reagavo į Lietuvos Nepriklausomybės Aktą, kokios aplinkybės galėjo lemti mūsų šalies
pripažinimą (arba nepripažinimą). Berlyne peržiūrėjote didelės apimties bylą iš Vokietijos Federacinės
Respublikos Užsienio reikalų ministerijos archyvo, kuriam priklauso ir Nepriklausomybės Akto egzempliorius, eksponuotas Signatarų namuose.
Kiek man žinoma, pirmasis istorikas, kuris gvildeno Vasario 16-osios Akto genezę, buvo Zenonas Ivinskis. Pradėjęs 1937 m., neturėdamas po ranka daugelio
svarbių šaltinių, tyrinėjimus tęsė išeivijoje, gyvendamas Vokietijoje, Bonoje, kuri tuo metu buvo Vokietijos Federacinės Respublikos sostinė, profesoriaudamas tenykščiame universitete. 1968 m. žurnale Į
laisvę (nr. 42) paskelbė straipsnį, kuriame teigė, kad
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su Vasario 16-ąja susijusių dokumentų galima rasti
ir VFR Užsienio reikalų ministerijos archyve Bonoje,
Federaliniame archyve Koblence. Šį archyvą Lietuvos
istorikai po truputį jau naršo. Signatarų namuose
eksponuotą dokumentą, kurio paskirtis buvo Lietuvos Tarybos nutarimą notifikuoti Vokietijos imperijos
valdžiai, pirmieji savo moksliniuose darbuose 8-ajame
dešimtmetyje pacitavo vokiečių istorikai Gerdas Linde
ir Mariana Bienhold.
Pirmas klausimas, kurį norėčiau užduoti, susijęs
su epochos kontekstu, – koks buvo vokiečių valdžios
tikslas, leidžiant tokį Aktą pasirašyti, net ir Lietuvos
Tarybą išrinkti? Kaip Europos ir okupuotos Lietuvos
politinę situaciją galėjo pakeisti Vokietijos imperijos
derybos Lietuvos Brastoje su tuo metu jau bolševikine
Rusija?
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Edmundas Gimžauskas. Prieš atsakant į šį klausimą, reikėtų nusikelti į truputį ankstesnį laikotarpį. Pasak garsaus vokiečių istoriko Fritzo Fischerio,
kurio veikalai iki šiol kelia dideles kontroversijas,
vokiečių užsienio politikai nuo pat Pirmojo pasaulinio karo pradžios buvo labai svarbus vadinamasis
tautinis veiksnys. Maždaug nuo 1916–1917 m. Užsienio reikalų žinybos agentai užsienyje aktyviai ieškojo
kontaktų su įvairiais judėjimais, siekdami panaudoti
juos prieš Antantės šalių bloką. Tai nebuvo vienareikšmis procesas – prasidėjęs Pirmasis pasaulinis
karas ir didžiųjų valstybių susirėmimas atvėrė mažoms prispaustoms tautoms kelią į laisvę ir nepriklausomą gyvenimą.
Konkrečiai Lietuvos atveju lemiama tautinio veiksnio taikymo kulminacija galima laikyti Bresto arba
Brastos derybas ir įžanginę paliaubų fazę 1917 m.
gruodžio pabaigoje. Nepamirškime, kad jau po
1917 m. vasario revoliucijos Rusijoje, tų pat metų balandžio mėnesį Bad Kroicnacho pasitarime, kuriame
dalyvavo tiek Vokietijos užsienio reikalų žinybos pareigūnai, tiek aukščiausia karinė valdžia, vieningai
nutarta siekti, kad Lietuva vienaip ar kitaip taptų
santykinai nepriklausoma valstybe. Žinoma, aukščiausia valdžia bet kokiu atveju būtų priklausiusi vokiečiams, bet tarptautinėje arenoje mūsų šalis būtų
buvusi pristatoma kaip nepriklausoma. Taigi nuo
1917 m. pavasario pradėta kurti satelitinę Lietuvos
valstybę vokiečių dominijoje. O 1917 m. spalį Rusijoje įvykus bolševikų perversmui, vokiečiams pagaliau
atsirado reali galimybė tą politiką sėkmingai užbaigti. Bolševikų ir vokiečių santykiai, ko gero, reikalautų
atskiro aptarimo, nes iki šiol sklando kontroversiškos
nuomonės. Pavyzdžiui, kai kurie istorikai mano, kad
bolševikai įsitvirtino ir išliko Rusijos valdžioje tik su
vokiečių pagalba, bet mūsų atveju tai antraeilis klausimas. Tik reikėtų pažymėti, kad Bresto derybose
bolševikai pasirodė esantys kietesnis riešutas – priešingai pirminiams vokiečių lūkesčiams, jie neketino
vykdyti kaizerio pageidavimų.
Pagal klasikinį istorikų suskirstymą Bresto derybos turėjo keletą fazių, labai skyrėsi tiek jų konK u l t ū r o s b a r a i 2 0 2 1 · 11

tekstas, tiek lūkesčiai ir nuotaikos. Lietuvos Taryba,
tiesiogiai suinteresuota šių derybų rezultatais, joms
vykstant (nuo 1917 m. gruodžio pabaigos iki 1918 m.
kovo 3 d.) patyrė didžiulę įtampą dėl sparčios įvykių
ir politinių nuotaikų kaitos.
Rytų fronto generolas majoras Maxas von Hoffmannas
1920 m. rusų emigrantų Berlyne leidžiamam laikraščiui tvirtino, kad pagal vokiečių prognozes Leninas galėjęs išsilaikyti ne ilgiau kaip 2–3 savaites, esą, jeigu
būtų žinoję, kokios bus Spalio perversmo pasekmės,
nebūtų finansavę bolševikų. Tačiau tuo būdu pavyko
pasiekti artimiausio tikslo – Rusiją eliminuoti iš karo.
Tautų apsisprendimo teisė vokiečiams buvo parankus instrumentas vykdyti savo politikai. O ką apie tai
manė tuometinė Vokietijos visuomenė? Ji turbūt nebuvo vienalytė, ypač karo pabaigoje, kai entuziastų vis
mažėjo – toli gražu ne visi palaikė karingą Vokietijos
retoriką?
Vasario 16-osios Aktas šiek tiek skyrėsi nuo 1917 m.
gruodžio 11-osios Deklaracijos – nebeliko paskutinės
dokumento dalies (klauzulės) ir keturių konvencijų,
susaistančių Lietuvą „amžinais“ ryšiais su Vokietija.
Kokia buvo vokiečių reakcija, kai Vasario 16-osios
Aktą paskelbė Berlyno laikraščiai?
Karui baigiantis, vokiečių visuomenė labai aiškiai
poliarizavosi. Didžiausias posūkis šia linkme įvyko
1917 m. liepą, kai Reichstagas priėmė garsiąją taikos
rezoliuciją. Vokietijos karinis pralaimėjimas jau buvo
akivaizdus, visuomenė reikalavo kuo greičiau baigti
karą. 1917 m. vasarą Reichstage taikos siekimo pagrindu susitelkė labai aiški parlamentinė dauguma,
išsilaikiusi iki pat karo pabaigos 1918 m. rudenį. Ją
sudarė trys didelės politinės partijos, veikiau – srovės, nes prisijungė ir mažesni politiniai dariniai.
Stambiausia iš tų jėgų buvo Vokietijos socialdemokratų partija, turėjusi daugiausia atstovų parlamente,
antroji – Centro partija, gynusi visų pirmiausia Pietų
Vokietijos katalikiškų žemių interesus. Trečia, pagal
skaičių silpniausia, buvo tradicinių liberalų grupuotė, vadinamieji progresistai, susibūrę iš trijų mažesnių partijų. Būtent šios trys politinės srovės ir sudarė
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absoliučią Reichstago daugumą, kuri, paisydama savosios vokiečių interesų gynimo koncepcijos, palaikė
lietuvių nepriklausomybės siekius. Kiti du stambesni Reichstago dariniai – Vokietijos konservatoriai ir
nacionalliberalai – Lietuvos atžvilgiu buvo nusiteikę
priešiškai, iš esmės rėmė tradicinę imperinę politiką.
Jei viską būtų lėmusi jų valia, Lietuva būtų buvusi
aneksuota arba paversta mainų per būsimas taikos
derybas objektu, gal net perduota Rusijos valstybei.
Tačiau Reichstago daugumą sudarančios partijos
daugmaž sutarė, kad Lietuvai būtų suteiktas vienokio ar kitokio pobūdžio valstybingumas. Reichstago
vaidmuo tapo ypač svarbus po Brastoje pasirašytos
taikos sutarties, nes ją ratifikuoti turėjo parlamentas.
Ratifikavimo klausimas tapo pretekstu spausti vykdomąją valdžią, kad ji atsižvelgtų į parlamentinės
daugumos reikalavimus.
Kalbant konkrečiai apie Vasario 16-osios Akto paskelbimą Vokietijos spaudoje, pirmiausia reikėtų pasakyti, kad pats faktas atspindėjo šalies vidaus politikoje
vykstančias įtemptas kovas. Tie laikraščiai, kurie ryžosi Aktą išspausdinti, atstovavo ideologinei ir politinei opozicijai. 1918 m. vasario 18 dieną pirmasis jį paskelbė liberalų laikraštis Vossische Zeitung, atstovavęs
Reichstago daugumos politiniams veikėjams. Antrasis
tai padarė Tägliche Rundschau, kuris skelbėsi esantis
nešališkas, stengėsi atspindėti įvairių sluoksnių pozicijas, neprisirišdamas prie kurio nors vieno iš jų. Po keleto dienų išspausdino stambiausias Prūsijos laikraštis
Kreuzzeitung. Bet pagrindinis to meto oficiozas Norddeutsche Algemeine Zeitung, nuo Otto von Bismarcko
laikų vadinamas oficialiosios linijos, vykdomosios valdžios ruporu, Akto nepaskelbė.
Dar vienas dalykas, į kurį neatkreipė dėmesio
mūsų istorikai, – pati Nepriklausomybės Akto pateikimo spaudoje forma. Tai nebuvo tiesiog pranešimas, kad Lietuva paskelbė nepriklausomybę, – žinutė
įterpta į kasdieninių įvykių kroniką, nors ir atsidūrė
pirmame puslapyje. Esą laikraščių Vossische Zeitung,
Täglische Rundschau redakcijos tokio pobūdžio informaciją gavusios iš laikraščio Das Neue Litauen ir
pažodžiui ją pateikia. Įdomiausia, kad pats Das Neue
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Litauen kažkodėl Akto nepaskelbė. Viena vertus,
leidinys pasirodydavo vos tris kartus per mėnesį, kitas numeris turėjo išeiti tik apie vasario pabaigą, tas
Aktą priėmusiems lietuviams aiškiai buvo per vėlu.
Antra vertus, sprendimą jo neskelbti veikiausiai lėmė
nesutarimai, gal net konfliktas dėl šio reikalo tarp
vokiškosios ir lietuviškosios leidinio redakcijos dalių.
Das Neue Litauen buvo labai savotiškas mažo tiražo
leidinys, antraeilis, gal ir trečiaeilis Vokietijos spaudos rinkoje. Svarbu ne tik tai, koks leidinys buvo, bet
pirmiausia kam jis atstovavo – būtent Vokiečių-lietuvių draugijai. Su šiokiu tokiu apgailestavimu reikėtų
pripažinti, kad istorikai nėra detaliai išanalizavę nei
minėtos draugijos, nei jos leidinio. Vokiečių-lietuvių
draugiją inicijavo garsi, kontroversiškai vertinama
asmenybė – baronas Friedrichas von der Roppas,
vėliau pasižymėjęs epizode su bermontininkais. Vis
dėlto Pirmojo pasaulinio karo metais jis labai prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės iškovojimo ir
įtvirtinimo. Dabartiniais terminais kalbant, jį galima vadinti didžiausiu lietuvių lobistu to meto Vokietijoje. Antras labai ryškus veikėjas, prisidėjęs prie
Vokiečių-lietuvių draugijos įsteigimo ir veiklos buvo
garsusis Matthiasas Erzbergeris. Šis tandemas daug
padarė, kad 1918 m. būtų paskelbta ir įtvirtinta Lietuvos nepriklausomybė.
Vokiečių-lietuvių draugijai priklausė ir veiklūs lietuviai. Antai garsioji Jadvyga Chodakauskaitė šios
organizacijos reikalais važinėjo į Vokietijos sostinę.
Iš istorikų tyrinėjimų žinoma, kad būtent jai buvo pavesta rasti kelią, kaip perduoti Vasario 16-osios Aktą į
Berlyną. Ji pasinaudojo pažintim su būsimuoju garsiu
rašytoju Oskaru Wöhrle, kuris tuomet buvo vokiečių
kareivis Vilniuje. Paprastai akcentuojama, kad būtent
Chodakauskaitė perdavė Wöhrlei Vasario 16-osios
Aktą, kad nuvežtų Vokietijos parlamentarams. Tačiau
pagal visą įvykių logiką ji pirmiausia, matyt, siekė perduoti šį tekstą savo atstovaujamai draugijai, kad Aktas
būtų jos ar per ją paskelbtas. Vokiečių-lietuvių draugijai priklausė ir keletas vokiečių parlamentarų, todėl
tekstas pateko į Reichstagą. Centro partijos vienas iš
vadų Alfredas Gröberis 1918 m. vasario 20 d. jį iškilK u l t ū r o s b a r a i 2 0 2 1 · 11

mingai perskaitė ir paprašė įtraukti į parlamento protokolus. Visi norintys gali rasti tą tekstą stenogramose.
1918 m. liepos 11 d. Lietuvos Taryba, jau pasivadinusi Lietuvos Valstybės Taryba, buvo supažindinta su
Wilhelmu von Urachu, kuris pakviestas tapti Lietuvos
karaliumi ir būsiąs Mindaugas II. Jo sutikimą užimti
Lietuvos sostą, kurio net nebuvo, slapta atvežė Jadvyga
Chodakauskaitė. Žinoma, čia jau kita istorija.
Įdomu, kad Chodakauskaitei jau grįžus iš Vokietijos, vokiečių pareigūnams kilo įtarimų, ji buvo net
apieškota...
Galbūt pati Chodakauskaitė tą įtarimą ir sukėlė,
nes atsiminimuose minėjo įsilašinusi į akis vaistų, kurie sutrikdė regėjimą ir tas lengvas orientacijos praradimas, matyt, patraukė nereikalingą dėmesį... Wilhelmas von Urachas buvo Matthiaso Erzbergerio geras
bičiulis, pasiūlytas Lietuvos Tarybai kaip variantas,
padėsiantis užbėgti už akių imperatoriaus planams.
Aš visada įsivaizdavau, kad kaizeris Wilhelmas II
buvo labai nedraugiškas lietuviams dėl karingos imperinės savo politikos. Tačiau jam teko laviruoti tarp
įvairių Vokietijos politinių jėgų. Viena vertus, turėjo skaitytis su parlamentarais, kurie norėjo greičiau
užbaigti karą, ragino leisti Lietuvai tvarkytis savarankiškai, nors ir prižiūrimai vokiečių. Antra vertus,
negalėjo nepaisyti savo karininkų – generolų Ericho
Ludendorfo, Paulio von Hindenburgo ir kitų, kurie
tam nepritarė. Ar Vokietijos vidaus politikoje galėjo
laimėti kietoji karinė linija? Ir ar kilo fizinė grėsmė patiems Vasario 16-osios Akto signatarams? Aleksandras
Stulginskis atsiminimuose mini Akto pasirašymo metu
tvyrojusią įtampą. Šeši iš jų jau anksčiau buvo patyrę
vokiečių represijas...
Lietuvoje lemiamą balsą tuo metu turėjo Oberosto
kariškiai – jie sprendė visus praktinius klausimus, be
jų leidimo lietuvių veikėjai negalėjo žengti nė žingsnio. Bet kalbant apie užsienio politikos reikalus,
reikia pasakyti, kad kariškių žodis niekad nebuvo
lemiamas. Tai Vokietijos politinės sistemos paradoksas. Kad ir kaip atrodytų keista, pati nuomonių
K u l t ū r o s b a r a i 2 0 2 1 · 11

raiška šalyje Pirmojo pasaulinio karo metais buvo labai intensyvi ir demokratiška. Nors valdymo sistema
gerokai atgyvenusi, viduramžiška. Simbolinį mediatoriaus vaidmenį atliko Vokietijos imperatorius arba
kaizeris, kaip mes jį tradiciškai vadiname. Reikėtų
pasakyti, kad tiek kaizeris, tiek aukščiausi kariniai
pareigūnai – Hindenburgas ir Ludendorfas – buvo
labai spalvingos asmenybės. Ne patys gabiausi asmenys iš einančių tokias aukštas pareigas, tačiau labai
ekspresyvūs ir pastebimi to meto Europos ir viso pasaulio kontekste.
Kaizeris Wilhelmas II nebuvo nei despotas, nei
autoritaras, nors galėtų susidaryti toks įspūdis, tiesiog didelis garbėtroška. Jeigu nusitverdavo kokios
nors idėjos, užsispyręs stengdavosi įgyvendinti ją iki
galo. Paradoksalu, bet ši jo savybė pravertė Lietuvos
valstybingumo reikalui. Kaizeris iš kažkur, spėjama,
iš Juozo Gabrio, užsukusio į Vokietijos ambasadą
Šveicarijoje, gavo informaciją, esą prancūzai ketina
pripažinti Lietuvos valstybę. Šis gandas, perduotas
Vokietijos užsienio reikalų žinybos, įstrigo kaizeriui
į galvą. Susirūpinęs, kad prancūzai ir čia neaplenktų vokiečių, pradėjo nuolat šiuo klausimu domėtis.
Tokia kaizerio laikysena, atrodo, buvo labai netikėta
ir kariškiams, tarp jų Ludendorfui, ir net kancleriui
Georgui von Hertlingui. Politikai susirūpino, kad užsienyje gali susidaryti įspūdis, esą Vokietija blaškosi,
neturi nuoseklios pozicijos Lietuvos atžvilgiu. Aukščiausia karinė vadovybė – generolai Hindenburgas
ir Ludendorfas – visada skeptiškai vertino Lietuvą ir
stengėsi, kad jos valstybingumo pastangos nepasiektų pripažinimo fazės. Istoriniai šaltiniai rodo, kad šie
generolai ir jiems talkinę Oberosto pareigūnai įvairiais būdais bandė užkirsti tam kelią. Garbėtroškos
kaizerio dviprasmiška pozicija sukėlė kariškiams netikėtų rūpesčių. Užtat Vokietijos užsienio reikalų ministerija galėjo ramiau dirbti savo darbą, įgyvendindama dar Kroicnache numatytą planą leisti Lietuvai
tapti tarptautiniu subjektu.
Tokiame kontekste Lietuvos Nepriklausomybės
Aktas 1918 m. kovo 23 d. buvo pripažintas. Tačiau
už to pripažinimo slypi vienas neaiškumas arba kon5

troversija. Lietuvių sąmonėje įsitvirtinęs faktas, kad
vokiečiai kovo 23 d. pripažino Lietuvą būtent Vasario 16-osios Akto pagrindu. Bet Vokietija visą laiką
vienprasmiškai rėmėsi ir pripažinimą grindė 1917 m.
gruodžio 11 d. deklaracija.
Taigi priartėjome prie paties dokumento, kuris
ketverius metus eksponuotas Lietuvos nacionalinio
muziejaus Signatarų namuose, ten, kur buvo pasirašytas. Žinome, kad jį priimti sekėsi nelengvai, kilo
net „maištas“ – 1918 m. sausio 26 d. iš Lietuvos Tarybos pasitraukė Steponas Kairys, Jonas Vileišis, Stanislovas Narutavičius ir Mykolas Biržiška, jie sugrįžo
tik vasario 15 d., kai nutarta pasirašyti Aktą be tų
konvencijų, kurių primygtinai reikalavo vokiečiai. Iš
pirmininko pareigų atsistatydino Antanas Smetona.
Nepriklausomybės Aktą iškilmingai perskaitė Jonas
Basanavičius. Visa Lietuvos Taryba dokumentą pasirašė, vėliau – po mėnesio – kurjeris nuvežė į Berlyną,
į Užsienio reikalų ministeriją, kurios archyve išlikusi
ir Eckarto von Bonino telegrama šiuo klausimu Vokietijos kancleriui. Jeigu viskas būtų klostęsi taip,
kaip norėjo Ludendorfas, turbūt Vokietija nebūtų
pripažinusi Lietuvos?
Ar galima teigti, kad šis notifikacinis Aktas priartino Lietuvos valstybės pripažinimą, o gal net jį užtikrino?
Patikslinsiu – patį Aktą Jurgis Šaulys dar tą pačią
dieną, vasario 16-ąją, įteikė Vokietijos pasiuntiniui
von Boninui, kuris tekstą persiuntė Užsienio reikalų
žinybai, prašydamas supažindinti kanclerį Hertlingą,
bet paties popierinio dokumento į Berlyną kažkodėl
neišsiuntė. Vėlesnis lydraštis, saugomas šalia Akto,
rodo, kad von Boninas jį išsiuntė praėjus daugiau kaip
mėnesiui (kovo 22 d.). Reichstagas kovo 22–23 d. planavo svarstyti Lietuvos pripažinimo klausimą, tada
von Boninas šį dokumentą kaip fizinį vienetą ir nusiuntė į Berlyną. Aktas pateko į Užsienio reikalų žinybos bylą, ten ir buvo rastas. Bet jo tekstą vokiečiai
žinojo nuo pat pradžių. Visą mėnesį nuo 1918 m. vasario 16 d. jis buvo intensyviai svarstomas, prieštaringai vertinamas.
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Preciziškai žvelgiant, dokumentą, kurį Jurgis Šaulys įteikė Eckartui von Boninui, vargu ar galima vadinti notifikacija. Kaip žinome, Lietuvos Taryba keturiuose posėdžiuose svarstė notifikacijos reikalą. Dėl
dokumento, kurį reikėtų vežti notifikuoti, nuomonės
išsiskyrė, užvirė karšti ginčai. Pasiekus kompromisą,
suformuluotas atskiras tekstas, išlikęs tame pačiame
fonde, kuriame rastas ir Aktas. Tas notifikacinis tekstas ir buvo įteiktas Vokietijos kancleriui kovo 23 d., jis
paskelbtas knygoje – dokumentų rinkinyje. Notifikacijos ir paties Akto tekstų pirmos pastraipos yra identiškos, bet jos trečia pastraipa visiškai kitokia, joje nurodoma, kad Lietuva sutinka santykius su Vokietija
tvarkyti, remdamasi 1917 m. gruodžio 11 d. deklaracija. Kiek kalbėjau su istorikais, domėjausi literatūra,
nusistovėjusio požiūrio, kaip įvardyti šį notifikacinį
tekstą, nėra. Vokiečių istoriko Linde’s manymu, čia
išvis kitas tekstas negu Vasario 16-osios Akte. Tačiau
Petras Klimas tvirtino, kad notifikacinis dokumentas
lygiai toks, koks įteiktas von Boninui. Vis dėlto Linde
pabrėžia, kad jau pats Gruodžio 11-osios dokumento
paminėjimas notifikaciniame tekste rodo, kad remiamasi būtent juo, o ne Vasario 16-osios Aktu. Mūsų
istorikai iki šiol nėra pareiškę savo nuomonės, kaip
reikėtų įvardyti šią notifikaciją.
Šiaip ar taip, aiškėja, kodėl kaizeris Wilhelmas II
pripažino Lietuvą 1917 m. gruodžio 11 d. deklaracijos
pagrindu. Nors Steponas Kairys diskusijose nuolat ragino Lietuvos Tarybą nenutolti nuo Vasario 16-osios
Akto, signatarai, matyt, nesijautė saugiai, nes žinojo,
kaip reaguos karinė vokiečių valdžia, įsakmiai reikalavusi griežtai laikytis gruodžio 11 d. nutarimo. Kyla
klausimas, ar kaizeris Wilhelmas II apskritai žinojo,
kad priimtas Vasario 16-osios Aktas?
Išlikę dokumentai rodo, kad Vokietijos Užsienio
reikalų žinyba atsargiai pranešė kaizeriui patį priėmimo faktą, bet konkrečiau nieko neaiškino. Jam detalės
ir nerūpėjo, jis tik nuolatos ragino imtis priemonių,
kad Lietuva vienaip ar kitaip būtų pripažinta. Užsienio reikalų žinyba atsidūrė keblioje padėtyje – reikėjo
rasti kompromisą tarp šiuo atžvilgiu gana skirtingai
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nusiteikusių jėgų. Lietuvos Tarybos delegacijai Berlyne kovo 23 d. paskubomis buvo įteiktas pripažinimo
raštas ir ji be jokių diskusijų išsiųsta atgal į Vilnių.
Delegatai turėjo daug klausimų, norėjo tartis su Reichstagu, su Mattiasu Erzbergeriu, bet jiems buvo pasakyta – greitai grįžkite, ir taškas.
Hipotetinis klausimas – kiek Nepriklausomybės Akto
egzempliorių pasirašė Lietuvos Taryba? Vieną žinome –
tai tas, kuris buvo eksponuojamas Signatarų namuose.
Kitas, visuomenei labiausiai žinomas, spausdintas mašinėle, iš pradžių buvęs pas Antaną Smetoną, po to pas Petrą Klimą, vėliau saugotas Prezidentūros archyve Kaune,
paskelbtas Lietuvos aide. Ar buvo pasirašyta jų daugiau?
Galime apskaičiuoti iš to, ką iš tikrųjų žinome.
2017 m. rastas dokumentas yra neabejotinai autentiškas. Tą, kuris saugotas Prezidentūroje, irgi žinome, tik
nežinome, kur jis dingo. Manau, buvo pasirašytas ir
dokumentas „ant didelio gražaus popieriaus“, likęs pas
Joną Basanavičių. Jokių jo pėdsakų iki šiol nėra. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka turi tą
teksto variantą, kurį Jadvyga Chodakauskaitė perdavė
Oskarui Wöhrlei. Pagal visų šaltinių informaciją, tai
tikrai perduotasis tekstas, tik be parašų. Galbūt buvo
kitas mašinėle spausdinto teksto egzempliorius, perduotas Vokietijos Reichstagui su parašais ir atsidūręs
kažkuriame archyve. Bet čia jau vėl tik spekuliacija,
kurią aš asmeniškai vertinu skeptiškai. Be to, nepamirškime dokumento, kurį po Vasario 16-osios Kazimieras Šaulys vežė į Kauną Oberosto administracijos
šefui Friedrichui von Falkenhausenui. Šį faktą žinome
iš paties Šaulio atsiminimų. Tas tekstas buvo įteiktas
ir liko pas vokiečius, greičiausiai atsidūrė Oberosto archyve. Žinome, kad tas archyvas prarastas 1945 m. per
Potsdamo bombardavimą. Šaulio įteiktas dokumentas, tikėtina, irgi dingo. Tiek būta tų variantų.
Nepriklausomybės Akto, eksponuoto Signatarų
namuose, simbolinė reikšmė Lietuvai yra didžiulė, o
kaip apibrėžtumėte istorinę ir teisinę jo reikšmę? Ar
tuometinių Vokietijos ir okupuotos Lietuvos santykių
kontekste jis buvo reikšmingas dokumentas, ar tiesiog
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padėtas į archyvą ir pamirštas? Gal tas tikrasis notifikacinis dokumentas yra reikšmingesnis?
Aktas, kurį surado Liudas Mažylis, tam tikru atžvilgiu laikytinas notifikacija. Iš keleto Nepriklausomybės Akto egzempliorių būtent surastasis dokumentas turėjo atlikti notifikacinę funkciją. Aišku,
truputį gaila, kad pirmiausia rastas egzempliorius,
skirtas užsienio valstybei. Viena vertus, puiku, kad
šis dokumentas yra, antra vertus, jisai skirtas ne
„vidaus vartojimui“. Jeigu atsirastų tas, kuris buvo
saugomas Prezidentūroje, galėtume šimtu procentų
teigti, kad turime Aktą, kurio šitiek metų ieškojome.
Dabar istoriko žvilgsniu tai džiaugsmas su išlygomis.
Mažylio atradimas neabejotinai reikšmingas, nes,
šiaip ar taip, tai tikras autentiškas dokumentas su
visų signatarų parašais, labai svarbu, kad žinome, kur
jis yra. Kartu nepraraskime vilties – gal vieną gražią
dieną bus rastas ir „vidaus vartojimui“ skirtas egzempliorius, kuris suteiktų dar daugiau džiaugsmo visuomenei, nes Akto nebereikėtų iš nieko „skolintis“...
Tikėkimės, „Lietuvos pasas“ vis dėlto atsiras. Vasario 16-osios Akto simbolinė svarba pirmiausia ta, kad
Lietuvos Taryba, nepaisydama vokiečių spaudimo, apsisprendė skelbti Lietuvos nepriklausomybę, nors neturėjo galių jos įgyvendinti. Vasario 16-oji Lietuvos visuomenės kolektyvinėje atmintyje tapo, galima sakyti,
protesto mitu, – tai protestas prieš pačią lemtį. Lietuvos
Taryba suteikė pagrindą lietuviams siekti nepriklausomybės. Lietuvos valstybės kūrimo atskaitos tašku laikyti
1917 m. gruodžio 11-osios deklaraciją nelogiška, nes joje
buvo deklaruotas ir susisaistymas su kita valstybe.
Vasario 16-osios Akto priėmimas šimtu procentų
buvo pačių lietuvių veiksmas. Šis dokumentas – to
veiksmo atspindys, kuriuo galime didžiuotis.
„Akiplėšų gauja“, kaip Lietuvos Tarybą vadino okupacinė karinė vokiečių valdžia, pasiekė savo tikslą.
Taip, vienareikšmiškai.
Dėkoju už įžvalgas, leidžiančias naujai pažvelgti į
Lietuvos Nepriklausomybės Akto istoriją...
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Problemos ir idėjos

Brian MARTIN

ARGUMENTAI PRIEŠ
INTELEKTINĘ NUOSAVYBĘ*

Y

ra svarių priežasčių siekti, kad būtų atsisakyta intelektinės nuosavybės. Ypač daug neigiamų pasekmių sukelia informacijos nuosavybė, prisidedanti
prie pažangos stabdymo, neturtingų šalių išnaudojimo.
Dauguma argumentų už intelektinę nuosavybę neatlaiko rimtesnės kritikos, šio reiškinio ydingumą gerai atskleidžia idėjų turgaus metafora. Alternatyva įmanoma
tik viena – intelektinio darbo produktai neturėtų būti
niekieno nuosavybė, lygiai kaip, tarkim, kasdieninė kalba. Strategija prieš intelektinę nuosavybę apima pilietinį
nepaklusnumą, laisvą informacijos sklaidą be jokių pretenzijų į nuosavybę, svarbus ir visuomenės nusiteikimo
dalytis, bendradarbiauti ugdymas.
George’as Munsteris ir Richardas Walshas 1980 m.
išleido knygą „Australijos gynybos ir užsienio politikos 1968–1975 m. dokumentai“ (Documents on Australian Defence and Foreign Policy 1968–1975). Buvo
paviešinti slapti vyriausybės užrašai, pasitarimų protokolai, susiję su Australijos įsitraukimu į Vietnamo
karą, su įvykiais, paskatinusiais Indoneziją įsiveržti
į Rytų Timorą, bei nušviečiantys kitus „delikačius“
klausimus. Šalies vyriausybei tai sukėlė didelių keblumų, todėl ji ryžosi beprecedentiniam žingsniui – tą
knygą laikinai uždraudė, pritaikiusi Nusikaltimų aktą
ir Autorių teisių apsaugą. Į prekybą atiduotus leidinio
egzempliorius ir dviejų didžiausių dienraščių, paskel* Tekstas spausdinamas, gavus malonų autoriaus sutikimą
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busių knygos ištraukas, tiražus konfiskavo. Australijos
Aukščiausiasis teismas nusprendė, kad Nusikaltimo
aktas čia negalioja, bet paskelbtą medžiagą saugo Autorių teisės, šiuo atveju priklausančios vyriausybei.
Munsteris ir Walshas vėliau išleido knygą, kurioje dar
kartą glaustai aptarė uždraustą medžiagą, pateikdami
trumpas tų dokumentų citatas (Munster 1982).
Šis incidentas – tik vienas iš daugybės pavyzdžių,
kaip autorių teisėmis manipuliuojama žodžio laisvės
sąskaita, stengiantis apsaugoti galinguosius nuo kritikos. Tačiau yra įprasta autorių teises ginti, įrodinėjant,
kad jos ne varžo, bet skatina idėjų sklaidą ir kūrybą.
Autorių teisės yra vienas iš intelektinės nuosavybės
tipų, kitaip tariant, informacijos nuosavybė. Kiti jos
tipai yra patentai, prekių ženklai, prekybos paslaptys.
Autorių teisės saugo idėjas, išreikštas literatūros, muzikos, dailės pavidalu. Patentai gina išradimus, tokius
kaip objektų dizainas ar pramoniniai procesai. Prekių
ženklai yra simboliai, susieti su gėrybėmis, paslaugomis, kompanijos įvaizdžiu. Prekybos paslaptys apima
konfidencialią verslo informaciją.
Materialių objektų nuosavybė daugumai yra aiškiai suprantama. Žmonėms priklauso drabužiai, automobiliai, pastatai, žemės sklypai... Kai asmenims
priklauso idėjos, tai vadinama intelektine nuosavybe. Tačiau konkreti idėjų priklausomybė visada kėlė
problemų, nes išimtinis jų naudojimas ar kontroliavimas nė iš tolo nėra toks, koks tinka materialiems
objektams.
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Daugeliu atvejų konkretų daiktą tuo pat metu gali
naudoti vienas žmogus. Batų, kuriais avime, negalės avėti niekas kitas, kol jų nenusiausime. Žmogus
dažnai, bet ne visada būna ir avimų batų savininkas.
Intelektinės nuosavybės atžvilgiu yra kitaip. Idėjas
galima plačiai skleisti, bet jų originalą tebeturi pats
autorius. Tarkim, jūs sukūrėte eilėraštį. Net jei milijonas kitų žmonių turės jūsų eilėraščio kopijas, vis
tiek jo neprarasite. Kitaip tariant, kokia nors idėja –
eilėmis, matematikos formulėmis, melodijomis – gali
naudotis visi, neapribodami vienas kito galimybių tą
daryti. Šiuo požiūriu naudojimasis batais ir eilėraščiais skiriasi iš esmės.
Naujosios technologijos kaskart palengvina ir atpigina informacijos sklaidą. Spaudos atsiradimas reiškė
didžiulę pažangą – nebereikėjo perrašinėti dokumentų
ranka. Kopijavimas ir kompiuteriai dar labiau palengvino parašytų dokumentų dauginimą. Fotografija ir
garso įrašai užtikrino vaizdo ir garso sklaidą. Naujosios technologijos vis labiau pakerta galimybes apsaugoti intelektinę nuosavybę, tačiau ir toliau daromas
smarkus spaudimas plėsti plotus, priskirtinus informacijos nuosavybei.
Šiame straipsnyje pateiksiu bendro pobūdžio argumentus prieš intelektinę nuosavybę ir jos apsaugą.
Pradėsiu nuo kai kurių problemų, kylančių dėl informacijos pavertimo nuosavybe, paskui parodysiu, kodėl
standartiniai intelektinės nuosavybės apsaugos reikalavimai yra nepagrįsti. Toliau apžvelgsiu vadinamojo
idėjų turgaus, glaudžiai susijusio su intelektine nuosavybe, ydas. Galiausiai pateiksiu keletą alternatyvų pastangoms apsaugoti intelektinę nuosavybę ir galimas
strategijas, kaip visa tai įgyvendinti.
Problemos, susijusios su intelektine nuosavybe

Kiekvienos šalies vyriausybė sukuria didžiulius informacijos kiekius. Tai populiacijos statistika, ekonomikos lygio, sveikatos apsaugos būklės išraiška skaičiais,
įstatymai ir nutarimai, daugybė įvairiausių ataskaitų.
Tos informacijos apdorojimas apmokamas iš mokesčių
mokėtojų kišenės, todėl ji turėtų būti prieinama kiekvieK u l t ū r o s b a r a i 2 0 2 1 · 11

nam piliečiui. Bet kai kurios valstybės didžiąją tokios
informacijos dalį perleidžia korporacijoms, o šios parduoda ją tiems, kurie išgali ir sutinka susimokėti. Taigi
visų pinigais apmokėta informacija „privatizuojama“
ir tampa laisvai nebeprieinama (Nelkin 1984).
Kai sukauptą informaciją vyriausybė pasilieka savo
žinioje, reikalai ne ką geresni. Australijos reakcija į
oficialių dokumentų paviešinimą, o ypač vėlesni tokio
pobūdžio skandalai, kilę daug kur pasaulyje, rodo, kad
autorių teisės yra patogus būdas informacijai nuo piliečių nuslėpti.
Patentų idėja remiasi tuo, kad išradimo esmė paviešinama, bet išradėjas tam tikrą ribotą laiką turi išimtinę teisę gaminti produktus pagal savo išradimą, juo
naudotis ar jį parduoti. Tačiau netrūksta atvejų, kai
patentai naudojami, siekiant užkirsti kelią naujovėms
(Dunford 1987). Kompanijos gali užregistruoti savo
arba nupirkti svetimą patentą, kad neleistų kitiems
taikyti jo saugomų idėjų. Tarkim, kadaise JAV kompanija AT&T, įkurta 1875 m., supirkdavo patentus, kad
užsitikrintų monopolį savo telefonams. Ji maždaug
dvidešimčia metų suvėlino radijo panaudojimą. Lygiai
taip General Electric kontroliavo patentus, trukdydama naudoti dienos šviesos lempas, kad jos neišstumtų
iš rinkos kaitinamųjų lempų, kurias gamino ši kompanija. Dar vienas legalus būdas stabdyti technologinę
pažangą – prekybos paslaptys, kurių saugoma informacija, skirtingai nuo patentų, viešai neskelbiama.
Viena iš naujausių intelektinės nuosavybės sričių –
biologinė informacija. JAV teismai nusprendė, kad galima patentuoti net ir „gamtoje“ aptinkamas genetines
sekas, jeigu joms išskirti pasitelkiamos kokios nors
dirbtinės priemonės. Kompanijos suskubo patentuoti
daugybę genetinių kodų. Kai kuriais atvejais patentai buvo išduoti ištisų rūšių, tarkim, sojos pupelių ar
medvilnės, visų transgeninių formų apsaugai (Mestel
1994). Viena iš to pasekmių – griežtas draudimas jas
tyrinėti tiems, kurie neturi patento. Kita problema ta,
kad transnacionalinės korporacijos patentuoja Trečiojo pasaulio augalų ir gyvūnų genetinę medžiagą, todėl
kai kurioms skurstančioms tautoms jau tenka mokėti
pinigus, kad galėtų naudoti sėklas, kitas genetines me9

džiagas, kurios ištisus amžius buvo joms laisvai prieinamos (Shiva, Holla–Bhar 1993).
Apibendrinant reikėtų pripažinti, kad intelektinė
nuosavybė yra dar vienas būdas turtingoms valstybėms lobti neturtingų šalių sąskaita. Atsižvelgiant į tai,
kaip negailestingai ir kokiu milžinišku mastu pasaulio
prekybos sistema išnaudoja neturtingas tautas, atrodo,
būtų sąžininga, jei turtingos valstybės savo sukurtas
idėjas nemokamai perleistų vargstančioms šalims. Tačiau, kai derėtasi, siekiant bendro susitarimo dėl muitų
tarifų ir prekybos, turtingi kraštai, ypač JAV, primygtinai reikalavo stiprinti intelektinės nuosavybės apsaugą. Iškalbingesnio liudijimo, kad intelektinė nuosavybė pirmiausia tarnauja tiems, kurie jau yra turtingi ir
galingi, nė nereikia (Drahos 1995; Patel 1989).
Tvirtinama, esą potenciali finansinė nauda, kurią
galima gauti iš intelektinės nuosavybės, skatina individus kurti. Tačiau praktika rodo, kad dauguma kūrėjų iš intelektinės nuosavybės uždirba labai nedaug.
Nepriklausomi išradėjai dažnai išnaudojami, net
ignoruojami (Lancaster 1992). Kai korporacijos ar vyriausybės pateikia idėją, vertą apsaugos, ši paprastai
patentuojama ne darbuotojų, bet organizacijos vardu,
taigi autoriaus teisėmis naudojasi ji. Kadangi intelektinę nuosavybę galima parduoti, visa nauda paprastai
atitenka turtingiems ir įtakingiems, nors turtingieji ir
įtakingieji retai kada savo intelektiniu darbu tiesiogiai
prisideda prie naujų idėjų kūrimo.
Šie veiksniai – vyriausybės užsakytos informacijos privatizavimas, patentų supirkinėjimas, genetinės
informacijos pasisavinimas, tikrojo autoriaus ignoravimas – yra viso labo simptomai, nes problemos,
susijusios su intelektinės nuosavybės apsauga, daug
gilesnės. Skirtingai negu prekėms, idėjų gausai bei
sklaidai jokių fizinių kliūčių nėra (daugiau problemų
kyla netgi dėl idėjų pertekliaus.) Intelektinė nuosavybė – tai bandymas dirbtinai sukurti jų stygių, kad
keletas išrinktųjų galėtų pelnytis daugumos sąskaita.
Intelektinės nuosavybės apsauga gilina nelygybę, skatindama nesveiką konkurenciją, todėl daug prasmingiau būtų bendradarbiauti, tiesiog keičiantis informacija ir idėjomis.
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Standartinių pateisinimų kritika

Pagrindinius argumentus, kodėl reikia saugoti intelektinę nuosavybę, įžvalgiai sukritikavo Edvinas C.
Hettingeris straipsnyje „Intelektinės nuosavybės įteisinimas“ (1989) ir Samas Ricketsonas knygoje „Naujas
vynas senuose buteliuose: technologiniai pokyčiai ir
teisės į intelektinę nuosavybę“ (1992). Jų pateiktą analizę vertėtų apibendrinti. Akivaizdus argumentas prieš
intelektinę nuosavybę yra tai, kad kūrėjas, dalydamasis savo intelektinio darbo vaisiais, nepraranda teisės
pats jais naudotis, todėl savo teiginių teisingumą turėtų įrodinėti tie, kurie pasisako už būtinybę apsaugoti
intelektinę nuosavybę.
Argumentą, kad kiekvienas turi teisę į savo darbo
rezultatus, Hettingeris patikslina: ne visą intelektinę
vertę žmogus sukuria pats vienas ar kokia nors maža
jų grupė – intelektinio darbo vaisiai yra visuomeninis
produktas. Joks intelektinis darbas nevyksta socialiniame vakuume. Tarkim, jūs parašėte esė ar padarėte
išradimą. Tai nebūtų įmanoma be ankstesnio daugybės kitų žmonių, įskaitant tėvus ir mokytojus, intelektinio ir neintelektinio indėlio, apimančio ankstesnes
įžvalgas ir išradimus, padėjusius pamatą jūsų veiklai.
Daugybė žmonių diskutavo, plėtojo idėjas, diegė ir
tobulino technikas, taigi ir teoriniu, ir praktiniu lygmeniu sukūrė kultūrinį jūsų atradimo pamatą. Vieni
įdiegė spaudos presus, kiti nutiesė telefono kabelius,
išgrindė kelius, statė namus bei visaip kitaip prisidėjo
prie visuomenės pažangos. Esmė ta, kad joks intelektinis darbas nevyksta tuščioje vietoje, visada remiamasi tuo, kas anksčiau sukurta daugybės žmonių, be šio
pamato jis būtų neįmanomas. Todėl joks šiandieninis
autorius negali visos garbės prisiimti vien sau. Tačiau
ankstesni idėjų plėtotojai nėra nurodomi.
Ar kokio nors produkto, sukurto intelektiniu darbu, rinkos vertė racionaliai parodo asmeninį kieno
nors indėlį? Tikrai ne. Pasak Hettingerio, rinka remiasi nustatytomis nuosavybės teisėmis, todėl nelogiška
argumentuoti, kad intelektinį indėlį galėtų išmatuoti
būtent ji: „Nuomonė, kad darbininkas natūraliai turi
teisę gauti savo produkto rinkos vertę, yra mitas. Kokia
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pagaminto produkto rinkos vertės dalis jam atiteks, lemia socialinė politika“ (p. 39).
Su šiuo argumentu susijęs kitas teiginys, kad kiekvienas turi teisę būti savininkas ir asmeniškai naudotis savo kūrybos vaisiais. Hettingeris to neneigia, bet
sako: tai neįrodo, kad kartu suteikiama teisė neleisti
kitiems naudotis jo išradimu.
Antras svarbus argumentas – žmonėms priklauso
teisė į intelektinę nuosavybę, nes jie to pasiekė savo darbu. Tai kelia bendresnį klausimą apie tai, kas kam priklauso. Šią temą tyrinėjusių filosofų išvados prieštarauja
tam, ką diktuoja „blaivus protas“. Pasak Hettingerio,
deramas atlygis už darbą turėtų būti proporcingas įdėtoms asmeninėms pastangoms, prisiimtai rizikai, atsižvelgiant į moralines aplinkybes. Tai skamba teisingai,
bet nėra proporcinga darbo rezultatų vertei, sveriamai
rinkos ar kitomis svarstyklėmis. Taip nutinka dėl to,
kad intelektinio darbo vertę lemia dalykai, kurių pats
kūrėjas nekontroliuoja, tarp jų sėkmė ir įgimtas talentas. Hettingeris sako: „Asmeniui, gimusiam su išskirtiniais įgimtais gebėjimais arba patiriančiam nepaprastą
sėkmę, vien šios aplinkybės neužtikrina, kad viskas priklauso jam.“
Toks muzikos genijus kaip Mozartas gali daug duoti
visuomenei, tačiau tai, kad jis gimė su nepaprastu talentu, nesuteikė nuosavybės teisių į kūrinius ar jų atlikimą. Lygiai taip darbas, įdėtas kuriant tokį masiškai
išpopuliarėjusį žaislą kaip vėžliukai nindzės, nesuteikia nuosavybės teisių į visokiausią, koks tik įmanomas,
vėžliukų simbolio panaudojimą.
Sakysite, vienas žmogus sunkiai dirba, kad atliktų
pasirinktą užduotį, o kitas, lygiai toks pat gabus, nepersistengia? Ar pirmasis nusipelno didesnio atlyginimo už darbą? Galbūt, tačiau nėra savaime suprantama,
ar nuosavybės teisė yra tinkamas mechanizmas jam
atlyginti, ypač kad rinka ir taip neproporcingai daug
sumoka tam, kuriam pasisekė įtvirtinti nuosavybės
teisę į kokį nors išradimą.
Trečias argumentas už intelektinę nuosavybę – ji
leidžia puoselėti privatumą ir užtikrina asmens savarankiškumą. Hettingeris atsako, kad privatumas
saugomas tada, kai neatskleidžiama informacija, o ne
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tada, kai ji pasisavinama. Prekybos paslapčių negalima
teisinti privatumo siekiu, nes korporacijos nėra individai. O tam, kad būtų užtikrintas asmens savarankiškumas, nei autorių teisės, nei patentai nereikalingi.
Ketvirtas argumentas – intelektinės nuosavybės užtikrinimas skatina kurti idėjas. Hettingerio manymu,
tai, ko gero, vienintelis argumentas už intelektinę nuosavybę, galintis atlaikyti kritiką, bet vis tiek abejotinas, nes yra grindžiamas akivaizdžia prieštara – skatinant idėjų radimąsi, apribojama galimybė laisvai jomis
naudotis.
Šį argumentą už intelektinę nuosavybę panagrinėkime nuodugniau. Hettingeris ragina nustatyti galimą
patentų ir autorių teisių galiojimo laiką, optimalią trukmę intelektiniam darbui skatinti bei remti. Nors intelektinio darbo mastas ir sparta per pastaruosius kelis
šimtmečius gerokai išaugo, intelektinės nuosavybės
apsaugos trukmė ne tik nesutrumpėjo, kaip to būtų
galima tikėtis, bet gerokai pailgėjo. Jungtinės Valstijos
kone visą XIX a. puikiai vertėsi išvis be autorių teisių.
Daugelis šalių chemines medžiagas ir vaistus pradėjo
patentuoti visai neseniai (Patel 1989). Tačiau ten, kur
autorių teisės galiodavo kelerius metus, dabar jų galiojimas gali trukti visą autoriaus gyvenimą plius dar
penkiasdešimt metų. Taigi net jeigu teigtume, kad intelektinė nuosavybė skatina kurti naujas idėjas, galiojančios autorių teisių ir patentų sistemos varomoji jėga
yra anaiptol ne jos.
Idėjų turgus

Intelektinės nuosavybės apsauga turi nemažai sąsajų
su sąvoka idėjų turgus. Ši metafora plačiai vartojama,
ypač diskutuojant apie žodžio laisvę. Gilinantis į teiginį, kad intelektinė nuosavybė skatina kurti naujas
idėjas, naudinga panagrinėti, kaip su tuo susijęs idėjų
turgus. Šio reiškinio esmė – idėjos varžosi tarpusavyje,
kad patektų į rinką. Kol tokios varžybos vyksta sąžiningai, kitaip tariant, kol į turgų priimamos visų kūrėjų idėjos, tol gerosios gali nugalėti blogąsias. Kodėl?
Nes žmonės atskiria geras idėjas nuo blogų, pripažįsta
jų teisingumą ir vertę. Tačiau, kai toks turgus apribo11

jamas, tarkime, į jį neįsileidžiamos kai kurios grupės,
todėl ne visus pasiūlymus galima išbandyti ir pasverti,
tada ima viršų nebūtinai pačios geriausios idėjos.
Logiškai mąstant, nėra jokios priežasties, kodėl idėjų turgus turėtų kažkam priklausyti pagal nuosavybės
teisę. Tad intelektinės nuosavybės irgi negalima pateisinti idėjų turgumi. Tačiau turgus yra ekonominė metafora, su kuria ypač mėgstama sieti intelektinę nuosavybę. Šios dvi sąvokos iš tikrųjų susijusios, bet visai ne
taip, kaip įsivaizduoja jų gynėjai, – tą aptarsiu vėliau.
Yra daugybė praktinių pavyzdžių, kad idėjų turgus
veikia prastai. Atstumtų ar įtakos neturinčių grupių
požiūriai jame pristatomi labai retai. Be daugybės
marginalų, užribyje atsiduria tautinės mažumos, kaliniai, bedarbiai, fizinį darbą atliekantys asmenys,
jau nekalbant apie radikalius esamo režimo kritikus
(McGaffey 1972). Net kai šios grupės susiorganizuoja,
kad išreikštų savo idėjas, jų požiūrio dažniausiai nepaisoma, žiniasklaidos dėmesys krypsta nebent į jų
protestus, tarkime, mitingus ir demonstracijas už taiką (Gwyn 1966).
Akivaizdu, kad idėjų turguje toli gražu ne visada laimi geros idėjos. Štai vos vienas pavyzdys: būtų
sunku įrodyti, kad darbininkų nuomonė iš prigimties
mažiau vertinga už jų darbdavių požiūrį, tačiau vienų ir kitų pristatymo žiniasklaidoje proporcija tikrai
nelygiavertė. Dominuoja idėjos, tarnaujančios darbdaviams, darbininkų interesai ignoruojami. Tarkim,
plačiai skelbiama, esą žmonės neturi darbo todėl, kad
nesistengia jo rasti, nors informuoti analitikai tokį
tvirtinimą atmeta.
Idėjų turgaus prasto veikimo pamatinė priežastis
labai paprasta – tai nelygybė, ypač ekonominė (Baker 1989; Hanson 1981). Tada, kai kokiu nors klausimu akis į akį diskutuoja žmonių grupė, susėdusi prie
apskritojo stalo, galima visas idėjas įvertinti iš skirtingų perspektyvų, bet kai tie patys žmonės, kiekvienas
atskirai, tūno prie televizoriaus, o televizijos stotis
priklauso vienam iš jų, kritikuoti jos skelbiamas idėjas nėra galimybių. Tiesa ta, kad įtakingos ir turtingos
grupės plačiai skleidžia savo idėjas, o kitaip manančiųjų pastangos paneigti masiškai diegiamą nuomonę
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neprasimuša į viešumą. Didelės korporacijos dosniai
moka už reklamas bei kitas rinkodaros formas. Vyriausybė stebi žiniasklaidą ir tiesiogiai reguliuoja jos
darbotvarkę. Pati žiniasklaida priklauso įtakingoms
grupėms, susijusioms su valdžia ir verslu, todėl rūpinasi tik savo rėmėjų, reklamos užsakovų interesais
(Bagdikian 1993).
Kai susitinka diskutuoti daugmaž lygūs dalyviai,
tarkim, kokios nors akademinės disciplinos mokslininkai, metafora apie idėjų varžybas dar turi šiokią
tokią prasmę, bet informacijos ar idėjų nuosavybė
tikrai nėra būtinoji tokių diskusijų sąlyga. Atvirkščiai – jų esmė yra vienoda visų galia. Pateiksiu tik
vieną iš daugybės pavyzdžių: korporacijų darbuotojai
nedrįsta kalbėti atvirai, nes rizikuoja, kad bus nubausti (Ewing 1977). Tikėtis lygybės tarp tokios diskusijos
dalyvių būtų naivu.
Kai kurios socialiniu atžvilgiu vertingos idėjos yra
nepageidautinos, nes jas atmeta įtakingos grupės, tarkim, blokuoja įrodymus apie savo šalies vyriausybės ir
korporacijų vykdomus masinius nusikaltimus (Ross
1995) ar didelio masto prekybą technologijomis, skirtomis kankinimams bei represijoms (Wright 1991), todėl raginimų visa tai sustabdyti niekas negirdi. Kitos
idėjos daug kam atrodo paprasčiausiai absurdiškos,
tarkim, kad įkalinimas nesumažina nusikaltimų skaičiaus arba kad mokėdami pinigus už gerai padarytą
darbą, už gerus pažymius mokykloje gausime priešingą rezultatą (Kohn 1993). Nereikia nė sakyti, kad ne
visi pritars čia pateiktiems pavyzdžiams, tačiau šis tyrimas remiasi ne pačiais pavyzdžiais, o išryškina, kad
socialiai vertingos idėjos, jeigu jos atrodo kam nors nepriimtinos, yra be vargo išstumiamos į paraštes. Idėjų
turgus sukurtas visai ne tam, kad iš pirmo žvilgsnio
nepriimtinas idėjas traktuotų taip rimtai, kaip jos to
vertos. Savo ruožtu žiniasklaida stengiasi patraukti
auditorijas joms pataikaudama, o ne pateikdama iššūkius, skatinančius mąstyti (Entman 1989).
Idėjų turgaus metafora ypač dažnai pasitelkiama,
aptariant žodžio laisvę. Argumentas: sėkmingai veikti
idėjų turgus gali tik žodžio laisvės sąlygomis. Jeigu kai
kuriuos požiūrius atsisakoma įsileisti, varžybas laimės
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ne pačios geriausios idėjos. Skamba įtikinamai. Tačiau
įmanoma atsisakyti paties idėjų turgaus, bet vis tiek
ginti žodžio laisvę, nes ji yra fundamentali žmogaus
teisė (Baker 1989). Ir atvirkščiai – žodžio laisvės gynimas toli gražu nereiškia, kad pritariama žiniasklaidos pretenzijoms manipuliuoti visuomenės nuomone
(Lichtenberg 1987).
Vis dėlto jeigu idėjų turgus uždaromas, koks galėtų
būti sprendimas? Dažniausiai siūloma, kad įsikištų vyriausybė, visoms grupėms užtikrindama lygų ir teisėtą
priėjimą prie žiniasklaidos (McGaffey 1972). Tačiau
toks požiūris, nors pabrėžia lygių galimybių puoselėjimą, neatsižvelgia į tai, kas lemia ir didina ekonominę
nelygybę. Net jeigu mažumų grupės gaus tam tikras
ribotas galimybes pristatyti savo nuomonę žiniasklaidoje, tai neatsvers vyriausybės ir korporacijų galios
masiškai skleisti savo požiūrius. Be to, tai reiškia, kad
pagrindiniu sklaidos mechanizmu vis dar laikoma žiniasklaida. Vadinamieji reformų pasiūlymai arba išlaiko esamą padėtį, arba skatina valdžią griebtis cenzūros
(Ingber 1984).
Rinkos modelis remiasi savireguliacijos idėja: „laisvoji rinka“ turėtų veikti be kišimosi iš išorės ir ji veikia iš
tikrųjų geriausiai, esant minimaliam išoriniam poveikiui. Tačiau net ir prekių rinka nėra visiškai savarankiška – valstybė glaudžiai susijusi su pačiomis laisviausiomis rinkomis (Moran, Weight 1991). Idėjų turgaus
atžvilgiu valdžia tiek formuoja rinką, tiek reguliuoja jos
veikimo galimybes, tarkim, teikdama paramą žiniasklaidai. Galingiausia pasaulio valstybė – JAV – tapo varomąja jėga, kuriant protekcionistinę intelektinės nuosavybės sistemą, tam pasitelktas Bendrasis susitarimas
dėl muitų tarifų ir prekybos bei labai galingi politikai
(Drahos 1995).
Teismai mėgsta remtis idėjų turgaus metafora, bet
iš tikrųjų vengia naujų idėjų, interpretuoja įstatymus
taip, kad palaikytų esamą padėtį (Ingberg 1984). Tarkim, žodis laikomas laisvu tol, kol jis neturi kokių nors
pasekmių. O tada jis uždraudžiamas, nes tariamai kelia „aiškų ir tikrą pavojų“. Pavyzdžiui, kai kovotojai
už taiką išplatina informaciją apie karo nusikaltimus,
galimai kyla pavojus „nacionaliniam saugumui“ (GleK u l t ū r o s b a r a i 2 0 2 1 · 11

ditsch 1987). Tačiau kalbėti, nesiimant veiksmų, yra
beprasmiška. Tikrajai laisvei būtina laisvė praktiškai
realizuoti savo pažiūras (Baker 1989). Įtakingos grupės
tokią galimybę turi. Teismai įsikiša tik tuomet, kai daryti tą patį pabando ir kiti.
Kaip visa prekyba, taip ir „laisvoji rinka“, grindžiama nuosavybe, tarnauja didžiųjų gamintojų interesams. Idėjų atveju tai apima ne tik konkrečios šalies
vyriausybę, įvairias korporacijas, bet ir intelektualus,
pagal profesiją susijusius su universitetais, su pramogomis, su žurnalistika bei menais. Tai galingas intelektualinės opinijos diegimo „mechanizmas“, su kuriuo
varžytis kitoms grupėms, tarkim, asmenims, atliekantiems fizinį darbą, labai sunku (Ginsberg 1986). Iš
esmės idėjų turgus yra dirbtinė šališka rinka, tarnaujanti tam, kad sureguliuotų ir įtvirtintų santykius tarp
elitinių sluoksnių, ignoruodama visus kitus (Ingberg
1984).
Šios analizės tikslas – parodyti, kodėl idėjų turgus
nelaikytinas intelektinę nuosavybę pateisinančiu argumentu. Dažnai tvirtinama, kad intelektinė nuosavybė skatina idėjų kūrimą, nes rinka, paremta idėjų
turgum, teikia finansines paskatas. Tačiau šio požiūrio kritikai teigia, kad idėjų turgus nėra ir negali būti
prieinamas visiems dėl egzistuojančios ekonominės
nelygybės. Be to, jis yra sukurtas dirbtinai, kad tarnautų įtakingiausiems idėjų kūrėjams, įteisindamas
išskirtinį elitų vaidmenį. Taigi intelektinė nuosavybė
nesumažina nelygybės, gali ją tik padidinti, nes tai pamatas, ant kurio ši sistema laikosi.
Alternatyva

Priežastis, kodėl derėtų atsisakyti intelektinės nuosavybės, paprasta ir aiški – intelektinio darbo produktai neturėtų priklausyti nei individams, nei korporacijoms, nei bendruomenėms ar vyriausybėms. Būtina
sudaryti sąlygas, kad idėjomis galėtų naudotis kiekvienas, to pageidaujantis.
Vienas iš pavyzdžių, kaip tą užtikrinti, galėtų būti
kalba, kurios žodžiai, garsai, prasmių sistemos užtikrina kasdieninį visų bendravimą. Kiekvienas galime
13

laisvai vartoti kalbą. Jeigu leistume, kad ją pasisavintų
kuri nors grupė, beregint išnirtų George’o Orwello knygos „1984“ šmėkla. (Tiesą sakant, korporacijos, pasitelkdamos prekių ženklus, jau kontroliuoja kai kuriuos
kalbos sluoksnius.)
Kitas pavyzdys yra mokslo žinios. Mokslininkai tyrinėja, o vėliau skelbia savo tyrimų rezultatus. Didelė
mokslo žinių dalis prieinama viešai (Ziman 1968). Žinoma, tam tikros mokslo sritys, tarkime, susijusios su
karine pramone, yra įslaptintos, tačiau įrodyta, kad dinamiškiausios yra tos, kurios visiškai atviros. Atvirai
skleidžiamas idėjas galima patikrinti, išbandyti, kvestionuoti, keisti ir tobulinti. Kai jos paverčiamos rinkos
produktu, kaip atsitiko genų inžinerijai (Mackenzie ir
kiti 1990; Weiner 1986), mokslas patiria nemažai suvaržymų.
Mokslininkai retai skundžiasi, kad neturi nuosavybės teisių į tai, ką sukuria, gerokai dažniau jie piktinasi
korporacijų ar savo šalies vyriausybės bandymais kontroliuoti idėjų sklaidą. Dauguma mokslininkų gauna
atlyginimą iš vyriausybės, iš korporacijų ar universitetų. Jų materialinė padėtis nepriklauso nuo autorinio
honoraro už išleistus darbus.
Didžiausią laisvę atlikti tiriamąjį darbą užtikrina
universitetai. Daugelio žymiausių pasaulio mokslininkų pagrindinis stimulas yra ne atlygis, o pasitenkinimas, kurį jiems teikia atradimai ir kolegų pripažinimas. Mokslo žinias pavertus intelektine nuosavybe,
daugelio tyrinėtojų entuziazmas prisloptų.
Nei kalba, nei mokslo žinios nėra apsaugotos nuo to,
kad kas nors jas panaudos blogais, kenkėjiškais tikslais, bet padėtis šiuo atžvilgiu tikrai nepagerėtų, jeigu
ir šioms sritims pritaikytume intelektinės nuosavybės
teisę.
Mokslo pavyzdys rodo, kad sėkmingai plėtoti intelektinę veiklą galima ir nelaikant jos nuosavybe,
atvirkščiai – eksperimentai vaisingi būtent todėl, kad
informacija, susijusi su tyrimų rezultatais, niekam
nepriklauso. Bet egzistuoja daugybė sričių, kurioms,
skirtingai nei mokslui, intelektinė nuosavybė nuo seno
yra tapusi kertiniu egzistencijos akmeniu. Kas nutiktų,
staiga nelikus informacijos nuosavybės? Į galvą ateina
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įvairūs prieštaravimai. Čia pateiksiu keletą iš jų.
Daugelį kūrėjų baugina plagiatai. Dažnai manoma,
kad intelektinė nuosavybė apsaugo kūrinius nuo plagijavimo, tačiau kas uždraus kam nors, neturinčiam autoriaus teisių, užrašyti savo vardą virš jūsų straipsnio
ir jį išspausdinti? Tiesą sakant, autoriaus teisės labai
menkai apsaugo nuo plagijavimo ir tikrai nėra pats geriausias būdas su šiuo reiškiniu kovoti (Stearns 1992).
Plagijuoti reiškia pasinaudoti kitų mintimis, nenurodant jų autoriaus. Yra keletas plagijavimo tipų.
Vienas iš jų – idėjų plagijavimas: svetimą originalią
mintį kas nors pristato kaip savo, persakydamas šiek
tiek kitais žodžiais. Autorių teisės net nesaugo nuo
tokios plagijavimo formos. Kitas tipas – pažodinis
plagijavimas, kai kas nors paima jūsų rašinį – knygą,
esė, keletą jos pastraipų ar vieną sakinį – ir, nežymiai
pakeitęs arba visai nepakeitęs, pateikia kaip savo. Nuo
tokio plagijavimo būdo autorių teisės saugo, žinoma,
jeigu jūs jas turite, nes daugeliu atvejų ši intelektinė
nuosavybė priklauso leidėjui, o ne autoriui. Praktika
rodo, kad plagijuojama nuolat, įvairiausiais būdais, didžiuliais mastais (Broad ir Wade 1982; Mallon 1989;
Posner 1988), tačiau autorių teisių įstatymas plagiatoriams taikomas labai retai. Veiksmingiausia kova su
plagijavimu – ne teisiniai veiksmai, bet viešumas. Bent
jau rašytojai labai nepakantūs plagijavimui. Daugumai
iš jų pavojus būti viešai apkaltintiems plagijavimu yra
daugiau negu pakankama priežastis to nedaryti.
Dar svaresnis argumentas, kodėl autorių teisės neapsaugo nuo plagijavimo, būtų tas, kad ypač įprasta
plagijuoti yra valdžios sluoksniams. Legali praktika,
kad vyriausybės ir korporacijų ataskaitos viešinamos
vyriausiųjų biurokratų vardu, nors jas parašė ne jie.
Politikai, net universitetų rektoriai be skrupulų rėžia
kalbas, parašytas savo pavaldinių. Tai ypač plačiai
paplitęs tikrosios autorystės nuslėpimas, kai valdžia
nesivaržydama savinasi pavaldinių darbą (Martin
1994). Autorių teisės, jeigu jos išvis daro kokį nors
poveikį, su instituciniu plagijavimu visiškai nekovoja, atvirkščiai – dar labiau jį skatina.
Na, bet tarkime, kad intelektinė nuosavybė panaikinama – kas tada atsitiks? Ką teks daryti rašytojams,
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išradėjams ir kitiems, kurių pajamos priklauso nuo
autorinių honorarų? Pirmiausia derėtų priminti, kad
labai nedaug autorių gauna tokius honorarus, iš kurių
galėtų gyventi, nes didžioji atlyginimo už intelektinę
nuosavybę dalis atitenka didžiosioms kompanijoms.
Vis dėlto šis klausimas tiems kūrėjams, kurie yra priklausomi nuo autorinių honorarų bei kitų išmokų,
susijusių su intelektine nuosavybe, šiaip ar taip, tebėra
svarbus. Šiuo atveju alternatyva būtų ekonominės sistemos pertvarka, kad kūrėjai irgi galėtų gauti atlyginimą, kaip jį gauna dauguma mokslininkų.
Atsisakius intelektinės nuosavybės, labai garsių kūrėjų, tarkime, rašytojos Agathos Chrisie, kompozitoriaus Andrew Lloydo Webberio arba režisieriaus Steveno Spielbergo, pajamos sumažėtų. Leidyklos galėtų
leisti Christie romanus, nemokėdamos už autorių teises, teatrai kada tik panorėję statytų Webberio operas,
o Spielbergo filmai būtų be mokesčio rodomi visur, juo
labiau visi galėtų laisvai gaminti marškinėlius, žaislus,
kitus niekniekius su Juros periodo parko vaizdais...
Tai sumažintų tų asmenų pajamas, tam tikru mastu
ir meninės jų raiškos galimybes, bet išlaisvintų ekonominius šaltinius ir suteiktų galimybę daugiau pajamų
gauti kitiems kūrėjams. Christie, Webberis, Spielbergas būtų tokie pat populiarūs ir be intelektinės nuosavybės, nešančios pinigus jiems ir jų šeimos įmonėms.
Bet ar išliktų paskata kurti? Kas dar, išskyrus turtą
ir šlovę, galėtų skatinti kūrėjus? Tiesą sakant, dauguma kūrėjų ir išradėjų tą daro, vedami vidinio poreikio, o ne dėl galimo atlygio. Priešingai paplitusiai
nuomonei, yra daug įrodymų, kad pinigai nedidina
darbo kokybės (Kohn 1993). Jei tikslas yra kokybiškesnis ir kūrybiškesnis darbas, mokėdami autoriams
honorarus už kūrybos vienetą, ko gero, gausime priešingą rezultatą.
Tikėtina, kad visuomenei atsisakius intelektinės
nuosavybės, kūrybiškumas netgi suklestėtų. Dauguma problemų, kurios, kaip manoma, iškils į paviršių, jeigu neliks intelektinės nuosavybės, tarkim,
atsisakius autorių teisių mokesčio, bus išnaudojami
smulkūs leidėjai, yra tiesioginė susitarimų, palaikančių ekonominę nelygybę, pasekmė. Visuomenė, atsiK u l t ū r o s b a r a i 2 0 2 1 · 11

sakydama intelektinės nuosavybės, tvirtesnį pamatą
suteiktų ekonominei ir politinei lygybei, nes atsirastų
vienodos galimybės ne vien kurti, bet ir skleisti kūrybos rezultatus. Tai nereiškia suvienodinimo ar lygiavos, nuleistos iš viršaus, tai reiškia laisvę, įvairovę
ir užtikrina, kad idėjiniu lygmeniu visiems žmonėms
taps prieinama tai, ko jiems reikia. Čia neturime galimybės išplėtoti šio klausimo, bet užteks pasakyti, kad
tokios lygybės naudai yra daug svarių tiek socialinių,
tiek psichologinių argumentų (Baker 1987; Deutsch
1985; Ryan 1981).
Permainų strategijos

Intelektinės nuosavybės atsisakymas daug kam atrodo
bauginamai. Juk ją remia įtakingos grupės – didžiausios korporacijos ir galingiausių šalių vyriausybės.
Žiniasklaida, regis, irgi be išlygų palaiko intelektinę
nuosavybę, iš dalies todėl, kad bijo prarasti monopolį,
jeigu visi galės laisvai naudotis informacija, iš dalies
todėl, kad įtakingiausi žurnalistai brangiai parduoda
teisę spausdinti jų straipsnius. Palaikyti intelektinę
nuosavybę atrodo svarbu ir akademikams, ir laisvai
samdomiems rašytojams, ir daugybei smulkių kūrėjų. Nors piniginė grąža už kūrybą šiems intelektualams retai kada būna reikšmingai didelė, sistema juos
įtikino, kad jie nusipelno bent nedidelio autorinio honoraro, todėl taip atkakliai gina šią savo teisę. Panašiai smulkūs prekių, žemės sklypų, namų savininkai
be paliovos ir be išlygų pasisako už privačios nuosavybės sistemą, paremtą daugybės žmonių darbu, nors
iš jos daugiausia pelnosi turtingos didžiosios įmonės.
Kita alternatyvių strategijų kūrimo problema ta,
kad būtų neprasminga ir netgi neteisinga atmesti intelektinę nuosavybę, jeigu nekeičiama visa ekonominė
sistema, nes kiltų daugybė keblumų. Prieš atsisakant
intelektinės nuosavybės, reikėtų apmąstyti ir įdiegti
būdus, kaip užtikrinti paramą smulkiesiems intelektinio produkto kūrėjams.
Atmesti intelektinę nuosavybę būtų bene paprasčiausia, ją ignoruojant, kopijuojant jos saugomus kūrinius. Intelektinės nuosavybės saugotojai vadina tai
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„piratavimu“. Įdomus apibūdinimas, ypač žinant, kad
čia nekalbama apie tokius atvejus, kai viršininkui pelno garbę jo pavaldinių kūryba arba kai vadinamasis
Pirmasis ir Antrasis pasaulis išnaudoja Trečiojo pasaulio intelektualus. (Priminsiu, prancūzų demografas
ir sociologas Alfredas Sauvy 1952 m. konstatavo, kad
pasaulis padalytas į tris dalis – Vakarų blokas, Rytų
blokas, o šalys, neprisijungusios nė prie vieno iš jų, priklauso Trečiajam pasauliui (Verzola 1993), išnaudojamam anų abiejų.) Grįžtant prie „piratavimo“, žmonės,
šiaip ar taip, ir dabar kasdien kopijuoja straipsnius,
perrašinėja muziką, naudoja programinę įrangą, nors
viską griežtai saugo autorių teisės! Didžiosios korporacijos ir vyriausybės ėmė taip agresyviai ginti intelektinę nuosavybę būtent todėl, kad ja naudotis tapo įprasta
ir darosi vis lengviau.
Deja, nelegalus kopijavimas nėra geriausia strategija
atsisakyti intelektinės nuosavybės, lygiai kaip daiktų
vagystės nėra kelias panaikinti materialinę nuosavybę.
Bet kokia vagystė netiesiogiai pritaria egzistuojančiai
nuosavybės sistemai. Bandydami nuslėpti plagijavimą
ir išvengti baudų, plagiatoriai patvirtina sistemos teisėtumą.
Daug galingesnis už nelegalų kopijavimą būtų atviras atsisakymas pripažinti intelektinę nuosavybę. Čia
galima taikyti nesmurtinius veiksmus, tokius kaip boikotas, alternatyvių institucijų kūrimas (Sharp 1973).
Atvirai metus iššūkį, atsiranda daugiau galimybių,
kad į tas problemas bus atkreiptas visuomenės dėmesys. Tada prasidės dialogas. Principingai priešinantis
intelektinės nuosavybės įstatymams ir nebijant baudų,
kurios gali būti taikomos už pilietinio nepaklusnumo akcijas, yra didesnė tikimybė, kad pavyks pelnyti
platesnį visuomenės pritarimą (Herngren 1993). Jeigu
tiems, kurie pasisako prieš intelektinę nuosavybę, bus
taikomos didelės baudos, tai gali sukelti neigiamą reakciją. Jei prasidėtų visuotinis pilietinis sąjūdis prieš
intelektinės nuosavybės įstatymus, jis taptų nebesustabdomas.
Kažkas panašaus jau vyksta. Kadangi kūrinių, apsaugotų autorių teisėmis, kopijavimas tapo masinis
ir įprastas, smulkiesiems pažeidėjams įstatymas tai16

komas retai, nes tai atstumtų pernelyg daug žmonių.
Todėl autorių teisių turėtojai stengiasi kitaip gauti
pajamų iš intelektinės nuosavybės, tarkim, už knygų
naudojimą bibliotekose. Principinis intelektinės nuosavybės atsisakymas duotų kur kas daugiau naudos,
ypač jei prie to prisidėtų ir iškilūs kūrėjai.
Kita svarbi strategija – informacijos, kuri niekam nepriklauso, sklaida. Puikus to pavyzdys – vieša programinė įranga, laisvai prieinama kiekvienam to norinčiam.
Tokios įrangos kūrėjai jaučia pasitenkinimą iš savo darbo ir didžiuojasi tuo, kad suteikia nemokamą paslaugą
kitiems. Tinkama autorių teisių alternatyva būtų nusiteikimas dalytis. Nemokamą programinę įrangą galėtų
lydėti prierašas: „Šią įrangą galite kopijuoti, jeigu leisite
tą daryti ir kitiems.“ Tai padrąsins kopijuotojus, bet nė
vienam iš jų nesuteiks autoriaus teisių.
Iš pažiūros atrodo, kad intelektinė nuosavybė užkerta kelią nesąžiningam idėjų pasisavinimui, bet,
kaip minėjau, tikrovė yra visai kitokia. Jei būtų atsisakyta intelektinės nuosavybės, reikėtų užtikrinti, kad
neteisėtas idėjų pasisavinimas nesukels didelių problemų. Tačiau svarbu nustatyti principus, kurie saugotų
kūrėjų garbę ir nuopelnus, net jeigu už tai jie negauna
piniginio atlygio. Tai apimtų ir gaires dėl neteisėto kitų
asmenų kūrinių pateikimo savo vardu. Su tuo susijusi
moralinė teisė būti pripažintam kūrinio autoriumi.
Tačiau dar svarbiau pripažinti, kad kūryba neišvengiamai yra kolektyvinis produktas. Niekas neturi
visiškai originalių minčių – jos visada paremtos ankstesnėmis kitų žmonių įžvalgomis. Dar daugiau – indėlis į kultūrą, kuri leidžia rastis idėjoms, yra ne tik
intelektinis, bet ir praktinis bei medžiaginis, tai apima
ir šeimas, ir pastatus. Todėl intelektinė nuosavybė yra
dalinė vagystė – kartais iš individualaus kūrėjo, bet visada iš visuomenės kaip visumos.
Jei visi būtume linkę labiau bendradarbiauti, už
idėjas pelnoma garbė nekeltų tokių kivirčų kaip šiandien, kai aršiai ginčijamasi, kam priklauso vienas ar
kitas atradimas. Taip yra todėl, kad karjerą, o svarbiausia reputaciją lemia iš idėjų susikrautas simbolinis
kapitalas. Jei visuomenė mažiau paisytų hierarchijos,
labiau siektų lygybės, pagrindinė grąža už asmens inK u l t ū r o s b a r a i 2 0 2 1 · 11

dėlį į intelekto kūrinius būtų vidinė paskata ir kūrybos
džiaugsmas. Tai visiškai suderinama su tuo, ką žinome
apie žmogaus prigimtį, pavyzdžiui, kaip kasdienybėje
pasireiškia altruizmas ir empatija (Kohn 1990). O intelektinės nuosavybės sistema skatina elgtis egoistiškai,
asmeninius interesus iškeliant virš bendrojo gėrio. Dalijimasis informacija yra, be jokios abejonės, veiksmingiausias būdas teisingai paskirstyti gamybos išteklius
ir jų šaltinius (Hahnel 1993). Kuo mažiau bus galima
pasipelnyti iš savo idėjų, tuo labiau žmonės jomis dalysis, užuot elgęsi kaip šuo ant šieno...
Tačiau nereikėtų tikėtis, kad atsikračius intelektinės nuosavybės išnyks tiesioginė sąsaja tarp disponavimo informacija ir nelygybės. Įtakingos grupės ir toliau valdys informaciją, net jeigu ji nebebus
priskiriama intelektinei nuosavybei. Profesionalai,
siekdami, kad jų darbas nebūtų prieinamas pašaliniams, pasitelkia specialius mokymus, žargoną,
ezoterines teorijas, net valstybės licencijas. Korporacijos, užuot pasikliovusios patentais, savo idėjas
apsaugo, jas įslaptindamos. Difamacijos įstatymas
taikomas ne vien tam, kad būtų nubausta už šmeižtą, bet ir siekiant suvaržyti žodžio laisvę, nes valdžia
ar kiti galingi asmenys visaip stengiasi išvengti kritikos. Intelektinė nuosavybė yra tik vienas iš daugybės
būdų, kaip kontroliuoti informaciją, kad įtakingos
grupės apsaugotų savo turtus ir dar labiau įtvirtintų dominuojančias pozicijas. Intelektinės nuosavybės
atsisakymas yra tik vienas, nors ir labai svarbus, iš
daugybės aspektų, kaip galėtume mažinti sparčiai gilėjančią nelygybės prarają.
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lobali pandemija jau antrus metus persekioja,
gniuždo ir įvairiausiais aspektais alina visą pasaulį. Matyt, iš dalies dėsninga, kad žvilgsniai dažnai
krypsta jos sukeltų padarinių link, net jeigu klausimai,
svarstomi viešojoje erdvėje, su šiuo reikalu iš pažiūros
visiškai nesusiję. Kita vertus, nesunku pastebėti, kad
„kovidinę“ problematiką su dideliu ūpu išnaudoja tam
tikros interesų grupės, peršančios visuomenei savo iš
anksto inžineriškai generuotus požiūrius į tai, kas dabar vyksta visame pasaulyje. Viešosios komunikacijos
kanalai be perstojo kala į galvas, esą mes, šios valstybės piliečiai, viską matome, suprantame, interpretuojame ne taip, kaip reikėtų, mat disponuojame „ne
tomis žiniomis“, skleidžiamomis „ne tų“ informacijos
priemonių. Žodžiu, implikuojama, neva egzistuoja absoliučiai teisingos ir neginčytinos nuomonės, kurias
derėtų skirti nuo ginčytinų, suprask, neteisingų. Be
jokios abejonės, pagal šiuos viešosios opinijos formavimo socialinius inžinierius „teisingai“ mąsto tik tie,
kurie net neraginami kartoja valdžios atstovų pamėgtas mantras ir jas įkyriai lydinčius burtažodžius tarsi
užkalbėjimus, kurie neva išganys pandemijos rykštės
vis pikčiau plakamą visuomenę. Tačiau daugelio savarankiškai ir kritiškai mąstyti įpratusių žmonių jos,
laimei ar nelaimei, neįtikina.
Kita vertus, visuomenei nuolatos prikišama, esą
visi, nepaklūstantys peršamoms oficialioms nuomonėms bet kokiu su pandemija susijusiu klausimu, yra
piktavaliai, o dalis net apsėsti kenkėjiškos antivakseK u l t ū r o s b a r a i 2 0 2 1 · 11

Nuomonės apie nuomones

Almantas SAMALAVIČIUS

GERAIS NORAIS IR PRAGARAS GRĮSTAS

Viskas tik į gera šioje geriausioje iš šalių.
Ričardas Gavelis, 2001
rizmo bacilos, todėl be jokio pagrindo priešinasi valdžios pastangoms suvaldyti pandemiją, pamindami
teisėtą bendrapiliečių norą išsaugoti ir apsaugoti savo
sveikatą. Kaip neseniai vienoje TV laidoje pareiškė Vytautas Landsbergis, mėgstantis lakius posakius, dalis
Lietuvos Respublikos piliečių piktavališkai naudojasi
„teise užkrėsti“…
Suprantama, tai, ką išdėsčiau, galima laikyti hiperbole, tačiau įdėmiau pasidairę po Lietuvos viešąją
erdvę, netruksime įsitikinti „paslaugiu“ būtent tokios
laikysenos primygtinumu.
Pastaraisiais metais esu paskelbęs keletą viešų svarstymų, skirtų aktualiai pandemijos tematikai, tačiau
mano akiratyje atsidūrė ne tai, kaip bandoma suvaldyti pandemiją ar kokia situacija klostosi dėl jos padarinių, bet kaip šios krizės vadyba ir strategijos modeliavimas paveikė, veikia ir toliau, matyt, veiks mūsų
visuomenės savijautą, sociopolitinę elgseną.
Viešojoje erdvėje pripažinti (bet nebūtinai nepriklausomi) visuomenės sveikatos specialistai dažniausiai dėsto oficiozinę nuomonę, tačiau ar tai reiškia, kad visi turėtume be jokių diskusijų ir be išlygų
priimti ir vykdyti tai, ką primygtinai perša vienos
ar kitos sferos profesionalai, apgaubti ar apsigaubę
neklystančiųjų aureolėmis? Ankstesnė patirtis rodo,
kad „neginčytina“ tiesa, kurią bruka specialistai, neretai yra po kurio laiko atšaukiama kaip (ne)sąmoningas visuomenės klaidinimas, pridengtas geromis
intencijomis. Dažniausiai „kursas“ keičiamas, paK u l t ū r o s b a r a i 2 0 2 1 · 11

miršus net atsiprašyti už paskleistą (dez)informaciją.
Pastaruoju metu Europoje dirbantis australų filosofas Peteris Drahosas, iškilus intelektinės teisės
specialistas (vieną iš jo tekstų neseniai išspausdino
Kultūros barai, nr. 9–10), dienraštyje Canberra Times 2020 m. rugsėjį paskelbė įdomų ir įsidėmėtiną
komentarą „Paskubomis kuriant vakcinas, nevalia pamiršti saugumo.“1 Profesoriaus manymu, tai gali turėti apmaudžių pasekmių. Savo požiūriui pagrįsti pasitelkė pavyzdį, plačiai nuskambėjusį 2003 m. Pasaulio
sveikatos organizacija (PSO) skelbė, kad netrukus ištiks globali paukščių gripo pandemija ir primygtinai
ragino vartoti oseltamivirą (rinkoje žinomą Tamiflu
pavadinimu) kaip pagrindinį ir bene vienintelį vaistą
nuo šios ligos. Tiesa, vaistą gaminusi kompanija skyrė
lėšų jo poveikio tyrimui, tačiau, kaip pabrėžia autorius,
jos užsakymu atliktame tyrime nebuvo nurodyta, kad
Tamiflu sukelia labai rimtas (ypač psichoneurologinio
pobūdžio) komplikacijas…
Ši ne itin sena istorija galėtų būti pamokoma pačiais įvairiausiais atžvilgiais. Paminėsiu vos keletą
profesoriaus Drahoso išryškintų aspektų: „Klinikiniai tyrimai apie oseltamiviro naudą neatsižvelgė į
antrines paukščių gripo komplikacijas, sumenkino šios
ligos perdavimo iš vieno asmens kitam pavojų, be to,
duomenys buvo gauti, apsiribojus nedideliu gamintojo
finansuotų bandymų kiekiu.“ Nepriklausomų tyrėjų
komanda, per ketverius metus atlikusi kruopštų tyrimą, „nepatvirtino ankstesnių teiginių apie šių vaistų
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veiksmingumą“ – 2009 m. parengė pranešimą (žinomą
kaip Cohrane Report), kuriame nurodė, kad šis vaistas
buvo potencialiai žalingas vartotojams, nemažai jų daliai sukėlė pykinimą, vėmimą, psichiatrinio pobūdžio
negalavimus. „Buvo padaryta išvada, kad šalių vyriausybės sumokėjo milijardus dolerių už atsargas vaisto,
kuris veikiausiai nė kiek ne efektyvesnis už aspiriną.
Čia pamoka aiški. Kiekvienas moksliškai reikšmingas
bet kurios vakcinos naudingumo įrodymas turėtų būti
pateiktas viešai, kad taptų prieinamas nepriklausomam tyrimui. Deja, vaistų testavimo trūkumai yra pernelyg plačiai paplitę, kad galėtume be išlygų pasitikėti farmacijos industrija, nes, remiantis kriminologų surinktais
įrodymais, jai būdingas manipuliavimas duomenimis ir
apgaudinėjimas“, – daro išvadą Drahosas. Nejaugi ši konkretaus atvejo analize pagrįsta išvada neverta dėmesio?
Tad ir vakcinos nuo Covid-19, ir pastaruoju metu vis
dažniau minimi vaistai nuo šios ligos, galbūt netrukus
pasirodysiantys apyvartoje, tebekelia gausybę visiškai
teisėtų klausimų. Vienas iš jų yra susijęs su pačia koronaviruso kilme – iš kurios vietovės ir dėl kokių priežasčių šita nelaimė globaliai pasklido? Arba kas lėmė,
kad šis nenaujas, mokslininkams jau pažįstamas virusas taip sparčiai paralyžiavo pasaulį, nepaisant įvairių
(daugiausia valstybinio masto) priemonių užkardyti jo
plitimą? Nejaugi mums tai visiškai nesvarbu? Kodėl iki
šiol Lietuvoje nė viena oficiali žiniasklaidos priemonė
nekalba apie tai, kad JAV senato Sveikatos apsaugos
komitetas inicijavo šios problemos tyrimą, kurio rezultatai, tikėtina, gerokai pakoreguos visuomenės supratimą apie mokslinius tyrimus ir jų priklausomybę
nuo politikos bei verslo industrijos.
Tačiau mūsų šalyje žiniasklaida visuotiniu hamletišku klausimu pavertė vien dilemą, ar skiepytis, ar
nesiskiepyti. Natūralu, kad žmonės apimti baimės ir
abejonių, nes į juos kasdien kamuojančius klausimus
niekas argumentuotai neatsako. Ar iš tiesų visiems
ir kiekvienam būtina skiepytis? Ar visiems pandemija vienodai pavojinga ir kelia tokią pačią grėsmę? Ar
skiepytis labiau rekomenduotina vyresniems, ar jaunesniems asmenims? Kurios amžiaus grupės patiria
didžiausią riziką? Tokie ir panašūs klausimai yra vi20

siškai pagrįsti sveiko proto kategorijomis ir bet kuriuo
atveju nė kiek ne mažiau teisėti. Tačiau dėl kažkokių
neaiškių priežasčių viskas dažniausiai suplakama į vieną kokteilį. Nors šiaip jau pageidautina, kad sudėtingi
klausimai būtų nagrinėjami, įvertinant paskirus jų aspektus, žinoma, neišleidžiant iš akių visumos. Jeigu to
nėra, oficiali valdžios struktūrų skelbiama nuomonė,
pristatoma kaip neginčytina tiesa, neretai virsta elementariausia propaganda. Pametus iš akių visumos
vaizdą, vaidijamasi dėl šalutinių dalykų, pavyzdžiui,
ar testai nepasiskiepijusiems turėtų būti mokami, ar
nemokami, toliau didinant tuščią erzelį ir socialinį susipriešinimą.
Panagrinėkime keletą atvejų. Šiais metais įsisteigęs
ir jau kuris laikas aktyviai visuomeniniais pagrindais veikiantis (t. y. valdžios finansiškai neremiamas
ir nuo jos nepriklausomas) Sveikatos teisės institutas
nuo pat savo veiklos pradžios akcentavo, kad viena iš
pagrindinių šios ekspertinės organizacijos atsiradimo priežasčių – noras padėti, sprendžiant klausimus,
susijusius su COVID-19 pandemija. Tačiau valdžia nė
kiek neapsidžiaugė tokio visuomeninio (tad jai lyg ir
nieko nekainuojančio) pagalbininko atsiradimu. Netgi
atvirkščiai – stengiamasi šią organizaciją diskredituoti, pasėti abejones Sveikatos teisės instituto veikla ir
jame susibūrusiais, beje, pripažintais ir kompetencijų
nestokojančiais savo sričių specialistais. Visuomeninio
transliuotojo svetainėje www.lrt.lt paskelbtoje publikacijoje Jurga Bakaitė rašo: „Sveikatos teisės institutas,
kuriam vadovauja R. J. Jankūnas, yra judėjimas, kritikuojantis vakcinas ir pandemijos valdymo priemones.
Instituto vadovai, be kitų pareiškimų, yra skelbę, kad
COVID-19 vakcinos nėra pakankamai išbandytos. Šią
organizaciją sudaro medikais, mokslininkais ir teisininkais prisistatantys žmonės...“2 Skaitydamas šias eilutes
suglumsti: nejaugi teksto, skelbiamo su įpareigojančia
paantrašte „LRT faktai“, autorei nežinoma elementari
žurnalistinio darbo taisyklė, kad viešai skelbiami faktai
turėtų būti iš anksto patikrinami? Paspaudus vos keletą
kompiuterio klavišų, nesunku įsitikinti, kad šio instituto vadovai iš tiesų yra medikai, mokslininkai ir teisininkai. Skelbiant esą jie tokiais prisistato, mėginama sukelti
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išankstines abejones formaliomis jų kvalifikacijomis.
Kita vertus, viešumoje skelbiama teisininko ar visuomenės sveikatos specialisto nuomonė gali nepatikti arba
neįtikti, tačiau tai neleidžia tvirtinti, esą tas asmuo yra
apsimetėlis, prisistatantis tuo, kuo jis nėra.
Pats publikacijos pavadinimas skamba tarsi kaltinimas: „Sveikatos teisės institutas apsimelavo: paviešinti mirčių liudijimų duomenys paneigia spekuliacijas apie tariamas mirtis po skiepų“. Autorė rašo: „VšĮ
Sveikatos teisės instituto direktorius, Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto docentas Rimas Jonas Jankūnas
ketvirtadienį paskelbė, esą kelių jaunuolių mirtys gali
būti susijusios su tuo, kad jie neseniai pasiskiepijo nuo
COVID-19.“ Toliau teigiama: „R. J. Jankūnas tiesiogiai nepasakė, kad asmenys mirė būtent dėl skiepo nuo
COVID-19, tačiau būtent taip šią informaciją suprato
vaizdo įrašo komentatoriai.“ Atkreipkime dėmesį – iš
pradžių žurnalistė tvirtina, kad docentas Jankūnas paskelbė, esą jaunuolių mirtys gali būti susijusios su skiepais, tačiau netrukus priduria, esą mokslininkas tiesiogiai to nesakė, taip jo žodžius interpretavo kažkokie
komentatoriai. Tad kyla klausimas, ar Sveikatos teisės
instituto direktorius atsakingas už tai, kaip jo mintys
yra komentuojamos? Ir kas šiuo atveju apsimelavo?
Galėtume manyti, kad čia atsitiktinumas ar žioplokas
portalo žinių ir nuomonių redaktorių neapsižiūrėjimas. Deja, žiniasklaidos priemonės vis dažniau skelbia
tai, kas priskirtina ne naujienoms, ne žurnalistiniams
tyrimams ar nuomonėms, bet propagandai.
Antai ne per seniausiai www.delfi.lt portale paskelbta publikacija su paantrašte „Gyvenimas be baimės“ –
žurnalistė Joana Balčiuvienė pristatė sveikatos mokslų
specialisto profesoriaus Juliaus Kalibato nuomonę su
pandemija susijusiomis temomis: „Teisybės dėlei reikėtų pasakyti, kad yra labai žmogiška ir natūralu, kad
viskas, kas nauja, žmogui dažnai kelia nerimą ir abejones. Tas pasakytina tiek apie naujas vakcinas, tiek apie
naujus tyrimo bei gydymo būdus. Dar ir dabar sutinkame pacientų, kurie bijo ne tik kompiuterinės tomografijos, bet ir įprasto rentgenologinio tyrimo, nes, jų nuomone, spinduliuotė gali negrįžtamai pakenkti sveikatai.
Tenka įrodinėti, kad to tikrai nebus. Be abejo, galima
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gąsdinti žmones įvairiomis galimai atsirandančiomis
komplikacijomis po vakcinacijos, bet mano giliu įsitikinimu moksliniai faktai viską sustato į savo vietas, išryškindami, kas yra tik niekuo nepagrįstas mitas, o kas
yra neginčijamos mokslo įrodytos tiesos.“ Negaišdamas
laiko, jokių „mokslinių faktų“, susijusių su koronavirusu, nepaminėjo, bet apgailestaudamas, kad COVID-19
vakcinacija apipinta „aktyviai vystomomis sąmokslo
teorijomis“, profesorius Kalibatas pareiškė: „Neseniai
mokslo pasaulyje pakankamai didelį atgarsį sukėlė
Airijos Dublino universiteto profesorės Dolores Cahill
paskelbti teiginiai, kad informacinės RNR pagrindu
sukurtos vakcinos visiems paskiepytiems ženkliai sutrumpins gyvenimą. Neturėdama jokių mokslinių įrodymų profesorė pareiškė, kad pasiskiepiję asmenys, jei
jų amžius virš 70 metų, numirs po dvejų ar trejų metų, o
tie, kuriems trisdešimt, po vakcinacijos gyvens tik 5–10
metų. Ką gi, pasirodo, jog atsiranda visiškų šarlatanų ir
profesorių tarpe.“3
Šios publikacijos, kurią užsakė ir apmokėjo Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas, priklausantis Sveikatos apsaugos ministerijai, intencijos lyg
ir aiškios, gal netgi (kieno nors nuomone) pagirtinai
geros, bet rezultatas abejotinas, nes pribloškiantis – raginant „gyventi be baimės“, staiga be jokių rimtesnių
komentarų cituojami šiurpą keliantys skaičiai, kokia
tragiškai trumpa bus pasiskiepijusiųjų gyvenimo trukmė. Kad tokią prognozę paskelbusią, beje, gana garsią
airių mokslininkę lietuvis Kalibatas apšaukė šarlatane,
nė kiek neguodžia tų, kurie jau vakcinavosi, o dabar
yra gąsdinami, kad savanoriškai „susitrumpino“ gyvenimą, ir dar labiau sustiprina skepticizmą tų, kurie „iš
principo“ neketina skiepytis. Tačiau žodis ne žvirblis,
jo nepagausi, o kas parašyta, pasak patarlės, nebus nei
kirviu ištašyta... Norėta kaip geriau, bet išėjo atvirkščiai... Kodėl ministerija finansuoja padrikus nuomonių
rinkinius su visokiomis mirtinai gąsdinančiomis, kaip
šiuo atveju, nuogirdomis, užuot suteikusi visuomenei
tyrimais ir argumentais paremtą situacijos analizę,
apskritai sunku suprasti.
Beje, įdomus niuansas – nors profesorius Kalibatas atstovauja Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų profesi21

nei bendruomenei, ne visi jos nariai pritaria pirmininko
nuomonei. Antai kitoje SAM lėšomis finansuotoje delfi.
lt publikacijoje pateikta informacija verčia suklusti: „Pas
mus mokslu nepasitikima tiek, kiek kitose šalyse. Ir už
rankos negali pagauti tų virš 3 tūkst. Lietuvoje dirbančių
šeimos gydytojų, kurie netiki skiepų galia ir kurie nerekomenduoja to daryti savo pacientams. Tad ir velkamės
kažkur gale, niekaip negalėdami suskiepyti net rizikoje
esančių žmonių, kas be pasekmių nepraeina“, – tvirtina
epidemiologas Paulius Gradeckas tekste „Šios šalies [turima omenyje Portugalija] pavyzdys stebina – nuo žlugusios vakcinavimo sistemos iki lyderystės pasaulyje vos 8
mėnesiai.“4 Čia kyla bent keli klausimai: ar visose šalyse
mokslu nepasitikima vienodai? Jeigu taip, tai kodėl mes
„velkamės gale“? Ar gali būti, kad daugiau kaip 3000 šeimos gydytojų netiki skiepų galia, jeigu tokio profilio medikų Lietuvoje apskritai yra gerokai mažiau?
Skaitant tokius ir panašius miglotus, supainiotus
teiginius, tampa akivaizdu, kad Lietuvos žiniasklaida
mokslą laiko pačiu banaliausiu su magija susipynusiu
tikėjimo objektu. Beje, keliose ankstesnėse publikacijose jau esu aptaręs, kaip pasitelkiant psichologinį terorą, skleidžiant baimę, manipuliuojant eschatologija,
mėginama visuomenei įteigti suprimityvintą monolitišką mokslo vaizdinį, esą neegzistuoja nei skirtingos
nuomonės, nei ginčytini teiginiai. Iš esmės daroma
meškos paslauga tiek mokslinei pasaulėžiūrai, tiek
paties mokslo prestižui, o mokslo žinija ir sudėtingos
mokslinio tyrimo ir įrodinėjimo procedūros redukuojamos iki lygmens, kokį oficialiai pripažįsta esamoji
valdžia ir jos institucijos. Na, valdžiai visada viskas
aišku, bet ką darys mokslas, jeigu atsisakys priedermės
viskuo abejoti? Savo ruožtu kai kurie politikai nusiteikę nepriimtinas nuomones apskritai išguiti bent jau iš
viešosios erdvės. Europarlamentaras Andrius Kubilius
tvirtina: „Taivanas yra pavyzdys, kaip reikia kovoti su
pandemija. To priežastis gana aiški – kriminalinė atsakomybė už gandų apie vakcinas platinimą ir sąmoningą
kenkimą pandemijos valdymui. Tik šiais metais netikėtai prasiveržė viena pandemijos banga ir ta jau suvaldyta. Nes Vyriausybė elgėsi griežtai ir ryžtingai. Besiaiškindami, kaip Taivanas kovoja su dezinformacija,
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išgirdome, kad už visokius antivakserių sukurtų gandų
platinimus internete yra numatyta griežta kriminalinė
atsakomybė, todėl Taivane niekam nekyla abejonių nei
dėl skiepų naudos, nei dėl Vyriausybės veiksmų.“5
Kad Lietuvai pavyktų pasekti Taivano, Kinijos (o
vėliau, matyt, ir Baltarusijos) pavyzdžiu, reikia labai
nedaug – išguiti demokratiją ir jos trijų dešimtmečių
kūrimo patirtį iš geriausios šalies tarp geriausių... Tačiau įgyvendinti tokią užmačią gali pasirodyti gerokai
sunkiau, nei įsivaizduojama, nes ir avis, laisvai palaigiusias po pievas, nėra lengva suvaryti į gardus...
...Iliuzijos, kad pavyks išnaikinti koronavirusą,
blėsta. Vokietijos virusologas ir pagrindinis COVID-19
suvaldymo šalyje strategas, griežtų valdžios veiksmų
šalininkas Christianas Drostenas per radiją staiga pareiškė, kad, jau turėdamas vakcinų suteiktą imunitetą, norėtų persirgti koronavirusu bent tris kartus. Tai
stulbinantis pareiškimas, netiesiogiai pripažįstant, kad
galą pandemijai padarys ne vakcinos, o tik natūralus
imunitetas. Pasak Drosteno, tai teikia nedrąsią viltį,
kad „kovidas“ ilgainiui taps viena iš peršalimo atmainų. Bet kol kas, deja, netapo. Tačiau to stebuklo belaukdami patys netapkime galutinai susvetimėjusia ir
susipriešinusia visuomene, kurios vertybes, empatiją,
savigarbą ir orumą sutrypė XXI a. maras, kaip sakytų
Albert’as Camus, nors ši pandemija esmingai skiriasi
nuo reiškinio, kadaise vadinto maru...
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Peter Drahos. Don’t let safety fall by the wayside in the rush to find vaccine. Canberra Times, 5 September, 2020.

2

https://www.lrt.lt/naujienos/sveikata/682/1535281/lrt-faktai-sveikatos-teises-institutas-apsimelavo-paviesinti-mirciu-liudijimu-duomenys-paneigiaspekuliacijas-apie-tariamas-mirtis-po-skiepu

3

https://www.delfi.lt/multimedija/gyvenimas-be-baimes/nenoras-skiepytisprivede-prie-sunkios-padeties-ligoninese-susidare-eiles-pas-specialistustruksta-lovu-ir-mediku.d?id=88613543

4

https://www.delfi.lt/multimedija/gyvenimas-be-baimes/sios-salies-pavyzdysstebina-nuo-zlugusios-vakcinavimo-sistemos-iki-lyderystes-pasaulyje-vos8-menesiai.d?id=88452809

5

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/kubilius-prezidento-reitingai-tampa-gresme-nacionaliniam-saugumui.d?id=88595015
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Kūryba ir kūrėjai

Stasys EIDRIGEVIČIUS

AR ĮMANOMA APSAUGOTI
GRŪDUS NUO KANDŽIŲ?

Klastotės prieskonis

Lodzės unikalių knygų leidykla Correspondance des Arts
1988 m. išleido Czesławo Miłoszo eilėraščių knygą su
mano iliustracijomis. Štai keletas to leidinio ypatumų:
visas 100 egzempliorių tiražas sunumeruotas, verčiant į
kairę – Czesławo Miłoszo parašas ir jo poezija, verčiant
į dešinę – vertėjo Karlo Dedecijaus parašas ir Miłoszo
eilės vokiečių kalba, verčiant į viršų – mano parašai ant
kiekvieno iš devynių grafikos atspaudų.
Maketas išradingas, sunkiai žodžiais nusakomas. Mat
išėmus knygą iš dėklo, ji atsiverčia į rytus, į vakarus, o
mano kūriniai – į šiaurę. Kitaip tariant, čia trys knygos
vienoje... Taip detaliai nupasakojęs tą įspūdingą leidinį,
pereinu prie ne itin malonių dalykų.
Grafines plokštes sukūriau, ofortą derindamas su
akvatinta. Kai atspaudus darau pats, šalia parašo priduriu tris raideles edA – atspausta autoriaus.
Bet knygai reikėjo 900 atspaudų – tokiam kiekiui leidykla pasamdė meistrą. Plokšteles įteikiau jam. Kai tvarkingai viską atliko, aš ant tų atspaudų pasirašiau, o tada
leidykla knygą įrišo.
Šio pasakojimo kulminacija ta, kad į vieną galeriją kažkas staiga atnešė kelis tų iliustracijų atspaudus.
Kai manęs paklausė, ar čia originalai, juos apžiūrėjęs,
gerokai nustebau – grafikos atspaudas tikras, bet parašas suklastotas! Pasirodo, tas meistras atspausdino
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gerokai daugiau egzempliorių negu reikėjo knygai, o
padirbęs mano parašą, nutarė šiek tiek pasipinigauti.
Bandžiau išsiaiškinti, kiek tų nelegalių atspaudų paleista į apyvartą, bet nepavyko, tik sužinojau, kad apsukruolis jau iškeliavęs į geresnį pasaulį…
Įrėminta erotika

Kai Varšuvos galerija Sopotski Dom Aukcyjny gavo įtartinai keistoką atspaudą, manęs iškart pasiteiravo, ar čia ne
klastotė. Pats suabejojau – parašas lyg ir mano, atspaudas
irgi... Pasiūliau išimti iš rėmo. Pamačiau antroje pusėje
atpausdintą žodį Erotika. Supratau, kad čia prieštitulinis
lapas su autografu, išplėštas iš mano poezijos ir piešinių
knygos „Erotyki“. (Beje, Varšuvos leidykla Tenten kažkodėl nenurodė leidybos metų. Čia dar viena nemaloni mįslė…) Na, bet šįkart kalbėkime apie išplėštą puslapį.
Knygos pristatymas įvyko Varšuvoje, Rašytojų namuose, į tą smagų vakarą, pamenu, atėjo ir garsus lenkų
dainininkas Czesławas Niemenas.
Leidykla į dalį knygos tiražo įklijavo mažus litografinius mano piešinių atspaudus, po kuriais tą vakarą stropiai pasirašinėjau. Taigi po daugelio metų kažkas vieną
lapą išplėšė, įrėmino ir nunešė į aukcioną parduoti.
Ir atspaudas, ir parašas tikras, bet lapas iš knygos – pateikiant jį pardavimui kaip savarankišką grafikos kūrinį,
kompromituojama dailininko, šiuo atveju mano, renomė.
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Japoniška „dovanėlė“

Kai 2016 m. viešėjau Tokijuje ir skaičiau paskaitas, priėjęs
nepažįstamas japonas paklausė, ar gavau jo pagamintus
metalinius pakabukus, atliktus pagal mano plakatą su
klouno veidu. Nustebęs atsakiau, kad nesu tokių matęs.
Iškart apėmė negeras jausmas – kaip tai „pagamino“?
Neatsiklausęs, nesuderinęs?
Kai grįžau iš kelionės, paskambinau Plakatų muziejaus direktorei, ji prisipažino prieš metus atvežusi, bet
„užmiršusi“ man perduoti. Įteikė. Dabar ant lentynos lyg
pasityčiojimas guli tas klouno veidas, japonų „metalisto“
nugvelbtas iš mano plakato…
Niekada nesužinosiu, nei kiek tokių pakabukų savavališkai paskleista, nei kokiu tikslu tai padaryta.
Rytams nelinksma ir Vakaruose

Gdanske įsikūrusi Zeidler Art galerija 1990 m. surengė
meno aukcioną Belgijoje. Pavadino skambiai – „Rytai
susitinka su Vakarais. Belgija – Lenkija“ (East meets
West – International Auction of Art).
Pakvietė dalyvauti ir mane, užsakė plakatą, katalogo
viršelį.
Aukcionui daviau aštuonias įvairaus dydžio pasteles.
Iš pradžių viskas vyko sklandžiai. Planuota, kad aukcione galės per TV dalyvauti pirkėjai iš įvairių šalių.
Kartą pas mane atvykęs japonų galeristas Nadayuki
Hasegava patarė pakelti pradines darbų kainas, sakė,
jos pernelyg žemos – nereikėtų taip nusipiginti, nes
pakenksiu savo paties ateičiai. Paklausiau jo. Tokį pageidavimą išgirdęs Gdansko galeristas pareiškė, kad
mano pastelių aukcionui nepateiks. Bet aš nenusileidau, jeigu nori, tegul išmeta. Išmetė.
Laukiau, kada kūriniai sugrįš. Skaičiavau įtemptos
tylos metus. Pagaliau tam reikalui tarpininkavusi varšuvietė, TV redaktorė, pakvietė atsiimti pastelių. Išpakavęs pamačiau, kad grįžo ne visos.
Kas man beliko? Nusileisti ir klusniai priimti
tai, kas grąžinta, ar atsisakyti, rizikuojant prarasti
visas pasteles? Susitaikiau, kad esu apvogtas. Dabar belieka vartyti eskizinę jų dokumentaciją – tai
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akivaizdus daiktinis, bet niekam nieko nereiškiantis tos vagystės įrodymas. Žvelgdamas į aukcioninio katalogo viršelį, pripažįstu, kad Rytai susitinka
su Vakarais toli gražu ne visada maloniai šypsodamiesi…
Visai negalantiška prancūzų pamoka

1992 m. gavau laišką iš Paryžiaus leidyklos Les Editions
Arts et Images du Monde. Siūlė išleisti atviruką su kokiu
nors mano kūriniu. Buvo įdėta keletas pavyzdžių su impresionistų paveikslais, reprodukuotais nepriekaištingai.
Žadėjo atspausdinti 1000 egzempliorių. Jei sutinku, užsakymo kaina – 3280 frankų, sumokėti galima per du
kartus po pusę sumos.
Susigundžiau – juk vis dėlto Paryžius!
1992 m. rugsėjo 30 d. padariau pirmą įmoką – 1640
frankų. Man tai buvo dideli pinigai, todėl jaučiau nerimą. Kankinamas abejonių, nutariau vykti į Paryžių, kad
susitikčiau su leidėjais. Ir ką gi? Adresu rue de Saint-Petersburg nr. 29 ilgai trypčiojau prie slenksčio, praeivių
klausinėjau, kur leidykla Arts et Images? Visi gūžčiojo
pečiais, kol vienas pagaliau paaiškino, kad jokios leidyklos čia nėra, ne aš vienas jos ieškau… Dabar tai įprastas
sukčių užsiėmimas, bet anuomet būti šitaip apmulkintam, ir dar kur – menų sostinėje, – atrodė visiškai neįmanoma.
Na, ką gi, apmaudi pamoka, kaip skaudžiai baudžiama už naivų patiklumą.
Prapuoleniai Amerikoje

Henrieta Vepštas iš Čikagos man parašė, kad mudviejų
korespondenciją norėtų perduoti archyvams arba grąžinti man. Paprašiau, kad atsiųstų tuos laiškus. Gavęs siuntą, su dideliu jauduliu peržvelgiau taip greit prabėgusius
dešimtmečius. Pirmąkart apsilankęs JAV 1986 m., apsistojau svetinguose Vepštų namuose. Nuo to laiko susirašinėjome.
Vieno laiško, adresuoto Lance’ui Bartonui, kopija
priminė gerokai apkartusią istoriją. Plakatų kolekcionierius, meno albumų leidėjas Lance’as Bartonas
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2000 m. surengė mano kūrinių parodą Kanzase, Leedy-Voulkos Art Center. Dalį darbų paėmė iš Varšuvos,
dalį – iš Masters galerijos Čikagoje. Žadėjo išleisti
unikalų katalogą.
Mane pakvietė iš pradžių į Bostoną, į plakatų galeriją, su kuria bendradarbiauja, po to – į Kanzasą.
Priėmė ir apgyvendino karališkai. Per parodos atidarymą atlikau performansą. Kitoje gatvės pusėje
lankytojai galėjo susipažinti su Bartono plakatų kolekcija.
Bet parodai Kanzase pasibaigus, Bartonas tapo…
įtartinai nepasiekiamas. Negaudavau jokio atsakymo, kada ir kaip bus grąžinami kūriniai. Bėgant savaitėms, mėnesiams situacija darėsi vis keblesnė.
Prieš mane dabar guli kopija laiško, rašyto Bartonui 2001 m. birželio 7 d., – tai prašymas, kad kūrinius
persiųstų arba Henrietai, arba Lietuvių dailės muziejui Lemonte.
Galų gale dalį paveikslų, piešinių grąžino, bet
anaiptol ne visus. Svarstau, kiek tokių „prapuolenių“
klajoja po pasaulį.
Po to nelemto įvykio su Bartonu daugiau nebesusitikau.
„Atradimas“

Perveždamas knygas, katalogus iš vienos dirbtuvės į
kitą, patiriu nemažai džiugių akimirkų, vartydamas leidinius, iš naujo žvelgdamas į senus autografus.
Pavyzdžiui, gėriuosi puikaus prancūzų menininko
Roland’o Toporo piešiniu Pour Stasys Sante, parašas –
Topor, Paris, 29.11.1991.
Bet visai priešingas pavyzdys iš JAV – knyga Humana
Festival’93 The Complete Plays.
Viršelyje įdėtas mano kūrinys, bet atvertęs priešlapį
antroje pusėje skaitau: Cover and text design by Julia Hill.
Copyright © 1993 by Smith and Kraus, Inc.
Istorija tokia. Tam renginiui sukūriau plakatą 17 th
Annual Humana Festival of New American Plays, February 25–April 4, 1993. Niujorke jis buvo apdovanotas
Aukso medaliu. Plakate pavaizduotas žmogelis, kurio
rašanti ranka įstrigusi rėkiančioje kaukėje.
K u l t ū r o s b a r a i 2 0 2 1 · 11

Ant leidinio viršelio plakatas iškadruotas, parašo Stasys nematyti, autoriaus pavardė irgi niekur nenurodyta,
todėl skaitytojas, atsivertęs tą knygą, manys, kad čia Julios Hill kūrinys, nors ji sukomponavo tik viršelio pavadinimo raides. Tokia tiesa. Kokia išvada?
Manau, tai akivaizdus autoriaus teisių pažeidimas.
Belieka apgailestauti, kad tą gudrybę netikėtai aptikau
tik po 28 metų. Nusiųsiu į LATGA archyvus, pasirašęs –
Jūsų metraštininkas, seniai praradęs viltį...
Grūdai kvepia duona, o ne pinigais

Aš dailės nekolekcionuoju. Būna, kad kiti menininkai
dovanoja man kuklų piešinį, grafikos darbelį ar ką nors
panašaus.
Bet kartą, 1995 m. Krokuvoje, užėjęs į galeriją
Zderzak, nusipirkau keturis mažus kūrinius. Kodėl?
Pirmiausia patraukė tema – Vincento van Gogho kūrybos interpretacija. Antra – už stiklo buvo papilta
tikrų grūdų. Autorius – Piotras Lutynski’s. Nesu jo sutikęs asmeniškai.
Koks tas mane sudominęs kūrinys? Kartoninė dėžutė su van Gogho kėdutės kserokopija, šalia padėta tikra
pypkė. Aprašymas: „Be pavadinimo“. 1994. Vaškas, kartonas, kserokopija, pypkė, stiklas; 12 x 18.
Kitose dėžutėse po stiklais grūdai, o už jų – van
Gogho paveikslo, vaizduojančio per javapjūtę sunkiai
dirbančias moteris, kserokopija. Ciklas man pasirodė
artimas, tie grūdai jaudinamai priminė vaikystę Lepšių kaime.
Bėgant metams, grūdus sugraužė kandys, pavertusios juos biriais milteliais. Nei kūrinių autorius, nei
galerija apie tai dar nežino. Tą gamtos reiškinį stebiu
atlaidžiai. Nors ir gaila, bet nelabai svarbu, kad šis ciklas dėl to prarado „prekinę išvaizdą“, nes jį įsigijau,
apimtas nostalgijos.
Jei tuos „grūdus“ būtų nusipirkęs koks kolekcininkas
pinigų investavimo tikslais, turbūt ir galeriją, ir autorių
sumaišytų su žemėm, nes tada žiūrima į kūrinio atsparumą laikui, į kainų svyravimus, į dailininko karjerą,
domimasi, ar jis gyvas, o gal, ačiū Dievui, jau miręs, juk
tai padidins jo kūrinių vertę rinkoje…
25

Post Scriptum

Neseniai gavau savo pažįstamo Krzysztofo Narkiewicziaus štai tokį laišką:
„Perskaičiau paties straipsnį Kultūros baruose apie
kūrinių vagystes ir plagijavimą. Pastebėjau, kad rūbų

Stasys EIDRIGEVIČIUS su savo kūriniu (1992) ir jo padirbiniu
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dizainerio Juozo Statkevičiaus reklamoje yra daug
panašumų į vieną Stasio
kūrinį su teptukais ant galvos (prieš kurį laiką buvo
paminėta prancūzų menininkė Ultra Violet, panašiai nuplagijavusi šią idėją,
t. y. nusifotografavusi su
teptukų karūna). Siunčiu
Statkevičiaus reklamines
nuotraukas, bet gal jau
esate jas pastebėjęs.
O kalbant apie kūrinių
vagystes, tai neseniai paties
klausiau, ar pažįstate tokį
Stefaną Szydłowskį, kuris turi savo vardu pavadintą galeriją Varšuvoje. Reikalas tas, kad tas Szydłowskis pasisavino keletą didelių Edwardo Narkiewicziaus paveikslų,
tiesiog negrąžino jų tapytojo našlei Albinai po Edwardo
parodos Trakų pilyje.
Kadaise, Albinos prašymu, nuvežiau paveikslus į galeriją pasaugoti, nes jie dideli, o bute
vietos nedaug. Be to, Szydłowskis
galerijoje tuos paveikslus pardavinėjo, jis buvo ir parodos Trakuose
kuratorius. Taigi tokia istorija. Nesitikėjau, kad galerijos savininkas,
kažkurio Varšuvos instituto dėstytojas, atrodo, net mokslų daktaras,
galėtų šitaip pasielgti.“
...Svarstau, ką galėčiau į tai atsakyti, nes meluoti, nors ir paguodos
tikslais, nenoriu, o mano patirtis
rodo, kad vilčių nei sutramdyti plagiatorius, nei atgauti pasisavintus
paveikslus beveik nėra... Prisiminiau, kaip kandys sugraužė mano
įsigyto ciklo grūdus, – manyčiau,
plagiatoriai kartu su vagišiais irgi
yra neišnaikinamos kandys, naikinančios tai, kas tikra...
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Rasa MURAUSKAITĖ

(NE)OBJEKTYVUS
ŽVILGSNIS Į GAIDĄ 2021

J

au kelerius metus į Gaidos festivalį žvelgiu tiek iš vidaus, tiek iš išorės. Toks dvilypumas, viena vertus, atskleidžia daugiasluoksnį, visapusišką vaizdą, antra vertus, kaskart verčia savęs klausti, ar man etiška apie tai
rašyti. Ar galiu būti objektyvi? Vis dėlto aplankius bene
visus festivalio renginius (išskyrus elektroninės muzikos koncertus), yra apie ką pagalvoti ir kuo pasidalyti.
Pernai Gaidą pristabdė pandemija – dalis koncertų nukelta į vasarą, tačiau šiemet, nors gana smarkiai
išgąsdino latvių paskelbtas karantinas, festivalio traukinys įveikė visą maršrutą. O šis buvo vaizdingas – vėl
pavyko prisikviesti keletą ryškių tarptautinės scenos
atlikėjų, į programą įtrauktas Viačeslavas Ganelinas,
dalyvavo Lukas Geniušas, Andrius Žlabys, ypač laukiami mūsų publikos, pristatytos mažiau ar daugiau
eksperimentiškos ansamblių programos, išgirdome
devynias Lietuvos kompozitorių premjeras.
Ištikimiausia Gaidos bendruomenė, susibūrusi bene
nuo pat festivalio atsiradimo, jau kurį laiką kritikuoja
„užsistovėjusią“ estetiką, nepritaria „žvaigždžių“ garbinimui, piktinasi, kad nustumiami į šoną Lietuvos autoriai. Nepaisant to, dauguma toliau lankosi festivalio
renginiuose – gal iš įpratimo, gal vildamiesi pokyčių, o
gal tiesiog todėl, kad šimtąjį ar tūkstantąjį kartą atliekami Johno Adamso kūriniai vis tiek skamba labai gražiai.
Jei kalbėsime apie „užsistovėjusią estetiką“, tai programose bent kelerius metus iš tikrųjų dominavo minimalistinė / postminimalistinė muzika, bet šiemet,
atrodo, pajudėta nauja kryptimi. Tą bylojo, visų pirma,
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festivalio programos In focus kompozitoriai: Hansas
Abrahamsenas, (šiandien dažnai priskiriamas naujajam paprastumui, tačiau tai – pernelyg paprastas šio
kompozitoriaus muzikos apibūdinimas), Michaelis
Beilis ir Stephanas Prinsas. Pastarųjų dviejų autorių
kūrybai universaliausiai tinka epitetas tarpdiscipliniškumas, o jų pasitelkiama garsų kalba toli gražu nedvelkia nei repetityvinėmis struktūromis, nei komercializacija. Vis dėlto programoje atsidūrė ir dar vienas
Johno Adamso naujausias opusas.
Daug minčių sukėlė jau pats pirmas, išties puikus
Gaidos koncertas – Estijos nacionalinio vyrų choro
programa, prie kurios vienam kūriniui (Tomo Kutavičiaus premjerai) prisijungė ir talentingas trimitininkas
Markusas Stockhausenas. Šv. Kotrynos bažnyčia buvo
sausakimša, atlikėjų meistriškumas gniaužė kvapą, publika po koncerto skirstėsi tiesiog pakylėta. Pradėjau
svarstyti, gal Gaida jau seniai pakeitė savo kryptį, tikslus, tapatybę, tiesiog to nepastebėjome? Taigi daugelis
dalykų, kurių pasigenda festivalį kritikuojanti kultūros
bendruomenė, paprasčiausiai nebėra jam aktualūs? Gal
didžiausias Baltijos šalyse šiuolaikinės muzikos festivalis, pritraukiantis pilnas sales į XX–XXI a. muzikos
koncertus, tiesiog nebelaiko savęs platforma, pristatančia gaiviausius muzikos vėjus, eksperimentus, išskirtinai dėmesinga Lietuvos muzikai? Gal vertėtų
susitaikyti su tuo, kad šiandien Gaida – tai festivalis,
kurio tikslas yra importuoti ryškiausius vardus, publikai pristatant „saugią“ šiuolaikinę muziką?
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Iš „didžiųjų“ Gaidos renginių turbūt visiems ypač gilų įspūdį padarė jau minėtas
atidarymo koncertas – katarsis pasiektas,
Estijos nacionaliniam vyrų chorui atliekant Justės Janulytės „Now I’m Nowhere“.
Išskirtinis įvykis buvo Laurynos Bendžiūnaitės su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu
orkestru, diriguojant Karoliui Variakojui,
atliktas Hanso Abrahamseno „Let me tell
you“. Varžytis su Barbara Hannigan, kuriai ir su kuria kartu šis ciklas parašytas,
kažin ar įmanoma, bet Lauryna to visai
nesiekė, pasiūlė autentišką savo interpretaciją, už kurią ji išties nusipelno „bravo“!
Gaila, daug mažesnio susidomėjimo sulauPianistas Andrius Žlabys
Arūno Baltėno / „Vilniaus galerijos“ nuotrauka
kė Filharmonijoje vykę Giunter Percussion
Turbūt dėl tokio konteksto šiemet ypač išsiskyrė ir Sandbox Percussion koncertai, kokybiškai pristatę
belgų šiuolaikinės muzikos ansamblis Nadar, kū- kūrinius, nedažnai girdimus Lietuvoje.
Lukas Geniušas su naujausiu Adamso koncertu forterybiškai siejantis muziką su teatro ar kino medijomis, gerokai nutoldamas nuo įprasto koncertinio pijonui „Must the Devil Have All the Good Tunes?“ šįmuzikavimo. Belgai Gaidoje atliko vieną labiausiai kart tvarkėsi nelengvai. Šis kvintesenciškai adamsiškas
provokuojančių programų, daugiausia sudarytą iš kūrinys tiek pianistui, tiek orkestrui, tiek dirigentui MoMichaelio Beilio ir Stephano Prinso kūrinių. Savaip destui Pitrėnui kainavo ne vieną prakaito lašą... Na, o nuartimi pagal konceptualumą ir idėjinį azartą buvo silenkti, be abejonės, turėtume pianistui Andriui Žlabiui,
„Lietuvos ansamblių tinklo“ ir Synaesthesis koncer- per Gaidos uždarymą skambinusiam Luiso Gustavo Pratai, nes atlikėjai, neapsiribodami įprastu muzikavi- do Koncertą fortepijonui kairei rankai. Ne veltui Andrius
mu, kėlė sau ir nemenkus technologinius iššūkius. ypač vertinamas už Bacho interpretacijas – tas barokui
LAT’as atsigabeno Brėmeno garsiakalbių orkestrą ir, kaip oras reikalingas subtilumas, prisiliečiant prie inssusodinęs publiką jo apsuptyje, ėmėsi dar kartą (jau trumento, puikiai tiko ir gerokai ekspresyvesniam Prado
ne pirmą net Gaidoje) svarstyti, koks yra „tikrų“ stiliui. Bet svarbiausia, kad Žlabio interpretacijos nepagaatlikėjų santykis su „virtualiais“. Savo ruožtu Syna- dino nė krislas to atmestinumo, su kuriuo vis dar neretai
esthesis bandė „neįmanomą“ paversti „įmanomu“, atliekama šiuolaikinė muzika. Žavėjo gilus įsiklausymas
todėl savo kailiu patyrė, koks šaltas kūrinių, reika- ir glaudus dialogas su Roberto Šerveniko diriguojamu
laujančių didžiulio techninio pasirengimo, dušas... Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru.
Vis dėlto Gaidos publika, bent jau nemenka jos dalis,
Nuoširdžiai džiaugiausi Twenty Fingers Duo (Lora
Kmieliauskaitė – smuikas; Arnas Kmieliauskas – labiausiai laukia lietuvių premjerų, deja, jos dažniauviolončelė) debiutu Gaidos scenoje. Klausytojai siai atsiduria festivalio komunikacijos paraštėse. Šiemet
Šiuolaikinio meno centre labai šiltai priėmė Lorą ir pristatyti devyni nauji kūriniai, juos parašė Vykintas
Arną, kurie atliko vien Lietuvos kompozitorių kūri- Baltakas, Viačeslavas Ganelinas, Gediminas Gelgotas,
nius. Tai buvo vienas jautriausių festivalio koncertų, Gailė Griciūtė, Mantautas Krukauskas, Tomas Kutapagarbiai nusilenkęs ir Broniui Kutavičiui, neseniai vičius, Žibuoklė Martinaitytė, Mykolas Natalevičius ir
Nomeda Valančiūtė. Dalį premjerų išgirdau koncerto
iškeliavusiam Amžinybėn...
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užkulisiuose, dalies klausiausi, sėdėdama
žiūrovų salėje, tad galėjau nuosekliau persvarstyti patirtį. Nepaisant naujų kūrinių
gausos, lietuviškasis Gaidos derlius nebuvo
itin vaisingas garsų turinio atžvilgiu.
Štai Tomas Kutavičius „Švenčiausiąjį
medį“ dedikavo šviesiam savo tėvo atminimui. Tačiau kompozitoriaus Broniaus
Kutavičiaus garsyno reminiscencijos atrodė įdiegtos tarsi dirbtinai, o raiškiausia
„Švenčiausiojo medžio“ dalimi tapo improvizacinė solo partija, kurią talentingai atliko trimitininkas Markusas Stockhausenas.
Sausakimšai Filharmonijos salei Viačeslavas
Ganelinas davė tai, ko ji tikėjosi – „žvaigždę“
scenoje ir gana lengvai „kramtomą“ muziką Akimirka iš koncerto „I Can Be Your Hero“, kurio programą parengė šiuolaikinės
su džiazo bei improvizacijos prieskoniais. muzikos ansamblis Synaesthesis
K. Bingelio nuotr.
Mantautas Krukauskas parašė išties gerą
kūrinį perkusijai, bet jis, būgnijamas Giunter Percussion, mano nuomone, smarkiai nukentėjo dėl Valdovų rūmų
tarsi paskendo bendrame ekspresyvios programos sraute. salės akustikos, netinkamos orkestrui, tad norėtųsi
Gediminas Gelgotas publikai irgi davė tai, ko ši „Catharsį“ išgirsti vėl, tik jau kitoje erdvėje.
Iš visų naujų Lietuvos kompozitorių kūrinių, šiemet
tikėjosi, susirinkusi į 15 metų sukaktį švenčiančio
NIKO koncertą, – dar vieną minimalistinę kompozi- skambėjusių Gaidoje, ryškiausią įspūdį man asmenišciją su šou elementais. Vykintas Baltakas šįkart nutolo kai padarė Mykolo Natalevičiaus „Didžioji tuštuma“,
nuo griežtos atlikimo reguliacijos, savo kūrinyje „Cla- nepaisant tobulintino atlikimo. Iš bendro technologišdi III“ tyrinėdamas atlikėjišką laisvę, tačiau išlaikyda- kai sudėtingo ir visiškai kitokią estetiką reprezentavumas sau būdingą garsinę estetiką. Tai viena įdomesnių sio Synaesthesis koncerto ši kompozicija visiškai iškrito, ją smarkiai užgožė Beilio „Karavanas“ su „vaizdo ir
premjerų lietuviškame Gaidos kraštovaizdyje.
Gailei Griciūtei ir Nomedai Valančiūtei užsaky- garso šou“. Tačiau svarbiausia, kad Natalevičiui pavyta parašyti kūrinius orkestrui – atrodo, tai nuostabi ko sudėtingą idėją perteikti estetiška, gilia, nemonogalimybė tiek pasireikšti kompozitorėms, tiek įkvėpti toniška muzikos kalba, suteikiant kūriniui organišką
klausytojus. Deja, abi kompozicijos privertė nusivilti. formą. Viliuosi, „Didžiajai tuštumai“ negresia „vienaGalbūt pritrūko meistriškumo, galbūt – laiko. Griciū- dieniškumas“ ir greitai ją vėl išgirsime.
Tad kokia šiais metais buvo Gaida? „Puiki“, – sakytės „Vandens kūnui“, paremtam hidrofeminizmu, tiek
dėl idėjos, tiek dėl garsinės medžiagos komplikuotumo tų klausytojai, kurie džiaugiasi, kad išgirdo pasaulinio
nepavyko užmegzti dialogo su publika. O Valančiūtės garso atlikėjus. „Tokia kaip visada“, – gūžčiotų pečiais
„Nuošalė“, pripažinkime, į rašymą orkestrui pažvelgė tie, kurie tikėjosi esminių pokyčių. „Šiek tiek nuvilianper daug primityviai. Kaip įtaigiai galima rašyti, jau kitą ti“, – turbūt apgailestautų tie, kurie lūkuriavo naujos
vakarą pademonstravo Žibuoklė Martinaitytė, kurios lietuviškos muzikos proveržio. O man Gaida – kaip
„Catharsio“ premjerą atliko Lietuvos valstybinis simfo- linksmieji kalneliai, kuriais važinėjamasi nuo euforijos
ninis orkestras, diriguojamas Roberto Šerveniko. Gerai iki nusivylimo. Bet į linksmuosius kalnelius, kad ir dėl
parašytas, Žibuoklės stilių taikliai atspindintis opusas, skirtingų priežasčių, vis vien sugrįžtame vėl.
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„Dėdė Vania“ Mažajame teatre

V

alstybinis Vilniaus mažasis teatras tarytum uždarė Kreidos ratą, kuriame atsidūrė garsiausios pjesės, sukurtos vieno ryškiausių naujosios dramos kūrėjų.
Antono Čechovo „Vyšnių sodas“ (1990) tapo naujojo
teatro krikštatėviu, „Trys seserys“ (2005), ne tik pjesėje
ar scenoje, bet ir gyvenime atsisveikinusios su ne vienu brangiu žmogum, į „išsvajotąją“ Maskvą išlydėjo ir
patį režisierių Rimą Tuminą. Vėliau atskrido „Žuvėdra“
(2008), ilgai neleidusi nurimti žiūrovų širdims. Šiandien
atsikraustė „Dėdė Vania“. Visi keturi spektakliai – kaip
retai nutinka – aukštos prabos meno kūriniai, sklidini
vitališkos meninės jėgos. „Dėdę Vanią“ sukūrė slovėnų
režisierius Tomis Janežičius su dramaturge ir savo asistente Nina Rajic Kranjac, kostiumų dailininke Marina
Sremac, scenografu, šviesų dizaineriu Branko Hojniku
ir dailininku Viliumi Vilučiu. „Dėdė Vania“ smarkiai
skiriasi nuo Tumino režisuotų Čechovo pjesių, bet atrodo toks pat poetiškas kaip ir jo pirmtakai.
Sukurtas unikalus spektaklis. Jis nėra nei gražus, nei
patogus, nei tradicinis, nei jaukus, nei atpažįstamas, šiek
tiek net nervina, bet svarbiausia yra gyvas, patrauklus,
juokingas – vilioja, užburia, kviečia kartu su aktoriais
pasinerti į dramaturginį epą, kuriame apstu lyrinio sarkazmo, poezijos, garsų polifonijos, vidinių psichologinių
konfliktų. Architektūrinė teatro erdvė sulaužyta, nieko
negriaunant ir nieko „specialiai“ nesistengiant sukonstruoti. Čia tolygiai veikia gamta ir žmonės, miestas ir
kaimas. Čia kalbama apie gyvenimą ir mirtį, apie meilės ilgesį ir jos praradimą. Čia daug grožio, sukeliančio
skausmą. Aktoriai yra visai šalia publikos, prigludę, prisiglaudę, kai kurie net prigulę pirmoje žiūrovų eilėje, ir
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apžiūrinėja mus gal net labiau, negu mes juos. Atsidūrę
anapus rampos, neakivaizdžiai „sufleruoja“, kad šį spektaklį galės kurti tik su žiūrovais kartu. Personažai tampa
artimi ne vien fiziškai – tarsi skaitome jų mintis, jaučiame širdgėlą, paslaptingu būdu pasineriame į kiekvieno
slaptą pasaulį. Kitaip tariant, čia ne vaidinama, o intensyviai gyvenama. Teatre tai nutinka retai. Kita vertus, tokios „žaidimo taisyklės“ gali kai kam pasirodyti pernelyg
familiarios, neįprastos, gal net nepriimtinos, ypač šiais
laikais, kai aplinkui tiek daug „plastikinių“ spektaklių.
Nors „Dėdė Vania“ protarpiais vis užstrigdavo lyg
subraižyta vinilinė plokštelė, visumos įspūdis stiprus,
įtaigus, prasmingas. Žiūrovai įsiklausė ir išgirdo, apie
ką kalbama. Praleistos valandos neprailgo, nors spektaklis buvo rodomas po ilgos pertraukos. Režisieriui
prižiūrint, surengtos vos dvi peržiūros, bet konstrukcija
nesubyrėjo, ji bręsta, laisvėja.
Aplinka – sodas, terasa, sena tuopa, sūpuoklės, – atrodytų, supaprastinta, tačiau esmė išlaikyta, suteikiant lakoniškumo. Režisierius, tiksliai pasvėręs rekvizito reikšmę, stengėsi, kad scena būtų kuo tuštesnė. Šone – stalas,
ant kurio arbatos servizas ir šiokie tokie užkandžiai,
pakraščiuose – klubiniai suolai, kelios kėdės, avanscenoje – piupitras, gitara, elektroniniai būgnai. Visa
erdvė iki pat stiklinių lubų apkalta medžio drožlių
plokštėmis. Palubėj kabo primityviausios lempų girliandos, ant sienos – radiatoriukas. Centre – blyškiai
geltonos šviesos nutviekstas raudonas motoroleris
„Vespa“, ant kurio akrobatiškai įsitaisęs Martyno Nedzinsko Astrovas. Toks neorealistinis vaizdas labiau
primena XX a. 7-ojo dešimtmečio italų kino atmosferą
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negu trafaretiškai vaizduojamą Rusijos provinciją.
Jau pirmomis spektaklio minutėmis pasijuntame
keistai – viskas tarytum atvira, erdvu, tačiau apima
klaustrofobiška nuotaika. Tai ne dvaro kambarys, o suvaržymų sklidina erdvė, iš kurios nelengva ištrūkti. Čia
nėra durų, nėra laiko, personažai ateina nežinia iš kur ir
nežinia kodėl. Viskas lyg ir priklauso naujajai dramai,
tiesa, režisierius situaciją pavėlina geru šimtmečiu – Mažajame teatre Dėdė Vania vaikščioja ne XIX a. pabaigoje
(1896), o jau gerokai įsibėgėjusiame XXI amžiuje.
Įvykiai čia nieko nekeičia, jie tik sluoksniuojasi. Gyvenimo dramai pribręsti reikia laiko. Ne veltui sakoma:
„Laikas gydo.“ Neatsitiktinai spektaklis trunka keturias valandas – tai tikras psichoterapijos seansas. Laiko
slinktį parodo ne įvykiai (jų čia beveik nėra), o dvasios
letargo laipsnis. Antai Serebriakovui ir jo žmonai priekaištaujama, kad nuo jų atvykimo viskas tarytum sustojo, laukiama, kol abu pagaliau išvažiuos, tada viskas grįš
į savo vietas. Tačiau taip nebus, juk patyrę įvairias sielos
dramas, žmonės keičiasi. Atskleisti nuotaikų kaitai pasitelkiamas taškinis apšvietimas, nes kiekvieno vidinis
nerimas čia daug svarbesnis negu tai, kas vyksta išorėje.
Personažai kalbasi ne tik tarpusavyje, bet ir su žiūrovais. Kartais kažko paklausia ar tiesiog „stumteli“ veiksmą pirmyn. Tarkim, ant motorolerio prigulęs Astrovas
atsainiai praneša: „Galime pradėti.“ Įeina Tomo Rinkūno Darbininkas ir ima gausiai dūmyti scenos kampus.
Taip elgiasi bitininkai, kopinėdami medų, – reikia padūmyti, kad bitės aprimtų, negeltų. Kampai nukenksminami dūmais ir vėliau, pertraukai pasibaigus.
Visos scenos maksimaliai išgryninamos, pasirengiama dvasiniams atsivėrimams. Senai auklei Marinai,
kurią įkūnija Vilija Ramanauskaitė, gydytojas Astrovas
guodžiasi: „Kažkoks kitas žmogus pasidariau, ir žinai
kodėl? Nusidirbau. Dieną naktį dirbu, vasarą dirbu, visą
laiką dirbu ir niekad neturiu laisvos dienos.“ Pirmoji spektaklio scena raiški, įdomi, įtraukianti, lyg sektume įtemptą detektyvą. Nedzinskas savąjį Astrovo tekstą „apkaišo“
įvairiais jaustukais, apipina komiškomis intonacijomis,
sukurdamas nepaprastai gyvą, intriguojantį personažą.
Pasigedęs aktyvesnio Auklės pritarimo, Astrovas kreipiasi į publiką: „Ar matote, kokie mano ūsai?“ „Žaidimo“
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taisyklės pristatomos iš pat pradžių, tad žiūrovams nesunku tapti lygiaverčiais partneriais, kuriems leidžiama
ne tik susipažinti su aplinkybėmis, bet ir „pasimatuoti“
veikėjų būsenas. Astrovo prisipažinimas – „Nieko aš nenoriu, nieko man nereikia, nieko aš nemyliu... Aš pasidariau keistuolis“ – atspindi daugelio savijautą.
Režisierius, būdamas ir inscenizacijos autorius, išryškino Čechovo paradoksus. Atrodytų, veikėjai ramiai
šnekučiuojasi, nieko ypatinga nevyksta, tačiau atmosfera kaista, nuo įtampos „išmušami“ smegenų saugikliai.
Janežičius tai iliustruoja garso ir vaizdo hitais, muzikos
intarpų vis daugėja. Režisierius (atskiro kompozitoriaus
spektaklyje nėra) sugeba nutiesti muzikinių asociacijų
tiltus. Pavyzdžiui, kai Astrovas pristato savo sujaukto
gyvenimo „schemą“ ir ramiai atsisėda, suprasdamas,
kad su Aukle, be atvangos zujančia po namus, negalės
apie nieką rimtai pasikalbėti, pasigirsta Queen daina
„Under Pressure“, kurią atlieka Freddie’s Mercury’s. Ji
ne vien iliustruoja Astrovo būseną, bet ir atveria įvairius
laiko sluoksnius, kuriuos kiekvienas žiūrovas gali „skaityti“ individualiai. Atmintin sugrąžinamas unikalus
klipas su vaizdais, pakeitusiais pasaulio istoriją (sprogdinami miestai, griūva tiltai, perversmus, mitingus atmiešia siaubo filmų kadrai). Negailestingai primenama
keletas skaudžiai atpažįstamų šimtmečių.
Spektaklis sluoksniuojasi, nuo pat pirmos scenos atsiranda intertekstai, jaučiamės taip, tarsi būtume atsidūrę
laiko mašinoje, bet galime ir nevartyti jos „bibliotekos“
knygų, nes „Dėdė Vania“ toks raiškus, paprastas, juokingas, kad publika neblogai susigaudo ir be papildomų
paaiškinimų. Rusiškoji simbolika paversta universaliu
reiškiniu, kai kurios scenos primena ir mūsiškę nudrengtą provinciją. Vienas kitas miestelis dar bando
atsigauti (dažniausiai tie, kurie turi dvarus ir pritraukia šiek tiek turistų), bet daug kur langai užkalti, tušti
trobesiai trūnija... Spektaklis tiesiog spinduliuoja „universalia“ provincijos autentika. Žmonės susikuitę, „zulinama“ ta pati muzikytė, pavyzdžiui, iš radijo, vietoj
plaukų – kažkokios pakulos, perukai, gal rokerių laikų
palikimas, o gal tiesiog apsileidėlių požymis. Svarbiausia neprarasti manieringumo, būdingo provincialams.
„Krūčiausias“ iš visų, aišku, Astrovas – aktorius Ne31

dzinskas tarytum gimęs šiam vaidmeniui. Išeina į sceną
lyg koks Chippendales šokėjas, atsistojęs avanscenoje,
dramatišku tonu klausia: „Ar tie, kurie gyvens po mūsų
už šimto ar dviejų šimtų metų ir kuriems mes dabar skiname kelius, – atmins mus geru žodžiu?“ Kreipiasi į Auklę, bet ši nereaguoja, lyg voverė sukdamasi buities rate
(Ramanauskaitė – puiki partnerė, išpurenanti „dirvą“
sudėtingoms scenoms), todėl Astrovas žiūri į publiką,
tarsi aiškindamas, kad tai turėtų rūpėti būtent mums.
„Normalaus“ veiksmo nesulaukiame, tačiau tai labai
čechoviška. Pagal nevykusio teatro tradiciją jau seniai visi gertų arbatą ir nieko neveikimas iš tikrųjų
reikštų, kad „niekas nevyksta“. Mažojo teatro spektaklyje kiekvienas susitikimas reiškia prisikėlimą, o
išsiskyrimas – mirtį. Vis labiau apima egzistencinis
nerimas. O kad neatrodytų pernelyg slogu, centre,
kaip naujo, gerėjančio pasaulio simbolį režisierius
pastato raudoną motorolerį. Bet gal čia tik ironiškas
gūdžios provincijos, kuri „naują techniką“ gerbia labiau už šalia esančius žmones, ženklas?
Lyg iš letargo miego prabunda Arūno Sakalausko
Voinickis – Dėdė Vania, ilgai snūduriavęs gulomis pirmoje žiūrovų eilėje. Vilki AC / DC marškinėliais ir prisistato esąs senas rokeris.
Netrukus iš pirmos žiūrovų eilės pakyla irgi užsimiegojęs Tomo Stirnos Teleginas, pravardžiuojamas Vaflia.
Be jokių emocijų praneša, kad žmona jį paliko „dėl neišvaizdžios išvaizdos“. Panašus amplua šiam aktoriui jau
kasdienybė, tačiau jis niekada nesikartoja, kiekvienam
vaidmeniui randa naujų įdomių spalvų. Šiam spektakliui
jis suteikia ypatingo žavesio, nors, atrodytų, tik slankioja
po sceną ir dėsto vien sau pačiam svarbias tiesas.
Personažai sukasi savo orbitose, sudarydami ištisą
„kosmosą“. Visos akimirkos sugula į čechovišką amžinybę. „Peršviečiamas“ kiekvieno į sceną užklystančio
personažo gyvenimas tampa sodriu tapybos sluoksniu.
Rinkūno vaidinamas Darbininkas jaučiasi esąs tikrasis
namų šeimininkas – drąsus, kartais įžūlus. Aktorius
toks šmaikštus, kad net gaila, kai pasitraukia į šoną. Indrės Patkauskaitės Jelena Andrejevna, atsistatydinusio
profesoriaus žmona, – graži, aikštinga, aistringa, tačiau
nelaiminga. Ši aktorė, gebanti daugiau judesiais, negu
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žodžiais išreikšti savo personažų būsenas, jau tapo tikra
Mažojo teatro primadona.
Arvydo Dapšio Serebriakovas nuo pradžios iki pabaigos atitinka kiekvieną charakteristiką, išsakytą
aplinkinių: „mokslinga menkė“, noromis nenoromis
tūnanti „savo pirmosios žmonos dvare, nes gyventi
mieste kišenė neleidžia“. Profesorių kamuoja „podagra, reumatas, migrena, iš pavyduliavimo net kepenys
sutinusios“... Dapšio sceninė kalba neabejotinai yra
sektinas vaidybos meno pavyzdys, tad ir jo personažas spinduliuoja stulbinančia įtaiga.
Ilonos Kvietkutės Sonia – švelni ją suprantantiems, bet visiškai nepakanti veltėdžiams, kurių
aplink netrūksta. Ji griežta, kiek šiurkštoka, neatsitiktinai apsivilkusi vyriško sukirpimo švarką. Aktorė visada išsiskyrė universalumu – ji vienodai gerai atlieka tiek komiškus, tiek tragiškus vaidmenis,
o Sonia kaip tik turi ir vienokių, ir kitokių „spalvų“.
Valdos Bičkutės Vera, pirmoji Serebriakovo žmona,
Sonios motina, iš pažiūros tyliausias žmogus, nes „miręs“. Ji sėdi pirmoje eilėje, įdėmiai sekdama veiksmą, bet
kartais, lyg prisikėlusi, pereina per sceną, nužvelgia publiką. Mirusiesiems vaikščioti ne taip jau paprasta, nors
gyvenime jie visada tarp mūsų.
Jūratės Brogaitės Marija Voinickaja, pirmosios profesoriaus žmonos motina, kelia šypseną ir užuojautą. Ji –
tarsi dar viena įjungta, burzgianti radijo stotis. Kalba per
aparatą, įsigytą eBay, todėl jos žodžius supranta tik Astrovas. Viskas labai juokinga, nes neaišku, ar Voinickaja taip
sako, ar gydytojas išsigalvoja. Vis verždamasi ištrūkti iš
neįgaliosios vežimėlio, finale iš jo net išgriūna, o atsisveikindama uošvė įsisiurbia Serebriakovui į lūpas.
Didžiąją personažų dalį pristato, lyg lėles išjudina,
įelektrina Arūno Sakalausko vaidinamas Voinickis, jautrus, visus permatantis kiaurai. Kalba pliūpsniais, kartais
tampa gyvu nervų kamuoliu, nors iš pažiūros jis – laisvas
žmogus, tikrasis dvaro šeimininkas. Sakalausko sukurtas
vaidmuo aprėpia neįtikėtinai platų emocijų spektrą.
Čechovo paradoksai perteikiami, pasitelkiant paradoksą. Visuotinio abejingumo persmelktoje aplinkoje Stirnos Teleginas rimtu veidu staiga pareiškia:
„Kas laužo ištikimybę žmonai ar vyrui, tas gali ir tėK u l t ū r o s b a r a i 2 0 2 1 · 11

Anton Čechov. „Dėdė Vania“. Režisierius Tomi JANEŽIČ. Astrovas – Martynas NEDZINSKAS

„Dėdė Vania“. Spektaklio scena

„Dėdė Vania“. Spektaklio scena

„Dėdė Vania“. Voinickis – Arūnas SAKALAUSKAS

Dmitrijaus Matvejevo nuotraukos

vynę išduoti.“ Į tai niekas nereaguoja. Žodžiai XXI a.
apskritai praranda prasmę.
Sakoma, nėra namų be dūmų. O čia Rinkūno vaidinamas Darbininkas specialiai vis paskleidžia dūmus į visus kampus, kad sumažėtų įtampa, atlėgtų
nejauki atmosfera. Kai Patkauskaitės Jelena pasidžiaugia, kad „oras geras“, Sakalausko Ivanas ironiškai priduria: „Tobulas oras pasikarti.“
Vieno garsiausių naujosios dramos pradininkų Henriko Ibseno personažai į sceną išeidavo, jau sudarę slaptus sandėrius, patyrę sudėtingiausius dvasinius lūžius,
o Čechovo pjesėse laikas lyg smėlis byra tarp pirštų.
„Dėdės Vanios“ laiko tėkmę geriausiai išreiškia Astrovas – labiau negu netektys, negu svetimas skausmas, su
kuriuo gydytojas neišvengiamai susiduria, jį slegia gyvenimo provincijoje nykuma. Nedzinskas tai nuolat pabrėžia, net kai kuriuos žodžius kirčiuoja „kaimietiškai“.
Publiką sužavi Sonia, meilės prisipažinimą išreiškianti ne monologu, o daina. Astrovas nė nenutuokia,
kokius jausmus jam puoselėja aplink zyliojanti drovi tylenė. Jos būseną išreiškia Sinéad O’Connor hitas
„Nothing Compares To You“. Čia pat, mūsų akyse, susibūręs „kaimiečių“ ansamblis (Stirna – elektrinė gitara,
Rinkūnas – bosinė, Nedzinskas – perkusija) nukelia į
laikus, kai pasaulį buvo užkariavę ilgaplaukiai muzikantai. Nors dainuojama drąsiai, bet nelabai rišliai, truputį „kreivokai“ – tokį mūsų laikams būdingą „stiliuką“
sugeba „išlaužti“ tiktai Ilona Kvietkutė. Viskas lyg ir pro
šalį, bet svarbiausi čia žodžiai, kad „niekas neprilygsta
tau“, o „nuo tada, kai atėmėte meilę, [...] kadangi tavęs
nebėra, galiu daryti ką noriu“. Dėdė Vania pripažįsta,
kad visa tai mielas, bet neįtikinantis atsivėrimas.
Režisierius kruopščiai apgalvoja dramaturgo frazes,
kad pritaikytų šiuolaikiniam gyvenimui. Tarkim, apie be
saiko, be gailesčio beprasmiškai kertamus miškus Astrovas kalba per mikrofoną – tai šauksmas tyruose. Pagal režisieriaus pateiktas kultūrines nuorodas keliaujame laiku
pirmyn ir atgal – prieš akis praslenka geras šimtmetis, kalbama ir apie šią dieną, ir apie tai, kas buvo kadaise. Spektaklis taip nuaustas, kad jo kontūrai tarsi ištirpsta amžinybėje. Juntamas gyvenimo trapumas, pažeidžiamumas,
nors regime visiškai užakusią ir neįveikiamą „klampynę“.
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Anton Čechov. „Dėdė Vania“. Režisierius Tomi JANEŽIČ.
Serebriakovas – Arvydas DAPŠYS, Sonia – Ilona KVIETKUTĖ,
Jelena Andrejevna – Indrė PATKAUSKAITĖ Dmitrijaus Matvejevo nuotr.

Režisierius pasikliauja teatro archajiškumu, gebėjimu komedijos, dramos, tragedijos ženklais perteikti
kasdienybės grožį. Janežičius statė būtent „scenas iš
kaimo gyvenimo“, o ne klasikinę dramą, kurios finale
įvyksta kulminacija.
Kai kalbama apie „prakeiktą, šlykščią senatvę“, prožektorius ryškiai apšviečia nuogą profesoriaus Serebriakovo koją – podagra išties bjaurus dalykas. Bet negi mes
kalti dėl kažkieno senatvės...
Visiems personažams kartais leidžiama „išeiti“ iš vaidmens ir tapti tiesiog aktoriais. Arvydas Dapšys, vienoje iš scenų paprašydamas apšviesti „ir veidą“, primena
turintis ne vien kojas. Kai niekas neklauso, jis guodžiasi: „Gal dėl to, kad balsas kažkam negražus.“ Atrodytų,
tikra psichodelika, tačiau viskas labai gyvenimiška. Situacijos lyg ir numatytos iš anksto, bet pasisuka gana
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netikėtai, lyg būtų nesurepetuotos. Vyksta kažkoks nuolatinis nesusikalbėjimas, visi pasiklydę laike. Kažkas
karštligiškai ieško vaistų, bet suradęs išsiaiškina, kad
tokių jam visai nereikia. Kažkas „suorganizuoja“ teatrinį lietų, nes kalbama, kad „dabar lyja“.
Labai tapybiškas spektaklio apšvietimas. Janežičius
ir Hojnikas, padedami Viliaus Vilučio, apšviečia ne tiek
scenas, kiek išryškina nuotaikas, būsenas. Personažai,
atsidūrę tamsoje, įvairiais būdais reikalauja, kad juos
apšviestų. Kai Serebriakovas pasiūlo parduoti dvarą, o į
tai skaudžiausiai sureaguoja Dėdė Vania, juos abu užlieja akinanti šviesa. Kartais personažai atsiduria tamsoje,
dar nebaigę monologo, – tai nukreipia dėmesį nuo kalbančiojo į tuos, kuriems skiriami jo žodžiai.
Muzika irgi naudojama neįprastai. Scenoje, kai girtas
Astrovas sapalioja apie savo genialumą, skamba daugiausia aštuntojo–devintojo dešimtmečių rokas. Aktorius be
vargo suderina visas garsines ir emocines paraboles – girto Astrovo monologas įgauna svorio, nors ir sakoma, kad
„inteligentų jausmai dažnai primityvūs“. Nedzinsko Astrovas – spalvingiausias „Dėdės Vanios“ personažas.
Režisierius atveria, išryškina ir gyvuliškąją homo
sapiens pusę, todėl visko tiek daug ir viskas žiūrovams
prieš akis. Kartais darosi nejauku, per salę nuvilnija
karstelėjęs juokas. Bet ir tokiais momentais nepamirštama „žaisti“ teatru, „nušokant“ nuo veiksmo. Antai
žiūrovų klausiama, „ar lauke lyja?“ Partneriui priekaištaujama: „Ne toks tekstas.“
Antrame veiksme – bruderšaftas su apsikabinimais
ir ilgomis apgirtusių moterų šnekomis. „Jo čia nėra, o aš
vis girdžiu jo žingsnius“, – guodžiasi Sonia, todėl Jelena į
sceną trumpam atsiveda Astrovą... Regime lyg archajinį
teatrą, kai viskas atsiranda čia pat, publikos akivaizdoje.
Keičiant tam tikras mizanscenas, perstatant baldus, viskas daroma, kad aplinka būtų kuo patogesnė, kaip namie. O kai sielą užgula liūdesys, visi bando linksmintis,
pasikabinę spalvotų lempučių girliandas.
Jausmų kulminacijos scenoje Sonia nusivelka drabužius, iš užkulisių atsineša baltą vestuvinę suknelę ir užsisvajoja, skambant švelniai Lou Reedo dainai apie puikią
dieną („Perfect Day“). Mylimasis sėdi priešais Sonią (ir
žiūrovus) nematomas, t. y. neapšviestas, bet ir pats nema34

to nei jos, nei jų. Apie Astrovą kalbama tiek daug, kad
Jelena tiesiog paprašo pagaliau apšviesti jį prožektoriais.
Visose Čechovo pjesėse nuskamba ir gamtos tema.
Spektaklyje „Dėdė Vania“ Astrovas iškirstų miškų plotus
rodo kompiuterio ekrane, prieš tai dalykiškai pasiteiravęs,
„koks prisijungimo slaptažodis?“ Žalios žemėlapio vietos
per penkiasdešimt metų tapo plynėmis. Išnyko paukščiai,
žvėrys... Aplinkiniai, nežinodami, kaip reaguoti į tokį Astrovo įsijautimą, po truputį traukiasi ir dingsta tamsoje.
Spektaklyje netrūksta ir švelnių tonų, antai prieblandoje prie pianino susėdę Serebriakovai – Patkauskaitė ir
Dapšys – dainuoja duetu, trumpam sugrąžindami šiltą
šeimos atmosferą.
Dėdės Vanios melancholija vis labiau užlieja namus.
Todėl niekas nesistebi, kai iš Astrovo vaistinėlės dingsta
morfijaus buteliukas. Voinickio gyvenimą sugriovė savanaudis Serebriakovas. Kai bandys jį nušauti, profesorius kaip kiškis pasislėps po dirbtine egle. Triukšmingą
sceną pakeis žudikiškai slegianti ramuma.
Spektaklis asociatyvus. Kiekvienas aktorius, tarytum „išlipdamas“ iš vaidmens, čia pat nubrėžia kokią
nors paralelę. Dapšys net Gogolį prisimena, pagąsdindamas: „Sukviečiau jus, ponai, norėdamas pranešti, kad
pas mus atvyksta revizorius.“ Net kelias prasmes įgyja
„tikrojo“ namų šeimininko – Rimo Tumino – portretas, kurį Rinkūno vaidinamas Darbininkas išgabena iš
dvaro kartu su įvairiais rakandais. Niekas nieko neaiškina, tiesiog išneša besišypsantį Tuminą, kurio praradimas Mažajam teatrui kelia tokį pat skausmą, kaip Dėdei
Vaniai dvaro pardavimas, nors Voinickis ir prisiekinėja
Astrovui, kad neėmė morfijaus iš jo vaistinėlės...
Ir pagrindinių, ir epizodinių vaidmenų atlikėjai tiksliai perteikė visų scenų, epizodų nuotaikas, o svarbiausia, įminė pagrindinę spektaklio mįslę, kaip akimirką
paversti amžinybe.
Pabaigoje į ištuštėjusią erdvę renkasi dvaro gyventojai. Vyksta ilgas gražus atsisveikinimas (visas trečias
veiksmas), ansambliukas groja instrumentais, geriausiai atliepiančiais visų jausmus. Sonia dainuoja „Perfect
Day“... Kai Mažąjį teatrą užliejo šviesos, prisiminiau
trumpą dialogą – Dėdė Vania: „Kaip man sunku.“ Sonia:
„Išgyvensim.“
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TEATRAS – TAI PRAMOGA,
BET NORĖTŲSI,
KAD JI BŪTŲ PRASMINGA
Su aktoriumi Dainiumi SVOBONU
kalbasi Elvina BAUŽAITĖ

Dainiaus Ščiukos nuotr.

Spektaklyje pagal šveicarų dramaturgo Maxo Frischo pjesę „Biografija: vaidinimas“, Gintaro Varno
režisuotame 2014 m., ne kartą nuskamba frazės: „prieš septynerius metus“, „dar kartą septyneri metai“,
o šiemet prasidėjo septintasis jo gyvavimo Nacionaliniame Kauno dramos teatre sezonas. Su aktoriumi
Dainiumi Svobonu kalbamės ne tik apie jo įkūnytą Kiurmaną, įvertintą Auksiniu scenos kryžiumi ir
kauniškių Fortūna, ne tik apie septynerių metų etapą, po kurio, kaip manoma, įvyksta koks nors egzistenciškai svarbus virsmas, bet ir apie vaidybos esmę.
Elvina Baužaitė. Šio pokalbio pretekstas ir leitmotyvas – nuoseklus bandymas pažinti gyvenimo daugiasluoksniškumą „Biografijos: vaidinimo“ temų ir idėjų
kontekste. Kaip nusakytumėte savąją biografiją? Kokia
ji? Nuolatinis kopimas į kalną? Daugmaž aiški ir tiesi
linija? Šokinėjanti patirčių kardiograma? Skirtingų būties sluoksnių koliažas?
Dainius Svobonas. Šio interviu truputėlį bijojau,
nes reikės atverti save, o ne personažą. Bet pabandykime... Nuo pat mažumės, kiek save pamenu, buvau
skatinamas, kad skaityčiau, dainuočiau, gročiau...
Mano tėvas, amžiną jam atilsį, buvo veterinaras, bet
labai žavėjosi muzika. Kai aš, šešiametis, įstojau į Balio
Dvariono muzikos mokyklą ir pradėjau griežti smuiku, tėtis, vien būdamas šalia, įvaldė šį instrumentą.
Kai ketveriais metais jaunesnė sesuo mokėsi skambinti pianinu, tėtis irgi to ėmėsi... Dėdė iš motinos pusės
Antanas Dziegoraitis vadovavo vaikų pučiamųjų orkestrui Kybartų kultūros rūmuose. Nuvažiavęs į KyK u l t ū r o s b a r a i 2 0 2 1 · 11

bartus, visada susitikdavau su orkestrantais, drauge
grodavome, kalbėdavomės, įvairiai šėliodavome...
Muzikos mokykla turėjo dešimt klasių, o vidurinė –
vienuolika, tad paskutiniaisiais metais turėjau labai
daug laisvo laiko. Mokiausi vienoje mokykloje su Dalia
Ibelhauptaite, Andriumi Mamontovu, Arnoldu Lukošiumi, Rolandu Muleika – smagi šutvė! Rolandas dainavo „Ąžuoliuko“ chore, buvo rengiamas tapti choro
dirigentu. Dalia jau tada buvo pasinėrusi į teatrinę veiklą. Andrius, Arnoldas su Algimantu Kriščiūnu – tai
muzikos grupė „Foje“. Patys moksleiviai įkūrė teatro
trupę. Aš irgi jai priklausiau. Iki tol dešimt metų gyvenau vien muzikos kūriniais, o tada atsirado dramaturgija, pjesės. Jau žinojau, kad nemokėdamas skambinti gamos ar etiudo, jokio rimto kūrinio nepagrosi.
Taip ir čia – žingsnelis po žingsnelio. Iš pradžių patys
rašėme pjesę, vėliau ėmėmės garsių dramos kūrinių.
Pavyzdžiui, pastatėme Jeano Anouilh’o pjesę „Keleivis
be bagažo“. Ibelhauptaitei kažkokiu būdu pavyko su35

kad visi geri, jeigu išklysta iš kelio.
Įdomu gilintis į paklydimų priežastis.
Visa tai, ko kasdienybėje nepatirsiu,
išbandau, kurdamas personažus. Gyvenimo daugiasluoksniškumas yra
stulbinamai įdomus.
Kai atėjote į Kauno valstybinį akademinį dramos teatrą, koks jis buvo
tada, o koks yra dabar, ar labai pasikeitęs?
Pasikeitęs. Žinoma. Tuo metu tai
buvo stipriausias teatras, jau pavažinėjęs po užsienį. Čia vaidino tokie
grandai kaip Rūta Staliliūnaitė, Viktoras Valašinas, Viktoras Šinkariukas,
Valentinas Masalskis, Jūratė Onaitytė,
Antanas Gabrėnas, Regina Varnaitė –
visų pavardės auksu žiba. Nesakyčiau,
kad jie mane mokė, tiesiog mačiau, kaip
Max Frisch. „Biografija: vaidinimas“. Režisierius Gintaras VARNAS. Antuanetė – Eglė Špokaitė,
Staliliūnaitė arba Onaitytė, Masalskis
profesorius Kiurmanas – Dainius Svobonas
NKDT nuotr.
arba Valašinas elgiasi scenoje – visiškai
sitarti su Dalia Tamulevičiūte, kad leistų mums paro- skirtingi vaidybos būdai. Kiek humoro, kiek chaoso
dyti tą spektaklį Jaunimo teatro dekoracijų sandėlyje. būta Šinkariuko gyvenime, bet staiga jis išnyra iš tos
Įsivaizduokite, kaip smagu moksleiviams vaidinti ti- sumaišties ir kuria vaidmenis grynuolius – visiškai kikrame teatre, nesvarbu, kad ta salytė sandėliu vadinosi. toks metodas. Kiekvienas eina savo keliu, bet visi paNors atsidurti scenoje buvau įpratęs dar muzikos moky- siekia tikslą! Kuo daugiau pavyzdžių, tuo geriau. Tai
kloje, tačiau šis patyrimas atrodė visiškai kitoks. Taigi nereiškia, kad pasirenki ir nukopijuoji, tiesiog įsitikini,
viena meno rūšis pakeitė kitą. Apsisprendžiau visiškai kaip skirtingai galima kurti vaidmenis.
Tada buvo labai aišku, kad tai didžiulis darbas – visi
neskausmingai, nes aiškiai žinojau, ką darau ir ko noriu.
Žvelgdamas atgal, sakyčiau, kad mano biografija – nuo- dėjo nuolatines saviugdos pastangas, kad atsirastų ir
atsirasdavo neprilygstami vaidmenys. Legendiniai akseklus ėjimas pasirinkta kryptimi.
toriai tiesiog gyveno tuo, ką darė, o publika tą jautė. Jie
Mokykloje daug kas bando vaidinti, bet netampa ak- nesirūpino vardais, vardus sukūrė darbai.
Atmintyje išliko labai profesionalios, aiškios Statoriais. Kodėl Jūs nusprendėte tapti?
Iš pradžių traukė avantiūristinė galimybė pabūti ir liliūnaitės mintys apie kalbą, logiką, taškų dėliojimą,
žudiko, ir meilužio, ir teroristo, ir pasaulio gelbėtojo vaidmenų partitūros išdėstymą, Liubomiro Laucevikailyje... Dabar taip jau nesakyčiau. Tiesiog įdomu čiaus gilios įžvalgos. Gal žiūrovams to nė nereikia žigilintis į personažų istorijas, pavyzdžiui, bandant su- noti, bet mums, aktoriams, tai tikras lobynas.
Tokia galimybė stebėti ir mokytis buvo gal dar Jauprasti, kas paskatina žiauriai elgtis. Pjesės pradžioje
niekas nėra žudikas, kažkas priverčia juo tapti. Iš pri- nimo teatre, kai atėjo garsusis Dalios Tamulevičiūtės
gimties žmonės nėra blogi. Nors negalėčiau tvirtinti, dešimtukas: Arūnas Storpirštis, Kostas Smoriginas,
36
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Dalia Storyk... Visa jų komanda – visas kursas. Eimuntas Nekrošius dirbo su saviškiais beveik dešimtmetį.
Bet jie daugiau nieko nepriėmė, tad nebuvo jokių galimybių prisijungti. Oskaras Koršunovas irgi kūrė tik su
bendrakursiais, jie jau tada buvo trupė, iš kurios išaugo Oskaro Koršunovo teatras.
Vienintelis Kauno akademinis dramos teatras buvo
atviras ir nevengė „pašalinių“. Pamenu 1990-uosius –
Jono Jurašo sugrįžimą su „Smėlio klavyrais“. Tai buvo
labai stipru, itin jaudino. Visada virė intensyvus darbas. Turėjome, ką veikti. Sunkiais pirmaisiais nepriklausomybės įtvirtinimo metais ir vėliau, kai įsigalėjo
laukinis kapitalizmas, mums mažai rūpėjo, kas vyksta
už teatro sienų. Skubėjome kurti jaunatviškai maksimaliai, nes beprotiškai patiko toks gyvenimo būdas,
kad ir kaip banalu tą sakyti.
Kokius savo vaidmenis laikote svarbiausiais?
Arvydo Lebeliūno spektaklis pagal Atholo Fugardo pjesę „Sveikas ir sudie“ (1994) nagrinėjo pašlijusius
brolio Džonio ir sesers Esteros santykius. Iki šiol nelabai suprantu, kodėl mano vaidintas Džonis elgėsi taip
keistai. Turėjau daug kartų paminti savo ambicijas,
visiškai nuasmenintai gilintis į personažą – tapti juo.
Pjesėje labai daug vietų, atvirų įvairiausioms interpretacijoms. Vaidinome dviese su Virginija Kochanskyte.
Atrodo, buvome palikti savo pačių valiai. Daug klausimų liko be atsakymų. Bet spektaklis, sakyčiau, leido
man pačiam pirmą kartą suprantamai, aiškiai patirti,
kad ne personažas įlenda į tave, o tu, visiškai atsisakęs
savęs, virsti personažu. „Sveikas ir sudie“ – pirmoji to
mokykla.
Iki šiol dažnai prisimenu monospektaklį „Juokingo
žmogaus sapnas“, režisuotą Alvydo Šlepiko (1995) pagal Fiodoro Dostojevskio to paties pavadinimo apsakymą. Nuostabus tekstas. Tačiau ne iki galo pavyko,
kažkas mano paties buvo praleista. Į atmintį įstrigo
patarimas: „Mylėk kitą, kaip save patį, ir žinosi, kaip
elgtis kiekvienu gyvenimo atveju.“
Sudėtingiausi vaidmenys – visą laiką su Gintaru
Varnu nuo pat pirmų susitikimų. Spektaklyje pagal
Henriko Ibseno „Hedą Gabler“ (1998) vaidinau Hedos
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meilužį Liovborgą, vis nepataikydavau, ne ta tonacija
grodavau (sakau iš muzikinės savo patirties). Tada labai aiškiai pajutau, kad kūryba prasideda tik tada, kai
absoliučiai atsisakai visų savo ambicijų, norų, troškimų ir pasineri į personažą, savąjį „aš“ palikęs už durų.
Tampi tuščiu lapu, kurį užpildai žodžiais, emocijomis,
jausmais – piešiniais, kurie gal yra visiškai kitokie,
negu norėtum. Tai buvo skausminga, kilo vidinis pasipriešinimas – kodėl?! Negi mano emocijos, mintys nieko nereiškia? Bet paskui pajutau, kad net ir atsisakius
savęs, galima išreikšti, kas tau svarbu.
To reikalavo ir kiti Varno spektakliai – „Biografija: vaidinimas“ (2014), „Natanas Išmintingasis“ (2017),
„Getas“ (2018). Kai ateini išsinėręs iš savęs, žinai, kad
vaidmuo gali pavykti. Būtų absurdiška, tarkim, „Biografijos...“ patirtį atsinešti į „Getą“ arba su Sultono Saladino patirtimi iš „Natano Išmintingojo“ vaidinti
Kiurmaną „Biografijoje...“ Personažai visiškai skirtingi, jokiu atžvilgiu nesusiję. Kartais norisi sėkmingą
sprendimą iš vieno spektaklio perkelti į kitą, bet jeigu
bandai tą daryti, ištinka nesėkmė. Tada sakoma: „Aš
tokį tave jau mačiau ten ir ten“, vadinasi, aktorius nesikeičia. Tai viena didžiausių problemų. Kiekvienąkart
viską reikia pradėti iš naujo – absoliučiai iš naujo! Reikia kitaip kvėpuoti, kitaip kvepėti, visai kitaip mąstyti. Mąstymo tempas, kalbėjimo, žiūrėjimo, judėjimo
stilius turi būti visiškai kitoks. Patirtis suteikia tik šį
mažą žinojimą, kad jeigu išdrįsi atmesti viską, kas patirta anksčiau, galėsi sukurti kažką naujo. Aišku, yra
techniniai dalykai: išmoksti greičiau įsiminti tekstą,
žinai, kaip atsidurti tam tikroje scenos vietoje, kad derėtum prie bendros kompozicijos. (Juokiasi.)
„Biografija: vaidinimas“ – labai įdomi patirtis. Ši
Frischo pjesė 8-ajame dešimtmetyje jau buvo pastatyta Kauno dramos teatre. Du pagrindinius personažus vaidino Gražina Balandytė ir Kęstutis Genys,
o trečią – Režisierių – Antanas Gabrėnas. Specialiai
nežiūrėjau įrašo, vos kelias ištraukas. Balandytės
paklausiau: Apie ką jūs kūrėte spektaklį? Gražina
atsakė: Apie neišsipildžiusią meilę. Man tai pasirodė labai keista. O mes svarstome, kaip pakeisti gyvenimą, – pasigyriau. Gražina atšovė: Tai jūs tiesiog
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kvailiai. (Juokiasi.) Štai skirtumas – paimi tą pačią
medžiagą, bet atramos taškai visiškai kiti.
Ko reikalauja aktoriaus profesija, ką ji suteikia, ko
neatleidžia, kada, kuo ir kaip apdovanoja?
Visų pirma svarbu žinoti, ko tu pats nori. Antra, kasdien turi būti pasirengęs kaip kareivis, nes nežinai, kada
tau lieps eiti į mūšį. Spektaklio kūrimas iš tikrųjų yra
mūšis, kitaip negalėčiau pavadinti. Ištisi konfliktai –
tiek su personažu, tiek su pačiu savimi, tiek su kitais,
nesvarbu, ar statoma tragedija, ar drama, ar komedija.
Turi būti pasirengęs fiziškai ir morališkai, nevalia nė
akimirką aptingti. Jeigu aptingsi, pradėsi šabloniškai
vaidinti. Iš vieno, iš kito spektaklio nugriebsi kokią
nors emocinę tonaciją, bet pamatęs, kad ji visiškai
neatitinka naujos mizanscenos, pradėsi blaškytis, nerasdamas, už ko nusitverti... Todėl svarbu neprarasti
profesinės formos.
Gerai, jeigu gauni vaidmenų, bet būna, kad esi pasirengęs tiek fiziškai, tiek psichologiškai, tiek morališkai,
skaitai, giliniesi, atlieki trenažus, o tavęs nekviečia – esi
nereikalingas. Tiesiog neatitinki režisieriaus įsivaizdavimo, nerandate bendrų sąlyčio taškų. Taip nutinka
labai dažnai. Nežinau, kaip su tuo susitaikyti. Per beveik dvejus karantino metus į NKDT atėjo daug jaunų
talentų. Sudėtingas užduotis jie atlieka lengvai, ne paviršutiniškai, o tiesiog labai paprastai, sklandžiai. Gražu
stebėti. Pajutau, kad daugiau ne pats vaidinu, o būtent
stebiu. Toks pasikeitimas įvyko per šį laiką.
Ar aktoriaus profesija kam nors įpareigoja? Ji labai
egoistiška. Nuolat būtina rūpintis savimi – išprusimu,
savivoka, fiziniu pasirengimu, balsu, sveikata... Privalai stengtis dėl savęs. Paradoksalu, bet kuo labiau stengiesi dėl savęs, tuo daugiau gali pasakyti kitiems. Šios
specialybės esmė tokia – per tave, aktorių, autoriaus
mintys pasiekia žiūrovus. Vienas kolega taikliai apibūdino, kad mūsų pareiga pjesėse, romane ar poezijoje
įžvelgti vietas, kurias skaitytojai praleidžia kaip savaime suprantamas, o mes turime pačiupti, sugauti tuos
niuansus galbūt visai netikėtose vietose, kur koks nors
dalykas, anksčiau atrodęs visai nereikšmingas, konflikto atveju staiga sprogsta. Turime atskleisti, kodėl
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taip atsitinka. Šis nuoseklus ėjimas ir pastabumas tiek
dramos personažui, tiek lyriniam subjektui, jei skaitoma poezija, padeda užčiuopti minties kabliuką, kad
atrastum, suvoktum kažką labai netikėto, todėl nuostabaus. Kaip drugelio efektas – jo sparnų plastelėjimas
vienoje pasaulio pusėje gali sukelti sprogimą kitoje...
Tokia mūsų misija – įžvelgti ir perteikti. (Šypteli.)
Anksčiau sakydavo, kad teatras yra šventovė. Man
teatras greičiau skaistykla. Žmonės, matydami tam tikrus personažų poelgius, galbūt užkirs kelią kokiems
nors blogiems dalykams savo pačių gyvenime. Skamba didaktiškai, bet norėčiau tikėti, kad taip būna. Yra
spektaklių, kai jauti, kaip atidžiai publika įsiklauso į
kiekvieną žodį, seka net menkiausią emocinį pokytį,
stebi, kur tas personažas nueis. Jautiesi tarsi portalas,
atskleidžiantis tam tikras galimybes, pasiūlantis išeitį.
Tai vienos brangiausių minučių, net ne minučių – akimirksnių.
Ar kostiumai, scenografija visada padeda kurti vaidmenį, o gal kartais trukdo?
Būna visaip. Šiuolaikinių spektaklių „atributika“
netrukdo, nes kostiumai yra drabužiai, kuriais vilkime, o ir aplinka įprastesnė. Dėvėti istorinius kostiumus reikia mokytis. Su jais visai kitaip judama, jie
reikalauja atitinkamos erdvės. O jeigu dar prisideda
perukai... Pamenu, vieno istorinio spektaklio drabužius gavome prieš pat premjerą. Nežinojome, kaip su
jais elgtis – už visko kliuvome, viskas griuvo... Buvo
juokinga. Patyrėme daug absoliučiai nereikalingo streso – staiga drabužis ar dekoracijos neleidžia tau daryti to, ką taip stropiai repetavai... Kyla eilinis teatrinis
konfliktas, tačiau tenka susiimti, kad išeitum net iš ganėtinai kvailos padėties...
Kaip vertinate publiką – ko ji ieško teatre, ką nori ir
geba patirti?
Žiūrovai keičiasi. Dauguma vis dėlto pasidomi
spektakliu, kad žinotų, ko tikėtis. Dienos spektaklių
auditorija yra vaikai. Vakaro – suaugusieji. Vieni mieliau žiūri komedijas, kiti – dramas, tragedijas. Būna,
kad ateina, tikėdamiesi ko nors lengvesnio, o susiduria
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su itin sudėtingu kūriniu. Pasitaiko atvejų, kai vaidi- dinama prastai... Tokių spektaklių tikrai yra ne vienama iš tikrųjų gerai, bet publikos vis tiek nepasiekia nas.
Kitas pataikavimo būdas – spekuliacijos visiems
nė vienas žodis, nes ji tam tiesiog nenusiteikusi.
Sąjūdžio laikais, kai kovota dėl nepriklausomybės, brangiais dalykais. Prisimenu, kai sovietinius simgatvėse vyko daug didesnės dramos negu teatre. Tada bolius pakeitė kryželiai, trispalvės, rūpintojėliai, juos
žiūrovus labiau traukė komedijos, lengvesnio žanro labai greitai nuvalkiojome. Be saiko ir be skonio, perspektakliai. Kai gyvenimas normalizuojasi, ieškoma nelyg dažnai rodomos tautinės ar tikėjimo relikvijos
gilesnių prasmių. Henriko Ibseno „Heda Gabler“, Wil- praranda prasmę, tampa bevertės. Reikėjo pereiti šį
liamo Shakespeare’o „Hamletas“, Gottholdo Ephrai- etapą, nors jau bloga darėsi. Tada atėjo laikas kalbėti
mo Lessingo „Natanas Išmintingasis“ kalba apie būtį, apie žmogaus vidų, mąstyti apie egzistencines problemas, būties klausimus, su kuriais susiduriame. O poapie tikėjimą...
Teatras neturėtų pataikauti žiūrovams ar sekti jiems litika, viešoji sfera ir atmosfera, dienos aktualijos yra
iš paskos. Jo užduotis būti priekyje, kad atvertų pla- žiniasklaidos reikalas. Teatro misija kitokia. Į bažnytesnius horizontus. Jokiu būdu nereikėtų imtis men- čią einama susitikti su Dievu, o teatre susitinkama su
toriaus vaidmens, teatro misija – pasakoti istorijas, pačiu savimi. Manau, ši akistata labai svarbi, nors ir
kurios suteiktų žiūrovams išminties ir džiaugsmo, vil- nelengva ją atlaikyti.
ties ir jėgų įveikti skausmą, ugdytų empatiją... Tai labai
Jūsų personažas Kiurmanas „Biografijoje: vaidisvarbu.
Repertuariniam teatrui reikia be paliovos stengtis, nime“ gauna ne vieną galimybę iš naujo išgyventi
kad pritrauktų žiūrovus. Daug kas nori komedijų, tam tikrą praeities epizodą, kad pakreiptų-pakeistų
sako, kad gyvenime ir taip užtenka problemų. Labai istorijos tėkmę. Kaip manote, ar patys nulemiame
smagu, jei sukuriama gera komedija, deja, pavyksta savo gyvenimą, ar viskas numatyta ir nuspręsta iš
retai, nes šis žanras labai įnoringas. Nors netiesio- anksto?
ginė, bet viena iš mano mokytojų Dalia Tamulevičiūtė,
kuri visada noriai dalijosi
savo patirtimi, žiniomis, sakydavo: „Labai gerai, jei kai
kurie tragedijos ar dramos
epizodai priverčia nusijuokti, labai blogai, jei žiūrėdama
komediją publika nesijuokia.“
Komedijų statymas nėra pataikavimas. Sakyčiau, pataikauti bandoma tada, kai publika „užleidžiama“ į priekį.
Dėl tokio „mandagumo“ jau
nuo pat spektaklio pradžios
žiūrovams viskas aišku, suprantama, neįdomu. Problematika irgi gali būti pasenusi, Max Frisch. „Biografija: vaidinimas“.. Kiurmanas – Dainius SVOBONAS (dešinėje). Režisierius – Sigitas
nebeaktuali, o jeigu dar vai- ŠIDLAUSKAS
Donato Stankevičiaus nuotrauka
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Tai amžinas klausimas. Atsakymo nežinau. Spektaklyje „Barbora“ (režisierius Jonas Jurašas, NKDT, 2014)
pagal Juozo Grušo dramą, kurią aktualizavo Aušra
Marija Sluckaitė, yra žodžiai: „Daryk nedaręs, vis tiek
bus taip, kaip turi būti.“ Kai repetavome „Biografiją...“,
pamenu, kartą parduotuvėje, stovėdamas eilėje, paklausiau vienos močiutės: Sakykit, ar norėtumėt, kad jums
suteiktų galimybę kokį nors praeities tarpsnį nugyventi
iš naujo? Ji nustebo ir atsakė: „Vaikeli, kam? Vis tiek bus
kaip buvę.“ Viliamės, kad pasielgę kitaip, negu elgėmės
kadaise, pakeistume savo gyvenimą. Mano personažas
Kiurmanas sako: „Gerai! Viskas! Aš supratau, čia reikia
keisti ne kambarį, reikia keisti ne drabužius, ne situaciją, o reikia keisti mano intelektą.“ Tada Režisierius jam
sako: „Ėėė, palauk, palauk. Ne, nesupratot žaidimo taisyklių. Intelekto jūs negalite pakeisti. Koks jis yra jums
duotas, tokį ir turite. Jūs galite, tarkim, mesti gėręs arba
pradėti dar smarkiau gerti ar kažką kitą daryti... Jūs galite pakeisti situaciją, bet intelekto jūs nepakeisite. Jis yra
duotas.“ Manau, toks ateistinis požiūris atspindi tikrovę.
Jūs aktoriumi gimėte ar tapote?
Ar aktoriumi gimstama, ar tampama? Manau, talentas yra duotybė, tačiau be atkaklaus darbo irgi nieko nebus. Neturėdamas potraukio, paprasčiausiai šito nesiimsi, tau bus tiesiog neįdomu. Daugybė žmonių nėra skaitę
Shakespeare’o, nežino, kas tas Hamletas. Jie ir nesiveržia
tapti aktoriais.
Talentas, be abejo, svarbus, tačiau jis turi atsiskleisti. Kas yra artistinis talentas? Gal tai gebėjimas ką nors
taip sumeluoti, kad kiti patikėtų? (Juokiasi.) Galbūt mokėjimas perprasti teksto esmę ir taip ją perteikti, kaip
niekas kitas to dar nedarė? Tikriausiai ir viena, ir kita...
Yra aktorių, kurie vos pradeda skaityti naują pjesę, ir
iškart suteikia pavidalą savo personažui, pasirinkę tinkamą tempą, tonaciją, ritmą. Yra turinčių talentą „susiurbti“ visą tekstą į save taip greitai, kad likusį laiką gali
skirti personažo kūrimui. Talentu vadinu ir nepaprastą
darbštumą. Žinoma, idealiausia turėti visus šiuos talentus, tada viskas vyksta sklandžiai ir labai lengvai. Dar
svarbu, kad aktorius galėtų pasitikėti režisieriumi. Jei to
nėra, kai pasiekiama „finišo tiesioji“, kai vyksta spekta40

klio „perbėgos“, staiga pajunti, kad visos pastangos nuėjo veltui. Ir atvirkščiai – pasitikėjimas tarsi suteikia papildomą prasmę tavo personažo žodžiams, jie pasiekia
tiek režisierių, tiek kolegas, tavo partnerius, jūs imate
girdėti vienas kitą. Vadinasi, išgirs ir publika.
Bet yra ir kita medalio pusė – aktorius turi stengtis suprasti režisieriaus viziją, kad suvoktų, ką jis nori
padaryti ir kaip to sieks. Juk tiek amžių statomos
Shakespeare’o dramos, bet visi spektakliai skirtingi.
Režisierius yra kūrėjas. Todėl turėtų labai aiškiai artikuliuoti savo idėjas atlikėjams. Jokios „kūrybinės
demokratijos“ čia nėra ir negali būti. Režisierius turi
teisę kaip dailininkas maišyti visokias spalvas, gal net
nederančias tarpusavyje. Šiuo atveju tos spalvos esame mes, aktoriai, todėl turėtume susilieti į režisieriaus
norimus atspalvius. Režisieriaus santykis su aktoriais
visada konfliktiškas. Kitoks ir negalėtų būti. Aktoriai
nori dirbti su talentingu ir protingu režisieriumi, kuris
jiems padeda, suvokdamas, kad be „spalvų“ nenutapys
norimo paveikslo. Tačiau visi esame asmenybės, kartais labai priešingos. Kai tokios susitinka, kyla didžiulis
konfliktas, vis dėlto kartais būtent jis lemia, kad staiga
atsiranda nuostabus kūrinys. Ir vaidmuo, ir spektaklis
išsipildo, jeigu sugebama iš(si)aiškinti, ko nori(ma). Kad
galėtų vykti bendra kūryba, reikia pamiršti visas ambicijas, nuslopinti savąjį egoizmą, atvirai kalbėtis. Jei režisierius protingas, kūrybiškas, tada galima su juo diskutuoti, bet yra tekę susidurti su tokiais, kurie girdi tiktai
patys save, reikalaudami viską kuo greičiau atlikti pagal
schemą. Kai pasitikėjimo režisieriumi nestinga, repeticijų procesas būna labai įdomus. Įsiklausoma į kiekvieną režisieriaus žodį, bandoma iki paskutinio skiemens
išsiaiškinti jo idėjos esmę, stengiamasi kuo adekvačiau
ją perteikti.
Režisierius yra važnyčiotojas, savo rankose laikantis
vadeles, bet per premjerą įvyksta virsmas – režisierius
sėdi kažkur salėje tarp žiūrovų, spektaklis vyksta, muzika groja, šviesos keičiasi, aktoriai vaidina, taigi vadžias perima jie. Bet kad galėtų jas perimti, turi būti
atlikę visas užduotis, visus „namų darbus“ – išsinagrinėję, ko personažas nori, kokie jo motyvai – meilė, neapykanta, gal nusivylimas... Dažniausiai paskuK u l t ū r o s b a r a i 2 0 2 1 · 11

tinėmis dienomis prieš premjerą visi
pradedame suvokti, kas vyksta, imame
girdėti vienas kitą. Personažai tampa
gyvi, ima natūraliai bendrauti. Vėliau,
po dešimto ar dvidešimto spektaklio,
galima žaisti, juokauti, netikėtoje vietoje padaryti pauzę, kad patikrintum,
ar partneris tave jaučia, ar girdi. Tada
gali manipuliuoti pauzėmis, situacija,
muzika, šviesomis. Koks keistas, daugiaprasmis žodis „manipuliuoti“, bet
taip yra... Apima didžiulis jaudulys, kai
valdai visą salę, girdi emociškai įsielektrinusios publikos tylą... Ar ilgai tęsis
ta tyla, priklauso tik nuo tavęs. Labai
gilus egoistinis išgyvenimas, esu keletą
kartų tai patyręs. Čia ne euforija, bet
galia – nebijau to žodžio – valdyti situaciją, publiką. Tai labai stiprus pojūtis.

Antanas Škėma. „Balta drobulė“. 2012. Nacionalinis Kauno dramos teatras. Režisierius
Jonas JURAŠAS. Antanas Garšva – Dainius SVOBONAS

O kas vyksta po to, kai spektaklis baigiasi, nutyla
ovacijos, užgęsta šviesos?
Pasibaigus spektakliui, personažas išeina, lieki vienas. Jautiesi tarsi po mūšio, po dvikovos, kraujas cirkuliuoja, pilnas adrenalino, vis dar esi kovinėje parengtyje, užvaldytas emocinio įkarščio. Po gero spektaklio
kaip ir po gero sekso – apima palaima. (Juokiasi.)
Džiaugiesi, kad tai įvyko. Jeigu spektaklis einasi šiaip
sau, tada svarstai, analizuoji, kas buvo negerai, ką reikėtų pataisyti, kai vėl išeisi į sceną. Galvoje be paliovos
lyg užburtas ratas sukasi nepasitenkinimo, kartėlio,
neišsipildymo jausmas...
Ar aktorius Jumyse nenužudė teatro žiūrovo?
Tikrai buvo laikas, kai į teatrą nenorėjau eiti, nes pats
iš teatro tiesiog neišeidavau. Paprasčiausiai neturėjau
kada. Vis dėlto yra spektaklių, kurie pačiupo ir nešte
nusinešė kartu. Vienas iš tokių – Oskaro Koršunovo
„Žuvėdra“ (2014). Iš pradžių dar matai kolegas – pažįsti visus – ir staiga jie virsta personažais! Pirmąkart
tokį nepaprastai stiprų jausmą patyriau, žiūrėdamas
Eimunto Nekrošiaus „Kvadratą“ (1980), vėliau – „Ilgą
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kaip šimtmečiai dieną“ (1983). Tada dar nenutuokiau,
kas ir kaip padaryta, bet pajutau režisieriaus jėgą,
spektaklio energetiką...
Spektaklių yra visokių: geresnių, blogesnių, kaip ir
knygų arba paveikslų. Jaučiu, kad nebemoku normaliai žiūrėti į sceną iš žiūrovo kėdės – matau režisūros,
vaidybos netikslumus, klaidas, sėdžiu ir piktinuosi
kaip kokia sena bambeklė. Tai bematant persiduoda į
sceną. Nenoriu, kad savo nepasitenkinimu išmuščiau
iš vėžių kolegas, juo labiau užkrėsčiau kitus žiūrovus.
Į Koršunovo „Žuvėdrą“ irgi nuėjau skeptiškai nusiteikęs, bet vos prasidėjus spektakliui, skepticizmas išgaravo! Štai ką reiškia stipriai sukalta.
Ko linkėtumėte teatrui apskritai?
Nors ši meno rūšis labai efemeriška, viskas vyksta
tik čia ir dabar, to nebuvo vakar ir nebus rytoj, kalbėsiu apie išliekamąją vertę, kuri paradoksaliai pasireiškia tuo, kas lieka giliai sieloje. Sau ir kitiems linkiu tokių spektaklių, apie kokius ilgai mąstoma, kokie
įstringa į atmintį... Teatras – tai pramoga, bet norėtųsi,
kad ji būtų prasminga.
Dėkoju už pokalbį.
41

Jonė SĄLYGAITĖ

BERTOLTO BRECHTO TEATRAS
IR JO ATSPINDŽIAI LIETUVOS SCENOJE

T

eatro pasaulį Bertoltas Brechtas savo pjesėmis ir
scenos naujovėmis sužavėjo daugiau negu prieš
pusę amžiaus, stojęs šalia politinio teatro pradininko
Erwino Piscatoro. Brechtą galima vertinti iš skirtingiausių pusių, mat jis ir pats nevengė kalbėti apie įvairius
dalykus, žinoma, daugiausia apie teatrą, performansus,
bet paliko gilių įžvalgų apie kiną, radiją, politiką, dailę, muziką ir apskritai kultūrą (Giles, Kuhn, 2003, p. 1).
Tie tekstai nusėdo knygose iš pradžių gimtąja vokiečių
kalba, o šiandien ir angliškai. Lietuviai su šiuo reformatoriumi kol kas susipažįsta iš pjesių ir eilėraščių vertimų
arba žiūrėdami Lietuvos teatro režisierių spektaklius,
pastatytus pagal jo pjeses, bet kažin ar pagal brechtiškojo teatro principus.
Brechtas vadinamas įvairiai – teoretiku, naujos teatrinės pakraipos kūrėju, poetu, politiniu veikėju, užsispyrusiu marksistu, ir, žinoma, dramaturgu. Tačiau
dažniausiai laikomas epinio teatro pradininku, kadaise
pasakiusiu, kad menas turi būti ne visuomenę atspindintis veidrodis, o ją formuojantis plaktukas. Kada ir
kur jis tą pareiškė, tiksliai nenustatyta, beje, skirtingi
šaltiniai šį teiginį priskiria ir Levui Trockiui. Šiaip ar
taip, Brechtas ėmė kalti eilėraščius, pjeses, galop ir spektaklius, kurie turėjo publikai į rankas įduoti įrankius,
padėsiančius keisti pasaulį.
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Brechto kelias, arba Bijok ne mirties,
o nelaimingo gyvenimo

Būsimasis dramaturgas studijavo mediciną, per Pirmąjį
pasaulinį karą dirbo karo ligoninėje. Iš arti matytą siaubą
išreiškė kūryboje. Būtent šiuo laikotarpiu užsikrėtė kairiosiomis idėjomis. Brechtas suvokė, koks gilus nusivylimas
civilizacija apėmė jo kartą, susidūrusią su Pirmuoju pasauliniu karu. Akcentuodamas tai, „parašė garsiąją „Mirusio kareivio baladę“. Šis eilėraštis, pirmąkart paskelbtas
rinkinyje „Būgnai naktį“, galbūt labiau negu kas kitas
sukėlė aršų nacionalistinių būrelių priešiškumą Brechtui“
(Parker, 2013, p. 327). Po gero dešimtmečio netgi tapo pretekstu atimti iš Brechto Vokietijos pilietybę (Ibid.), o autorius įrašytas į juodąjį Hitlerio sąrašą (Morgan, 2013, p. 52).
Sukrėstas Pirmojo pasaulinio karo žiaurumų, Brechtas metė medicinos mokslus ir atsidėjo kūrybai. Jau
buvo parašęs pirmąją pjesę „Baal“ apie jauną poetą hedonistą, nors ji dar neturėjo stipriai išreikštos formos,
vėliau pavadintos brechtiškuoju, nearistoteliškuoju, epiniu ar dialektiniu teatru. Nuo 1924 m. Brechtas gyveno ir kūrė Berlyne. Kartu su žinomu kompozitoriumi
Kurtu Weillu pastatytoje „Trijų grašių operoje“ satyriškai atskleidė kapitalo visuomenės ydas, parodė, kad
nėra skirtumo tarp biznieriaus ir gangsterio (Visuotinė
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lietuvių enciklopedija, n. d.). Po keleto metų Bertoltą pakvietė bendradarbiauti Piscatoras, vadinamas politinio
teatro tėvu. Užsimezgusi pažintis paskatino jaunąjį dramaturgą plėtoti savąjį epinį teatrą. Nors pasisėmė politinio teatro praktikos, kritikavo Piscatorą, kad jo spektaklių „stilius per daug emocionalus, operinis“ (Parker,
2013, p. 725). Galiausiai sumenkino ir pagrindinę šio
teatro idėją: „Žmonės linkę vertinti revoliucinį Piscatoro
bandymą atnaujinti teatrą, bet jis nėra revoliucinis nei
gamybos, nei politikos, o tik paties teatro atžvilgiu“ (Ibid.,
p. 725). Brechtas, apimtas jaunatviško maksimalizmo,
tikėjo revoliucine teatro idėja, tad, nusisukęs nuo Piscatoro, pradėjo ieškoti socialiai paveikaus teatro. „Joks
kitas XX amžiaus rašytojas, dramaturgas ar teoretikas
nepaveikė teatro taip smarkiai, kaip Bertoltas Brechtas,
kuriam labiausiai rūpėjo socialiniai ir politiniai teatro
aspektai“ (Carlson, 1993, p. 382).
Epinio teatro efektas

– Ar tamsiais laikais bus dainų?
– Taip, bus dainų apie tamsius laikus.
Dar 1926 m. duodamas interviu Brechtas skelbė: „Aš
už epinį teatrą!“ (Parker, 2013, p. 701), tačiau tik po keleto metų galutinai išplėtojo epinio teatro metodus. Aldis Gedutis tekste „Radikalios vaizduotės ir radikalaus
mąstymo perspektyvos mene“ rašo, kad svarbiausias iš
jų – at(si)ribojimo efektas (Verfremdungseffekt), kai pasitelkiamos „nuostabą keliančios situacijos, kurios nėra
įprastos, pažįstamos, savaime suprantamos, mimezės
neigimas (vaidinimas ir siužetas turi būti tokie, kad nei
aktoriai, nei žiūrovai neturėtų ir / ar negalėtų tapatintis
su personažais), prieštaravimas tarp vaidinimo komponentų, pavyzdžiui, kontrastas tarp muzikos ir vaizdo,
scenografijos ir teksto bei t. t.“ (Gedutis, 2011, p. 83).
Čia svarbus ir ketvirtosios sienos panaikinimas, išėjimas iš vaidmens arba vaidinimas trečiuoju asmeniu,
ir platzkarte, nurodanti veiksmo vietą, ir plakatai,
perteikiantys personažų emocijas. Epiniuose spektakliuose aktoriui tenka daugiau negu vienas vaidmuo
arba keli aktoriai vaidina tą patį personažą. ScenograK u l t ū r o s b a r a i 2 0 2 1 · 11

fijos estetika itin kukli, apšvietimas kuo paprastesnis,
kostiumai minimalistiniai, rekvizito nedaug... Epiniam teatrui Brechtas priskyrė ir kabaretą, ir nebylųjį kiną, net radiją. At(si)ribojimo efektui sustiprinti
labai dažnai pasitelkiamos dainos, nes „brechtiškajame teatre muzika ir dainų tekstai, atrodo, neatitinka
vienas kito“ (BBC, n. d.). Aktoriai ant scenos mažoru
apdainuoja veikėjų nelaimes, net mirtį, priversdami
publiką, kad ji, apmąstydama neteisybę, absurdiškai šypsotųsi. Epiniame teatre gausu juoko, publikos
at(si)ribojimui pasitelkiamas farsas, netgi stand-up,
ypač juodasis humoras: „Žiūrovai juokiasi, o paskui
kiekvienas stebisi: kodėl ir iš ko juokiausi?“ (Ibid.).
Kurti at(si)ribojimo efektą padėjo ir gestus metodas –
tai daugiau negu aktoriaus judesys, tai kūnu perteikiama informacija apie vaidinamo personažo archetipą realiame gyvenime. Šie scenos triukai užtikrina,
kad žiūrovai nepaskęs jausmuose ir potyriuose, nesusitapatins su personažais, o aiškiai suvoks siunčiamą
socialinę žinutę ir turės susimąstyti. Šitaip Brechtas,
o vėliau ir jo teatrinės minties šalininkai, pasitelkdami meną, siekė nuteikti publiką, kad perprastų ir
spręstų įsišaknijusias visuomenės problemas. Gestus
metodą epiniame teatre plačiau aptarė Gintarė Narauskaitė tekste „Teatro semiotika: kūno semiotizavimo teorinės perspektyvos ir raiška“ (2016).
Vokietijos scenoje tobulindamas epinį teatrą,
jaunasis reformatorius sutiko marksistą sociologą
Fritzą Sternbergą, iš kurio sėmėsi marksizmo tiesų, jam dedikavo net pjesę „Žmogus lygus žmogui“
(Parker, 2013, p. 730). Po poros metų marksizmo
teoretiko Karlo Korscho paskaitose susipažino su
dialektiniu materializmu (Ibid., p. 771). Savo epinį
teatrą Brechtas paskutiniais gyvenimo metais pervadino būtent dialektiniu (Ibid., p. 774). „Naudojo
teatrą kaip erdvę pilietiniam ugdymui ir politiniam
organizavimui: mokomosiomis pjesėmis (lehrstücke)
demaskavo kapitalizmo mechanizmus, pasakojo savo
auditorijai apie išnaudojimą, susvetimėjimą, ragino
siekti lygybės, ugdė humanizmą“ (Morgan, 2013, p. 11).
Lehrstücke buvo trumpos, dažniausiai agituodavo
siekti lygybės ir brolybės, nereikalavo didelio teatri43

nio pasirengimo, jas galėjo atlikti ir darbininkai, ir
studentai. Tuo siekta dar labiau priartėti prie auditorijos (Ibid., p. 59).
Į valdžią atėjus naciams, Brechto knygos, pjesės ir
spektakliai Vokietijoje buvo uždrausti (Bibalex, n. d.), o
jam teko emigruoti – pirmiausia išvyko į Daniją, vėliau
į Suomiją, tačiau iš paskos atsekus nacistiniam šešėliui,
pasitraukė į JAV. Kalifornijoje įnirtingai protestavo prieš
nacionalsocialistus ir fašistus. Kurti stengėsi daug, bet,
praradęs tikslinę savo auditoriją, patraukti buržuazinės
publikos nesugebėjo (Morgan, 2013, p. 11). Vis dėlto
būtent emigracijoje parašė bene geriausias savo pjeses –
„Galilėjo gyvenimas“, „Mama Drąsa ir jos vaikai“, „Geras žmogus iš Sezuano“, lyg patvirtindamas sąsają tarp
kūrybinio įkvėpimo ir gyvenimo sunkumų.
Išvykęs už Atlanto, marksistinių pažiūrų neišsižadėjo,
tad galiausiai buvo įtrauktas į dar vieną juodąjį sąrašą, o
ten patekusiems asmenims draudžiama atvykti, juo labiau gyventi JAV. Teko grįžti į Europą. Kartu su žmona
aktore Helene Weigel teatrą Berliner Ensemble įkūrė Rytų
Berlyne. Čia iki gyvenimo pabaigos statė spektaklius pagal geriausias savo pjeses, subūrė menininkų draugiją.
Bet kūrybinę laisvę smarkiai varžė komunistinė cenzūra (Ibid.). Margot Morgan, nagrinėdama teatro ryšius su
politika, puikiai įvardijo pačią esmę: „Pirmoji Brechto
karjeros pusė iliustruoja galią, kurią politinis teatras turi,
tačiau antroji parodo tos galios ribotumą“ (Ibid., p. 12).
Berliner Ensemble gastrolės Paryžiuje 1954 m. taip
sukrėtė garsųjį prancūzų eseistą Roland’ą Barthes’ą,
„kad vėliau jis pareiškė nebenorintis rašyti apie jokį
kitą teatrą“ (Lehmann, 2010, p. 30). Spektaklius pagal
brechtiškąją teatro sampratą Berliner Ensemble stato ir
šiandien, praėjus daugiau kaip šešiasdešimčiai metų po
dramaturgo mirties.
Epinis teatras sovietinėje Lietuvoje,
arba Slyvmedis be slyvų

Nors Brechtas buvo marksistas, savo kūrybą pašventęs
nuolatinei kovai prieš darbininkų išnaudojimą, prieš
socialinę ir ekonominę nelygybę, banaliai tariant, prieš
visokiausias neteisybes, Sovietų Sąjungoje jo pjesės iš44

vysdavo sceną retai. Kodėl? Juk proletariato gynėjas,
liaudies užtarėjas turėtų būti šlovinamas... Brechtas
laikėsi požiūrio, kad „marksizmas nėra uždara sistema, atskleidžianti baigtinę tiesą, tai tyrimo metodas,
valdžios veikimo analizė, keliant klausimus, kaip reikėtų keisti pasaulį“ (Morgan, 2013, p. 66). Tačiau Sovietijoje marksizmas (jei tenykštę praktiką išvis galima taip
vadinti) išsigimė, jokie klausimai čia nebuvo keliami,
o svarbiausia – nepageidaujami (Ibid.). Spektakliai pagal Brechtą, nors kai kur buvo statomi, negalėjo remtis
svarbiausiais epinio teatro metodais, kai tiesiogiai kreipiamasi į abejojančią ir klausiančią visuomenę, nuteikiant ją pokyčiams. Sovietų Sąjungoje nebuvo galima
nei abejoti, nei klausti, juo labiau kritikuoti valdžią ar
skleisti idėjas, kurios įkvėptų visuomenę priešintis neteisybei. Epinis, dialektinis, politinis teatras šiomis sąlygomis turėjo mirti dar nė negimęs.
Lietuvos scenoje sovietmečiu šiek tiek daugiau dėmesio
sulaukė Povilo Gaidžio 1975 m. režisuota Brechto pjesė
„Motušė Kuraž“. Pasak teatro kritikės Irenos Veisaitės, tai
buvo didesnis iššūkis negu statyti „Shakespeare’ą, Moliere’ą, Čehovą“, nes dar neturėta „susiklosčiusių tradicijų“
(Lietuvių teatro istorija. Trečioji knyga. 1970–1980, 2006,
p. 241), tačiau jų nebuvo ir visoje Sovietų Sąjungoje. Nors
režisieriui pavyko pjesės problematiką priartinti prie tuometinių laikų, o aktoriams nustatyti brechtiškuosius rėmus, tačiau „kūrybinės teatro pastangos liko tarytum pakibusios ore, spektaklis turėjo daugiau pažintinę reikšmę“
(Ibid., p. 242).
Sovietinė scena adekvačiai suvokti Brechto nesugebėjo, bet Vakaruose, pasak teatrologės Monikos
Jašinskaitės, pradėta „iš esmės skrosti šiandieną – nagrinėti situacijas, kalbėti nepatogiais, bet aktualiais
klausimais. Šiuolaikiniam Vakarų Europos teatrui
Brechtas padarė didžiulę įtaką ir tuo galima įsitikinti
turbūt bet kuriame vakarietiškame teatro festivalyje“
(Jašinskaitė, 2014). Brechtiškasis teatras, plaktuku
kaldamas socialiai teisingesnį pasaulį, siekė suburti,
emancipuoti, ginti tuos, kurie patys to padaryti neįstengia. Sovietų Sąjungos okupuotoms šalims, deja,
buvo uždrausta siekti, kad jų teatras keistų bent artimiausią aplinką ir keistųsi pats...
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Epinis teatras nepriklausomoje Lietuvoje,
arba Kas lieka iš skylučių, kai sūris jau suvalgytas?

Subyrėjus geležinei uždangai, pagaliau laisvoje, demokratiškoje, nebijančioje atvirai kalbėti Lietuvoje ankstyvais nepriklausomybės metais Rimas Tuminas pagal Brechto pjesę pastatė „Galilėjų“ (1992) – tai vienas
pirmųjų Mažojo teatro spektaklių. Pasak teatrologės
Ramunės Balevičiūtės, nors buvo „gausu tuometinės
neteatrinės tikrovės ženklų, šiame karnavale socialinės
kritikos sandas beveik eliminuotas. Svarbiausia čia – sceninė žaismė, netikėtos stiliaus ir žanro metamorfozės“
(Balevičiūtė, 2012). Šiuo atveju nenoras pasitelkti brechtiškąsias teatro priemones visiškai suprantamas, juk
Tuminas dar 1987 m. tvirtino, kad žavisi epiniu teatru,
bet suvokia jį kitaip negu Brechtas. Koks tas kitaip, režisierius neatskleidė (Ibid.). Vis dėlto „Galilėjus“, Rasos
Vasinauskaitės teigimu, savaip brechtiškas, gal ir nevadovėlinis, šiek tiek tuminiškai priartintas prie Čehovo,
bet epinio teatro specifika išreikšta: „Tuminas neteisė,
nekritikavo nė vienos pusės – tiesiog sutirštino [spalvas]
ir parodė tai, kas iš tikrųjų vyksta už teatro sienų“ (Vasinauskaitė, 2010). Iš recenzijų matyti, kad patys teatrologai dviprasmiškai suprato Brechto metodiką, nors, kaip
ir Tuminas, atrodytų, žavėjosi epiniu teatru.
Vėliau Raimundas Banionis nesėkmingai režisavo
„Kaukazo kreidos ratą“, pavertęs pjesę mėgėjišku vaidinimu, nes Brechto papasakotą istoriją čia vaidina
kolūkio saviveiklininkai, – ironizavo Vasinauskaitė (2006). Recenzijos autorė užsiminė apie Roberto
Sturua dar sovietmečiu Tbilisyje pastatytą spektaklį,
kuris Sovietijos platybėse veikiausiai buvo artimiausias Brechtui ir ilgai nenustotas rodyti: „Neslėpsiu,
mačiusi gruzinų spektaklį, slapta vyliausi, kad dabar
galbūt turėsime savo „Kaukazo kreidos ratą“ – spektaklį apie šiandien mūsų ir kasdienybėje, ir valdžioje
vykstančias dalybas bei mūšius, neteisybę, nemeilę.
Deja. Režisierius pasuko tradiciniu, „abstrakčiai“ surežisuoto ir abstrakčiai publikai skirto spektaklio keliu su inertiškais sprendimais ir vaidybos klišėmis, jis
sklidinas paviršutiniško entuziazmo ir parodomosios
dinamikos“ (Ibid.).
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Dėl nesėkmės kaltas nesugebėjimas perprasti epinio
teatro, nors jis, regis, turėtų labai padėti režisieriui ir
aktoriams susivokti, ko derėtų ieškoti Brechto pjesėse,
kaip jas pritaikyti šiandienai (Ibid.).
Prieš penkerius metus „Geras žmogus iš Sezuano“
išsigimė, atsidūręs Vido Bareikio rankose. Jūratė Visockaitė rašė, kad numanyti, apie ką šis spektaklis, pastatytas Jaunimo teatre, sunku, o „per pertrauką literatūrologas Paulius Subačius pasiūlė dar vieną spektaklio
nesėkmės priežastį: Brechtas paseno, jo šiandien pastatyti neįmanoma“ (Visockaitė, 2015). Tačiau kritikė tokiam
požiūriui nepritarė, pasak jos, viskas įmanoma, tik derėtų labiau įsigilinti. Savo ruožtu Jašinskaitė konstatavo,
kad atėjusiems pasižiūrėti epinio teatro teks nusivilti.
Nors spektaklio programėlėje akcentuojamos Brechto
teatrinės idėjos, jų čia nė su žiburiu nerasi, o „atlikėjai
veikia greičiau kaip Mejerholdo aktoriai-mašinos“ (Jašinskaitė, 2015). Bareikio spektaklis parodė, kad Brechto manifestas taip ir liko neperskaitytas, nes režisierių
karta, užaugusi nepriklausomoje Lietuvoje, brechtiškąsias idėjas supranta labai paviršutiniškai.
Jau kelerius metus publika veržte veržiasi į Oskaro Koršunovo „Vestuves“, pastatytas pagal ankstyvą
Brechto pjesę „Miesčioniškos vestuvės“. Vis dėlto ir čia
įžvelgti epinio teatro idėjas būtų sunku. Po festivalio
Raduga Sankt Peterburge rusų kritikai rašė: „Iš spektaklio programoje žadėto Brechto čia liko nedaug – tik
universalusis modelis šventinio stalo, už kurio susėdus
griūva padorumo fasadas, apnuoginami ne patys maloniausi žmogiškųjų santykių užkaboriai“ (Menų faktūra, 2017).
Taigi epinio teatro bruožai neryškūs net geriausių
dabartinių Lietuvos teatro režisierių kūryboje. Nors
Brechto pjeses jie stato ir, veikiausiai, dar ilgai statys,
tačiau panašu, kad epinis teatras su specifinėmis savo
priemonėmis – publikos at(si)ribojimu, politine ir socialine kritika – vis dar įsipainiojęs ilgose scenos uždangų klostėse ir niekaip neranda kelio iš užkulisių į
prožektorių šviesą, kurioje be konkurencijos „maudosi“ neprilygstamas primarijus – psichologinis teatras:
„nors pastaruoju metu atsiranda vis daugiau pavienių
bandymų tai peržengti, tikras profesionalus Teatras
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mums, ir kūrėjams, ir žiūrovams, ir kritikams, yra ne
kas kita kaip iliuzijos kūrimas Stanislavskio metodu“
(Jašinskaitė, 2014).
Paslaptingas Latvijos ryšys su epiniu teatru

Šią kaimynų scenos paslaptį šiek tiek praskleidžia
Annos Lācis gyvenimo istorija. XX a. pradžioje jauna teatro režisierė ir aktorė išvyko į Vokietiją pasisemti kultūros naujovių. Ten susipažino su Brechtu ir
netgi kaip režisieriaus asistentė dalyvavo pirmajame jo
spektaklyje „Edvardo II gyvenimas“ pagal Christopherį
Marlow. Nepaisant ryškaus akcento, Anna gavo nedidelį Edvardo III vaidmenį (Ulberte, 2018, p. 51).
Šiandien teatrologai, nagrinėdami Lācis kūrybą,
įžvelgia nemažai panašumų su Brechto metodika.
Pavyzdžiui, įsitikinimas, kad teatras turėtų pramogą sieti su didaktika, šiandien laikomas epinio teatro
bruožu, tačiau lygiai to paties latvių režisierė siekė
dar prieš susipažindama su šio teatro pradininku
(Ibid., p. 53). „1928–1932 m. Lācis ilgesnį laiką gyveno Vokietijoje, palaikė profesinius bei asmeninius
ryšius su Piscatoru, su Brechtu, kurie tuo metu kūrė
ir išbandė epinio teatro sistemą“ (Ibid., p. 56). Annos
draugystė su Bertoltu neturėtų stebinti – du kūrėjai,
besižavintys kairiosiomis idėjomis bei teatro galimybėmis keisti pasaulį, o kartu ekscentriški menininkai, labiau už viską vertinantys talentingą kūrybą ir
gerą kompaniją, tikrai rado bendrą kalbą. Memuaruose minima, kad Lācis pasakodavo Brechtui apie
rusų teatrą, ypač apie Stanislavskį ir Mejerholdą (Eaton, 1977, p. 11), aptarė Sovietų Sąjungos situaciją,
meno politiką... Bet svarbiausia – supažindino su
Walteriu Benjaminu, o panašus istorijos vertinimas
ir požiūris į humanizmą garsųjį filosofą visam gyvenimui susiejo su teatro reformatorium (Benjamin,
1998, p. 9).
Lācis bandė, bet niekada taip ir nepastatė nė vienos
Brechto pjesės. Pavyzdžiui, apie 1935-uosius, dirbdama latvių teatre Skatuve Maskvoje, norėjo režisuoti
satyrinę antinacistinę Brechto parabolę „Apvalios ir
aštrios galvos“, tačiau, kol valdžia apsisprendė duoti
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leidimą, teatras užsidarė (Ulberte, 2018, p. 58). Praėjus daugiau kaip dviem dešimtmečiams, sugrįžusi
iš priverstinių darbų stovyklos Kazachstane, Lācis
prieš pat Brechto mirtį ketino Valmieros teatre statyti „Mamą Drąsą ir jos vaikus“, bet idėjai nepritarta.
Kai kuriuose šaltiniuose nurodoma, kad Brechtas žadėjęs specialiai Lācis sutrumpinti „Kaukazo kreidos
ratą“, kad ji galėtų pjesę pristatyti Valmieros miestelio darbininkijai, deja, sutrumpintos pjesės režisierė
taip ir nesulaukė, o po Brechto mirties irgi nepastatė
jokio spektaklio pagal jį (Ibid., p. 61). Nors informacijos apie Lācis išlikę nedaug, iki šiol ji vadinama pirmąja atvežusia ir įgyvendinusia epinio teatro idėjas
Latvijoje (Ibid., p. 51).
Latvių spektakliai pagal Brechtą, pristatyti Lietuvoje,
arba Epinis... Stanislavskio teatras

Ar Lācis puoselėtas brechtiškasis metodas prigijo?
Apžvelkime spektaklius pagal Brechtą arba paremtus epinio teatro principais, latvių rodytus Lietuvoje.
Pagrindinis politinio teatro šalininkas Latvijoje – režisierius Valteris Silis, nagrinėjantis politinius, ekonominius, socialinius klausimus, pastaruoju metu
įnikęs į gamtosaugos temas, bet daugiausia vietos
kūryboje skiriantis istorijai. Nors tada režisieriui
buvo vos 35-eri, pagal politinių spektaklių gausą jis
jau lenkė ne vieną savo pirmtaką. Brechto pjesių nestato, bet plėtoja epinį teatrą. Kai festivalis Sirenos
parodė Silio „Legionierius“, aptariančius skaudžią
istorinę Latvijos patirtį, Rūta Oginskaitė rašė, kad latviai sugebėjo šia tema žaisti, „kūrybiškai atsargiai“
kvestionuodami praeitį, galiausiai „aiškiai parodė,
kad valdžios viršūnėse daugiau postringaujama, nei
rūpinamasi žmonėmis“ (Oginskaitė, 2014).
Lietuvos publikai svarbesnis Silio spektaklis „Barikados“ (2014), perteikiantis Sausio 13-osios istoriją.
Jis įdomesnis ir teoriniu požiūriu, nes latvių politinio
teatro kūrėjas bandė statyti spektaklį su stanislavskiško sukirpimo lietuvių aktoriais. Pasak Jašinskaitės, „Stanislavskio teatras yra bendros patirties teatras. O Brechto teatras skirtas dalijimuisi skirtinga
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patirtimi“. Kitaip nei latvių aktoriai „Legionieriuose“, lietuviai „Barikadose“ „nuolat teisinasi dėl šio
spektaklio. Maža to, jie dar ir apsimeta, kad jaučia
neigiamą publikos nusistatymą jų atžvilgiu“ (Jašinskaitė, 2014). Atotrūkis tarp režisieriaus sugalvotos
idėjos ir aktorių vaidybos, kai itin jautria patirtimi
dalijamasi vienareikšmiškai, pataikaujančiu ir „atsiprašinėjančiu“ tonu, neleido spektakliui tapti „tikruoju“ epinio teatro įsikūnijimu. Kad ir kaip būtų,
Silio spektaklis – vienas adekvatesnių bandymų Lietuvos scenoje kurti epinį teatrą. Ne veltui Jašinskaitė
savo straipsnį pavadino šmaikščiai – „Barikados“:
Goodbye, Stanislavski!“
Kitas latvių (irgi jaunosios kartos) režisierius, kurį
verta paminėti, kalbant apie Brechtą, – Elmāras Senkovas. Lietuvos publikai 2018 m. jis pristatė spektaklį pagal Brechto „Mamą Drąsą“ ir iškart sulaukė
audringų ovacijų – pelnė Auksinį scenos kryžių už režisūrą. Pacifistinę pjesę, parašytą 1941 m., Senkovas
priartino prie šių dienų, įterpdamas lietuvių karių
šauktinių komentarus. Deja, „šios dvi dalys – Brechto
fabula ir dokumentinio teatro intarpai – atrodo kaip
du skirtingi spektakliai“ (Balevičiūtė, 2020). Pasak
teatrologės, „nors apie karą kalbama daug, labiausiai
užsižaidžiama šmaikščiomis sentencijomis, o tikrų
karo baisybių čia nėra nė kvapo“ (Ibid.). Veiksmas
tarpais atrodo naivus, neįtikinamas, o „tai, ką būtų
galima pavadinti „brechtiška dvasia“, pavyzdžiui,
muzikiniai farsiniai intarpai, neturi tikrojo brechtiško geluonies“ (Ibid.). Brechtiškųjų bruožų lyg ir buvo,
bet jie įstrigo pusiaukelėje.
„Teatras turi būti atviras, prieinamas visiems žmonėms. Jis turi būti socialus – kalbėti visuomenei. Jis
neturi būti didaktiškas ar moralizuojantis, bet būti
veidrodis, atspindintis ir atliepiantis mūsų vidines
problemas“, – vienur pritardamas Brechtui, kitur
paneigdamas teatrinę jo idėją sakė Senkovas (theATRIUM, 2020). Bėda čia ta, kad latvių režisieriaus
„Mama Drąsa“ tapo ne brechtiškuoju visuomenės formavimo plaktuku, o būtent įprastu veidrodžiu, taigi
prie epinio teatro lyg ir priartėjama per du žingsnius,
bet čia pat žengiamas vienas atgal.
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Kodėl Brechtas neatrastas Lietuvoje

Kai žaizdą nustoja skaudėti,
Ką maudžia – tai randas.
Rašydama apie latvių režisieriaus „Barikadas“ ir jo politiniame teatre vaidinančius lietuvių aktorius, Jašinskaitė teigė: „Nors tapome „laisvi“, žmonės vengia kitaip
mąstančių, jungiasi į „bendraminčių“ kompanijas, kurios atmeta bet kokius prieštaravimus, gyvena savo iliuzijomis. Nenuostabu, kad teatre kalbėti nuoširdžiai bei
sąžiningai aktoriams baisu. Jei tik pasakys tai, ką nori,
o ne tai, ką žmonės nori išgirsti, daugelį teatro žiūrovų
ištiks širdies smūgis (čia ne metafora). O kas, jei kalbės apie įvykius, vykstančius šiandien? Taigi, nors jau
arčiau, bet vis dar kantrybės – tikras politinis teatras
Lietuvoje kol kas neegzistuoja“ (Jašinskaitė, 2014).
Šis teiginys apibūdina ne tik publikos, bet ir aktorių,
režisierių santykį su brechtiškuoju metodu. Nelengva
kurti epinį teatrą, kai bijoma kvestionuoti, prieštarauti, žaisti, teigti „nepatogią“ tiesą, kad bent porą valandų būtų mąstoma, abejojant geležinių postulatų teisingumu... Nekeista, kad lietuvių aktoriai, gavę vaidmenis
latvių politinio teatro spektaklyje, sutriko. Juk semtis
įkvėpimo nėra iš ko, nebent pasiskolintume itin retus
Lācis raštus arba išsiverstume bent keletą Brechto užrašų apie tą kietą riešutą – epinį teatrą.
Kodėl patys neturime epinio teatro, atsakymas dvireikšmis. Viena vertus, dar neišsivadėjo sovietmečiu
įdiegta baimė atvirai, drąsiai kalbėti, nes už kitokią
nuomonę būdavo baudžiama, antra vertus, Laisvė,
kurią išsikovojome, pernelyg brangiai kainavo, kad
būtų galima ją kritikuoti. Todėl matomos tik praeities
blogybės, palikta vietos nebent psichologinėms traumoms, bet ne sociopolitinėms dabarties dramoms.
O gaila, nes epinis teatras scenoje, priartintas prie
dabartinių visuomenės problemų, skatintų tobulinti
laisvę realybėje. Jašinskaitė rašė: „Naivu būtų tikėtis,
kad dabar kaip iš gausybės rago pasipils bandymai išmėginti epinio teatro žanrą. Bet labai norėčiau, kad
taip atsitiktų. Nes Stanislavskis – kaip dujos iš Rusijos.
Geriau turėti laisvę rinktis“ (Ibid.).
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Aš irgi norėčiau, kad teatras drąsiau rinktųsi, ypač
šiandien, kai pasaulį vėl užliejo kraštutinės politinės
ambicijos, kai vis gilėja socialinė nelygybė, Žemę drebina šiurpūs globalinio atšilimo padariniai, o visuomenė vis labiau radikalėja. DRĄSUS brechtiškosios
tradicijos teatras, gerai išmoktos epinio teatro pamokos, tikiu, padėtų sulaukti laimingo šių neramumų
galo, kaip rašoma pjesėje „Geras žmogus iš Sezuano“:
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6. Visuotinė lietuvių enciklopedija. (n. d.). Bertoltas Brechtas. Prieiga per internetą: https://www.vle.lt/Straipsnis/Bertolt-Brecht-57599
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8. Marvin Carlson. Theories of Theatre: A Historical and Critical Survey, from the
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9. Katherine Eaton. Brecht’s Contacts with the Theater of Meyerhold. Comparative Drama. 1977. 1(11), 3–21.

Mes uždangą nuleidom, bet daugybė
Opiausių klausimų – ore pakibę...
Smagu žiūrėt, kai salė ši pilna:
Nuo jūsų mes priklausom – ir gana!
Jei nėr gyvybės publikos veiduos,
Teatras būtinai subankrutuos!
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Ar negalėjom jų išmest lengvai?
Yra dėl ko suglumti, iš tiesų...
Klausykit!
Aš tos nuomonės esu,
Kad jūs momentą turite patogų
Paimt į savo globą gerą žmogų.
Ar šiaip, ar taip, bet pjesė ši privalo,
Privalo susilaukti gero galo!
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Vaida STEPANOVAITĖ

KĄ ANGELIKAI SHER REIŠKIA LIETUVIŲ
MITAS APIE „EGLĘ ŽALČIŲ KARALIENĘ“

I

zraelyje gyvenanti lietuvių kilmės fotografė Angelika Sher (g. 1969) Vilniuje, Samuelio Bako
muziejuje, pristato personalinę parodą „Eglė žalčių
karalienė“. Nuotraukų ciklas, videoinstaliacija ir performansas kuria daugialypį pasakojimą apie pastangas susigrąžinti prasminį ryšį su gimtaisiais namais,
paliktais prieš daugelį metų. Autorė išreiškia šį troškimą, supindama tris likimus – tai pačios Angelikos,
gimusios ir augusios sovietiniame Vilniuje, emigravusios į Izraelį pačiose Sovietų Sąjungos žlugimo išvakarėse, patirtis; lietuvių tautosakos mitinės herojės
Eglės meilės ir skausmo epopėja; teatro ir kino aktorės Eglės Mikulionytės sceninio gyvenimo ir kasdieninės buities atspindžiai.
Trys veikėjos įkūnija tris atminties plotmes – intymų asmeninį pasakojimą papildo kolektyvinė kartos
istorija, kartu reflektuojant ir nepavaldžią laikui mitinę
tautos pasąmonę. Kaip ir didžioji Angelikos Sher kūrybos dalis, šios parodos eksponatai kviečia žiūrovus,
kad kiekvienas pažvelgtų į patį save, pasiklydusį tarp
atsiminimų ir dabarties, nepastebimai nykstant ribai
tarp vaizduotės ir realybės, tarp įprastinės buities ir
stebuklinės pasakos. Fotografijose kuriamos vaizdinės
dramos scena – aktorės Eglės Mikulionytės butas viename iš miegamųjų Vilniaus rajonų. Siužetai sklidini
kruopščiai kuriamos įtampos, pasitelkiant ženklus,
susijusius su netolima sovietine praeitimi, nuorodas į
archajinius ir krikščioniškus simbolius, net nuovargį,
susimaišiusį su teatrališku kasdienybės dramatizmu. Į
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fotografijose vaizduojamus namus jau nebebus galima
sugrįžti – pastatas nugriautas, vykdant urbanistinę renovaciją. Šis faktas simboliškai išryškina menininkės
kūrybai būdingą dokumentikos ir fikcijos, asmeninės
ir kolektyvinės biografijos, išorinio ir vidinio pasaulių
supriešinimą. Lygia greta atsiskleidžia tarpkultūrinė
patirtis tos išeivijos dalies, kuri išvyko iš Lietuvos prieš
pat nepriklausomybės atkūrimą.
Pagrindinis sandas yra fotografijų ciklas, kurį
papildė videoperformansas, per atidarymą parodytas gyvai. Aktorė Eglė Mikulionytė dainavo lietuvių
liaudies dainą, lyg atlikdama ritualą, atskleidžiantį,
kaip asmeninis gyvenimas įsilieja į bendrą tautos istorijos tėkmę.
Paroda „Eglė žalčių karalienė“ aktualizuoja išeivijos
menininkų tarpkultūrinę patirtį, skatina jos refleksiją.
Šios menininkės darbai eksponuojami svarbiose meno
institucijose visame pasaulyje. Fotografė surengė personalines parodas galerijoje SepiaEye Niujorke, galerijoje
Fotografiya Liublianoje, dalyvavo Tina B bienalėje Galerie Vernon Prahoje, Ramat Gano muziejuje Izraelyje,
galerijoje Camera 16 Milane, galerijoje Pobeda Maskvoje,
šiuolaikinio meno galerijoje Zemack Tel Avive. 2009 m.
įvertinta III vieta Sony’s World Photo Awards konkurse, kurio prizininkų nuotraukos buvo eksponuojamos
Londone, Tokijuje, Niujorke, Honkonge.
Tai pirmasis Angelikos Sher kūrybos pristatymas
Lietuvoje. Paroda Samuelio Bako muziejuje veiks iki
2022 m. vasario 18 d.
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Angelika SHER. Piršlybos. Skaitmeninė spauda; 120 x 80

Vadim MESIAC

SALIVANO SALA

M

aždaug po pusantrų metų [nuo ankstesnio
susitikimo] sėdėjome su Brodskiu kavinėje
Atlanto vandenyno pakrantėje ir valgėme austres.
Saulė plieskė zenite, horizontas, prisitaikydamas
pagal planetos formas, kiek išsilenkė. Pašėlusiai
klykavo žuvėdros. Vėjas nešė jas kurortinio miestelio pusėn. Prie kranto vanduo buvo neskaidrus
lyg žuvienė iš prastai nuskustos žuvies. Atplaišas,
sudriskusius palmių lapus, žuvų gaišenas, kur ne
kur pasitaikančius plastikinius butelius bangų keteros plukdė į krantą. Šiukšlės likdavo ant smėlio,
ne itin pablogindamos apleisties vaizdą. Šį paplūdimį galima laikyti laukiniu. Jis nepriklausė nei poilsiavietėms, nei miestui, nei karinei bazei, paverstai
muziejumi. Kavinei ši vaizdinga vieta labai tiko. Iš
kairės, palei nedidelę įlanką, driekėsi ištisas prabangių pastatų, nudažytų geltona spalva, miestelis,
iš dešinės – krūmynų ir aukštos žolės tankmė, nusitęsianti iki pat salos galo.
Prasidėjo potvynis, bangos lėtai artėjo prie mūsų
staliuko. Mudu gėrėm nebrangų šampaną, abejingai
rydami moliuskus. Gyvendamas Pietų Karolinoje
įjunkau į jūros gėrybes. Būdavo dienų, kai išvažiuodavau į salas, pasiimdavau palapinę, pasistatydavau
ją prie pat vandens ir maitindavausi krabais, austrėmis, nurautomis nuo medienos, dreifuojančios
vietinėje lagūnoje. Žvejyba čia nekokia, o gaudyti
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žuvies atvirame vandenyne dar nebuvau išmokęs.
Jau metus dirbau koledže netoli Niujorko, vos per
vienos metro stotelės atstumą nuo Grinvič Vilidžo.
Iki tol spėjau pagyventi Pietų Karolinoje, o vasarą
su Gembicka ir jos dukra nuvažiavome automobiliu į Naująjį Meksiką. Po tos kelionės pasijutau esąs
amerikietis. Degalinėse juokaudavau su furų vairuotojais, krautuvėse merkdavau akį pardavėjoms.
Aš greitai persikūniju, tačiau vargu ar kada nors
subręsiu baigtiniam įvaizdžiui.
– Čia, visai greta, yra Moltri fortas, – pasakojau
Brodskiui. – Karo už nepriklausomybę metais jį pastatė iš palmetto rąstų. Anglų sviediniai įstrigdavo
palmių medienoje, nes ji neturi rievių. Mūsiškiai, pagerbdami mūšį Salivano saloje, nutarė valstijos vėliavoje pavaizduoti palmę. Palmė ir pusmėnulis. Šis man
gerokai mielesnis.
– Puikus užkampis, – sutiko Brodskis. – O ką Jūs
apskritai čia veikiate?
– Istoriniu atžvilgiu ne prastesnis už Naująją Angliją, – atrėmiau aš. – Konfederacija man tapo antrąja tėvyne. Pas jus, Šiaurėje, iškreiptai interpretuojami
Pietų papročiai. Pietinių valstijų esmė yra ne vergovė,
bet prieraišumas tradicijai. Bandoma išlaikyti aristokratišką stilių.
Gyvenimas Pietuose atpratino mane nuo familiarumo, nors „iš krūmų į rūmus“ nesiveržiau.
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– Šampanas – vienas iš naujųjų Jūsų įpročių? – šyptelėjo Brodskis. – Rytais jį geria arba degeneratai, arba
aristokratai.
– Man patinka, kad prisimenate sovietinį kiną, – atsakiau aš. – Beje, šampanas nėra niekuo blogesnis už
kavą. Juk niekas neliepia lakti po pusryčių. Šampanas
gaivina. Austrės atšviežina. Jos iš esmės net ne maistas.
Tas duetas kažkuo panašus į princesę, be drabužių atsidūrusią žvejų tinkluose. Nei nuoga, nei apsirengusi.
– Kokie meniški Jūsų palyginimai. Kita vertus, su
prigimtimi nepasiginčysi. O gal apsvaigote nuo šampano?
Šiandien priešpiet nuvažiavau į Čarlstoną ir paėmiau
Brodskį iš Embry – Riddle universiteto, kur jisai skaitė
paskaitą apie amerikiečių literatūrą. Atvažiavo vakar.
Jį jau vežiojo po apžvalgines ekskursijas – laivu į Samterio fortą, iš kur pasigirdo pirmasis Pilietinio karo
šūvis, į garsiąją „Magnolijos“ plantaciją, į restoranus,
kur patiekiama krabų sriuba. Aš pasišoviau aprodyti
blogąją amerikietiškųjų Pietų pusę. Išvežiau toliau nuo
miesto. Jis atlaidžiai sutiko leistis į ekskursiją, burnoje
nuolat liežuviu darydamas kažkokius sukamuosius judesius. Gal dantį neseniai išrovė ir jis laižo žaizdelę, o
gal tai tiesiog nervinis tikas.
– Man patinka Amerikos gamta, – pasakiau. – Visa
kita – antraeilis dalykas. Gaila, kad gamta nėra visiems
pasiekiama. Tvoros, nacionaliniai parkai. Laisvas žmogus privalo turėti teisę laisvai judėti, absurdas mokėti
už kiekvieną apsilankymą prie vandenyno.
– Man labiau patinka Vilidžas. Ir apskritai aš, Šiaurės žmogus, Jūsų Karoliną laikau idioto fantazija.
– Josifai Aleksandrovičiau, aš irgi teikiu pirmenybę
Vilidžui. Gyvenu viena metro stotele toliau negu Jūs.
Manęs niekada nejaudino eglės ir voverės tarp eglių.
Tikrai nežinau, ką bendravimas su gamta galėtų suteikti poezijai, bet ir be poezijos gausu stebuklų.
– Ar esate tuo tikras?
– Norint susidaryti išsamų vaizdą, būtina gamtos
sferon įtraukti oro uostus, gamyklas, dangoraižius,
aukštakrosnes, elektros perdavimo bokštus, automobilių remonto dirbtuves, kitus neorganinio pasaulio
objektus. Skirstymas į veiklą ir mąstymą, į tai, kas dio52

nisiška ir kas apoloniška, į miestą ir kaimą yra siaubingai pritemptas reikalas. Kaip ir priešprieša tarp fizikų
su lyrikais. Kaime yra daugiau vietos, kur pastatyti automobilį. Štai ir visas skirtumas. Ar esate tikras, kad
žmogus – gamtos kūdikis?
– O kas? Gal ateivis?
– Na, bent jau tarpinė grandis.
– Jūs čia tobulinatės?
– Atostogauju. Nusibodo Niujorkas. Atvažiavau čia
autobusu. Beje, pažintiniu atžvilgiu tai buvo labai naudinga.
– Važinėjau į Ann Arborą autobusu, kol nebuvau išmokęs vairuoti, – pasakė Brodskis. – Ankšta, aplink
nervingi, dvokiantys žmonės... Ir taip toliau, ir taip
toliau.
– Man šįkart irgi kliuvo prastas kaimynas, – atsakiau. – Afroamerikietis paauglys įkalbėjo, kad užleisčiau jam vietą, nes norėjo paflirtuoti su airių gražuole. Aš persėdau ir atsidūriau kažkokio juodo tešliaus
pašonėje. Nei atsikvėpti, nei krustelti. Turėjau grįžti į
savo vietą. Vaikinukas mainais pasiūlė man savo seserį už dvidešimt dolerių, bet aš tuo gundymu nesusiviliojau.
– Tokia baisuoklė?
– Paviršius labai šiurkštus. Be to, nemėgstu perkamos meilės.
Brodskio veide atsispindėjo nuostaba.
– Pas jus Pietuose aukšta moralė.
– Kalbu ne apie moralę. Panelė buvo ne mano skonio.
Virš vandenyno sukęs ratus pelikanas staiga nėrė į
bangas ir trumpam dingo iš akių.
– Nieko sau, – tarė Brodskis. – Beveik vertikaliai. Ar
jis nenuskendo?
– Pamatysim. Turėtų tuojau išnerti.
– Viskas čia iš tikrųjų primena Juros periodo parką. Spėju, Jūs sąmoningai vengiate vietų, kur sutelkta
kultūra.
– Mažiau nuorodų, įtakų. Malonu žinoti, kad šimtus
mylių aplinkui niekas negalvoja apie tai, apie ką galvoji
tu pats.
– Na ir apie ką gi Jūs galvojate?
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– Apie tai, kad šiąnakt Moltri forto papėdėje padėjau akmenis nuo Mozės Sinajaus kalno, nuo Budos iš
Himalajų, kalkakmenio gabalą iš Stounhendžo, akmenukus iš Kelno katedros, kur palaidoti magai. Turiu
didelę kolekciją.
– Jūs beprotis?
– Pagrindinė karinė pasaulio galia privalo būti dvasinga. Amerikoje esama visko, išskyrus šventas vietas.
Šaliai, jaunesnei už mūsų Didįjį teatrą, reikia paramos.
Manykime, kad aš keičiu pasaulį, suteikdamas jam
subtilumo.
– O kam Jums šventos vietos? – smalsiai paklausė
Brodskis. – Negalite gyventi be šventovių?
– Kaip tai kam? Kad jas išniekinčiau. Nežinau kito
saviraiškos būdo.
Josifas Aleksandrovičius nusišaipė:
– O kodėl gi demokratija Jums nėra šventa?
Išsigandęs nutilau. Amžiaus skirtumas vis dėlto
darė poveikį.
– Beje, kodėl nekišate nosies į veikiančią karinę
bazę? Bijote, kad nušaus?
– Bazę irgi pasieksiu, – pasakiau, nekeisdamas intonacijos. – Čia jų daug. Norfolke jau buvau. Išpyliau
akmenis iš pramoginio katerio. Pašventinau Antrąjį
operatyvinį laivyną. Pagrindinis dalykas mūsų užmojams yra plano mastas.
– Ar pats sugalvojote tą daryti? O gal patarė KGB?
– Pats. Laikau tai tikrąja poezija. Žodžių prirašyti
kalnai. Jie nieko nekeičia. Svarbiausia, niekas jų neskaito. O čia viskas paprasta ir aišku. Akmenys, kuriais
žengė pranašų kojos, atsiduria ten, kur neturėjo atsirasti. Perkonfigūruoju noosferos galios trajektorijas.
Kiekvienas mano poelgis keičia pasaulį į gerąją pusę.
Chasapik įlankoje išmetę šventą dirvožemį, mokslininkai iššifravo ančiasnapio genomą. Poezija veiksme.
Čia Jums ne eilėraštukus kurpti.
Brodskis nuoširdžiai nusijuokė, o tai, kaip man pasirodė, dar labiau pašviesino žilus jo plaukus. Austrių padažą mechaniškai supylęs į vieną iš kriauklių, ant šakutės pasmeigęs moliuską, pasiūlė išgerti už naują poezijos
formą. Mano veiksmų prasmė jam tapo suprantamesnė.
– O ar daug jau pavyko, taip sakant, pašventinti?
K u l t ū r o s b a r a i 2 0 2 1 · 11

– Himalajai, Sinajus, Apalačiai, Uoliniai kalnai...
Everesto dar nepasiekiau. Nauji mokymai paprastai
sukuriami kalnuose. Pagrindinė užduotis yra susieti
visas pasaulio religijas. Suteikti joms bendrą vardiklį.
Darau tai, ko anksčiau niekas kitas nedarė ir be manęs nepadarys.
– Malonu girdėti. Aš ir nežinojau, kad judate tokia
keista linkme. Ar apie tai kas nors rašo? Iš to galima
padaryti reklaminę kampaniją.
– Rašo, bet nepakankamai. Man atrodo, pagrindiniai dalykai pasaulyje turėtų būti atliekami tyloje. Eilėraščių juk irgi nebūtina skelbti. Svarbiausia parašyti.
Jūs apie tai kalbėjote. Skaičiau.
– O kaip įrodysite, kad nemeluojate? Galima juk bet
kokį akmenuką padėti ant altoriaus ir sakyti, kad jis iš
kapavietės.
– Veiksmas įrašomas, fotografuojamas. Beje, neseniai nusprendžiau visiškai nemeluoti. Bent jau šiais
metais.
– Tikrai? – nustebo Brodskis. – Prieš dvidešimt
metų bandžiau daryti kažką panašaus. Nepamenu,
kuo tai baigėsi. – Jis pasimuistė. – O kas finansuoja
Jūsų, taip sakant, projektus? Juk čia dideli pinigai.
– Rinkau makulatūrą. Susitaupiau. Amerikoje man
pavyko išspręsti finansinės nepriklausomybės klausimą, – atsakiau kukliausiu tonu.
– Ar FTB tuo nesusidomėjo?
– Buvo pasirodę, bet norėjo vien nuoširdžiai pasikalbėti. Nusprendėme draugauti šeimomis.
Padavėja ant padėklo atnešė sąskaitą ir telefono ragelį.
– Jums skambina, – kreipėsi į mane.
Nutaisęs suglumusį veidą, paėmiau ragelį. Vyro
balsas buvo girdimas taip gerai, tarsi kvėpuotų man į
ausį. Kelias sekundes klausiausi jo alsavimo, net pamaniau, gal kitam laido gale tūno astmatikas. Atsiprašęs
Brodskio, pakilau nuo stalo ir nuėjau į šoną.
– Sveikas, Mesiacai! – išgirdau bjaurų užkimusį balsą. – Vis linksminatės? Atmink, niekše, tavo Brodskis
netrukus pasimirs ir tu vėl tapsi niekuo. Supratai?
– Supratau. Kas buvo nieks, tas taps viskuo.
– Užsiknisk, snargliau. Šūdas buvai, šūdas ir liksi.
– Puiki mintis.
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Tas tipas, matyt, kvanktelėjęs, skambino man prieš
porą mėnesių, tačiau jo grasinimams tada neteikiau jokios
reikšmės. Fanatiškas, pavydus, nevykęs eiliakalys. Argi
tokių trūksta? Buvo galima jam parodyti jo vietą, tačiau
nenorėjau savo nemirtingos sielos jėgų eikvoti idiotams.
– Kas skambino? – paklausė Josifas, kai grįžau.
– Jevtušenko. Domėjosi Jūsų sveikata.
– Ar pasakėte jam – tegu išgraužia?
– Būtent taip ir pasakiau. Beje, ar žinote, kad pirmasis SSRS apie Jūsų Nobelį paskelbė Čingizas Aitmatovas? Sakė, kad priklausote pirmaujančiai sovietinių
poetų kohortai, tarp kurių paminėjo Jevtušenką, Voznesenskį, Achmaduliną...
– Kas tas Aitmatovas? – piktai paklausė Brodskis. –
Už šiuos žodžius reikėtų Jus nunuodyti.
– Šampanu?
Poetą apvežiojau po salą, parodžiau keletą gerų viešbučių Palmos saloje, kur mėgdavau apsistoti su merginomis. Kai pasukome tilto link, mostelėjau restorano,
įsikūrusio pelkėtos upės žiotyse, pusėn.
– Kartą netyčia nuskandinau čia naro kostiumą.
Vos nenukaliau savo draugo. Sunkus, švininis kostiumas. Tuomet kažkaip nepavyko išlaikyti pusiausvyros.
– Aš, beje, esu dirbęs švyturyje, – prisiminė Brodskis.
– O aš mazgojęs lavonus kriminalistikos morge, –
atsakiau.
Užvažiavome ant Arthur Ravenel Jr. tilto – graži laki
struktūra, jungianti salas su žemynu. Važiavome pro
tilto švieseles su debesėliais konstrukcijos angose ir tylėjome. Originalumu šis tiltas galėtų varžytis su Aukso
vartų tiltu Kalifornijoje.
– Čia trūksta Mardy Gras kaip Naujajame Orleane.
Viskas vienoda: architektūra, pelkės, palmės, aligatoriai.
Žmonės nemuzikalūs. Bronzuoti praėjusių dienų žygdarbiais. Nemirtingumą man labiau primena džiazas, o ne
klasikinė muzika. Masių kūrybiškumas. Kiekvienas turi
savo dūdelę ir, kol groja, liūdesys tiesiog išgaruoja.
– Jūs irgi turite tokią dūdelę, – tarė Brodskis. – Kažkoks patologinis linksmumas. Ir beprasmio veiksmo
troškimas.
– Maloniau bendrauti su tais, kurie susiję su Buda,
Moze, Grigorijum Rasputinu ar Jėzum Kristum, negu
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su Amerikos fondų funkcionieriais. Kitas mastelis. Argi
nesakėte, kad pagrindinis dalykas yra plano mastas?
– Aš daug ką sakiau, – įsižeidė Brodskis. – Jūs esate
nuotykių ieškotojas, entuziastas, baisus žmogus. Nuo nieko kito taip nedvelkia mirties šalčiu, kaip nuo entuziastų.
– Josifai Aleksandrovičiau, juk tai jūs teigiate, kad
poezija yra über alles. Aš mėgstu poeziją, tačiau matau
ją visame kame.
Įjungiau radiją. Vyko karšta diskusija apie Johną
Wayne’ą Bobbitą, kuriam sutuoktinė nupjovė penį.
Grįžęs namo girtas, vyras ją išprievartavo, tada užmigo. Įžeista Lorena griebė virtuvinį peilį, nukirto vyro
varpą, išvežė automobiliu ir išmetė atvirame lauke.
Teismo posėdyje moteris piktinosi, kad sutuoktinis visada baigia, nelaukdamas jos orgazmo. Už tai ir gavo,
ko nusipelnė. Vėliau, matyt, pabudus sąžinei, Lorena
iškvietė greitąją pagalbą. Gydytojai rado Bobbito varpą, uždėję ant ledo nuvežė į ligoninę ir prisiuvo atgal,
į pradinę vietą. Operacija truko devynias su puse valandos. Vyrukas iki šiol rinko aukas, kad už ją susimokėtų. Istorija tapo populiari, mirgėjo pirmuosiuose
laikraščių puslapiuose. Dabar to reikalo ėmėsi feministės, ragindamos moteris griebtis skeltuvų, kad apsigintų nuo „naminių prievartautojų“.
– Girdėjau, turite draugę amerikietę, – įgėlė Brodskis. – Nebijote, kad ir ji ims ginti moterų teises?
Gūžtelėjau pečiais – nuo likimo nepabėgsi.
– O iš kur Jūs žinote? – staiga nušvito man. – Tai ne
paslaptis, bet...
– Pasaulis mažas, – atsakė Brodskis. – Juk ir Niujorke elgiatės įžūliai. Manote, didmiestyje niekas Jūsų
nepastebi, bet esate matomas kaip ant delno. Viešasis
asmuo.
– Neturiu nuo ko slėptis, Josifai Aleksandrovičiau.
Žmonių būry juk smagiau.
– O kaip Jūsų darbas? – Jis pakeitė temą. – Vis dar
dėstote tame pačiame koledže?
Radau darbą Stevense (Hobokenas, Naujasis Džersis),
mielame miestelyje ant Hadsono kranto. Seni pastatai.
Vaizdas į Manhataną. Per upę galima persikelti keltu
arba metro. Nuo tada, kai atsikrausčiau iš Karolinos,
su Brodskiu nė karto nesimatėme. Poetas dėstė South
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Hadley mieste, Masačusetse. Aš Vilidže lankiausi retai.
Susiskambindavome telefonu, toks būdas tiko abiem.
Tai, kad man pavyko jį pagauti Pietuose, galima laikyti
sėkme, nors jokių reikalų su juo neturėjau. Amerikoje
greitai pripranti prie atstumo, skiriančio tave nuo kitų. Į
svečius be niekur nieko čia neinama, oro uostuose pasitikti neįprasta. Tai teikia tam tikrą kaifą.
– Kaip Jūsų festivalis? Girdėjau, pradėjote kažkokį
Rusijos ir Amerikos mispą.
– Ruošiuosi, – pasakiau. – Renku žmones. Bandau
pritraukti lėšų.
– Mane kviesi? – įtariai paklausė Brodskis.
– Argi pasirodytumėte vienoje kompanijoje su Prigovu?
– Ak, taip... Prisimenu...
Viską, kas metropolyje susiję su šiuolaikine poezija,
Josifas puikiausiai žinojo. Bičiuliai iš Sankt Peterburgo ir Maskvos jam išsamiai pranešdavo apie naujus
minčių ir skonių valdovus, tačiau dangaus gyventojo
padėtis leido poetui demonstruoti, esą nieko apie tai
nenutuokia. Kaip einasi sąlyginiams konkurentams –
Jevtušenkai, Voznesenskiui ar Achmadulinai, – jam
labai rūpėjo, bet kartai, pasirodžiusiai po jų, buvo visiškai abejingas.
Į pirmąjį festivalį Hobokene pakviečiau Niną Iskrenko, Arkadijų Dragomoščenko, Dmitrijų Prigovą, Ivaną Ždanovą, savo bičiulį iš Jekaterinburgo
„Arkasha Zastyrts“, kritikus Slavą Kuriciną ir Marką
Lipoveckį, Sergejų Kuryochiną, kuris iš dalies buvo
mūsų šeimos draugas. Prisijungė kūrybinė miesto inteligentija. Amerikiečius kvietė mano kolega, poetas ir
leidėjas Edas Fosteris.
– Kokio velnio man dalyvauti ten su tais grafomanais? – paklausė Josifas, kai papasakojau jam apie būsimą vakarėlį. – Ne karališkas tai reikalas. Be to, gegužę
išvykstu į Veneciją. O šiaip darote gerą darbą. Tai nepakenks Jūsų reputacijai. Iš normalių poetų ten tik vienas –
Ždanovas. Beje, Jūsų eilėraščiai man patinka labiau.
Šį komplimentą iš jo išgirdau antrą kartą, bet nesupratau prasmės. Žinojau Ždanovo eilėraščius ir apskritai vertinau juos aukščiau už saviškius. Be to, šiek tiek
draugavau su Ivanu Fiodorovičiumi.
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Rusijos poetinį potencialą Brodskis galbūt lygino
su šiandieniniu – žydiškuoju. Ši tema nuolat sklandė
mūsų pokalbiuose, nors ir juokais. Aš tuo metu buvau įnikęs į filosofą Levą Šestovą.
– Tai bus mūsų Schwartzmanas, – visada pabrėždavo Brodskis.
Minėdamas Levą Losevą, primindavo, kad Lifšico
tėvavardis toks ir toks... Nežinau, ar tai buvo tikrai
svarbu Brodskiui, bet šiuos pokalbius užvesdavo jis.
Aš tos temos nepalaikydavau.

Vertė Julius KELERAS

Apie autorių: Vadimas Mesiacas (Вадим Месяц), pasak žinomų rusų kritikų – Anatolijaus Naimano, Andrejaus Tavrovo,
Ženios Breido, Jurijaus Kazarino, – vienas talentingiausių ir
produktyviausių naujosios kartos rusų rašytojų. Poetas, prozininkas, leidėjas gimė 1964 m. Tomske, pačiame Sibiro centre.
1994–2004 m. vadovavo rusų-amerikiečių kultūrinei programai
Stevenso technologijos institute.
Išleido prestižinę rusų poezijos antologiją anglų kalba „Kertant šimtmečius“ (Crossing Centuries), sudarė Šiuolaikinės amerikiečių poezijos antologiją, įsteigė leidyklą Russkij Guliver, leidžiančią knygas ir žurnalą.
Rašytojas yra Ivano Bunino (Rusija, 2005), New Voices in Poetry
and Prose (JAV, 1991) premijų laureatas. Jo knygos išverstos į anglų,
vokiečių, italų, prancūzų, latvių, rumunų, baltarusių, lenkų, ispanų
kalbas. Jo kūrybą gerai vertino Josifas Brodskis, Michailas Gasparovas, Aleksandras Zinovjevas, Viačeslavas Ivanovas.
Šio autoriaus proza, pasak Kolorado universiteto profesoriaus
Marko Lipoveckio, patenka į erdvę tarp „Sergejaus Dovlatovo ir Henry’o Millerio“. „Dėdulė Džo – romanas apie Josifą Brodskį“ – tai ne
tik beletristinis, bet ir dokumentinis Mesiaco liudijimas apie garsųjį disidentą, nobelistą, apie XX a. pabaigos Niujorką ir kūrybinę
to meto inteligentiją, apie poezijos nuvertinimą, apie poeto vietos
šioje žemėje paieškas ir, žinoma, apie tai, kad pasaulyje nėra nieko
reikalingesnio už poeziją.
Tai humoro ir autoironijos sklidinas tekstas, švytuojantis tarp
ironijos ir grotesko kaip Andrejaus Belo romanuose-atsiminimuose, įtaigus „menininko portretas jaunystėje“...
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Augis GUČAS

TRUMPA, BET
NEPAMIRŠTAMA MUZIKOS
REDAKTORIAUS KARJERA

N

eseniai pateko į rankas Algimanto Kalinausko
(1923–2010) knyga „Ataidai: dirigento atsiminimai“ (Lietuvos muzikos ir teatro akademija. 2010.
Vilnius). Ypač sudomino simfoninio orkestro, po to
Valstybinės filharmonijos įsteigimas 1940 m. rudenį,
muzikinis gyvenimas vokiečių okupacijos metais. Filharmonijoje Kalinauskas dirbo administracijos pagalbininku, o 1943 m. pabaigoje iš okupacinės valdžios
dar išsirūpino leidimą išvykai į Vieną gilinti dirigavimo
meistrystės. Vilniuje viešasis muzikavimas buvo gyvybingas. Nekeista, kad Kalinauskas, sugrįžęs 1944 m. birželio pradžioje, iki sovietinei armijai užimant miestą
liepos 13 d. (sistemingai bombarduoti sostinę pradėta
liepos 6-ąją), dar spėjo surengti koncertą, kuriame be
kitų kūrinių dirigavo Ludwigo van Beethoveno Trečiąją simfoniją.
Ta knyga mane tarsi tiesiogiai palietė, nes po dvidešimt dvejų metų pats pustrečio sezono panašiai dirbau
Valstybinėje (dabar Nacionalinė) filharmonijoje. Tiek
tarp simfoninio orkestro muzikantų, tiek ir administracijoje dar sutikau „Ataiduose...“ minimų žmonių,
išgirdau pasakojimų apie Jeronimą Kačinską, Juozą
Pakalnį. Kodėl mano pareigos vadinosi muzikos redaktorius, negalėčiau paaiškinti, nes muzikos redaguoti neteko. Redagavau, rengiau spaudai rimtosios
muzikos koncertų afišas, programas, bukletus, rašiau
arba redagavau anotacijas apie atliekamus kūrinius,
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rūpinausi, kad viskas būtų išleista laiku ir be klaidų.
Dėsčiau Šiaulių muzikos technikume, turėjau pamokų Kauno vidurinėje meno mokykloje (dabar Juozo
Naujalio muzikos gimnazija), tačiau planavau grįžti
į Vilnių. Iš buvusio studijų draugo muzikologo Jono
Bruverio 1966 m. vasarą sužinojęs, kad jis traukiasi
iš redaktoriaus pareigų, o filharmonija ieškanti naujo kandidato, nedelsdamas prisistačiau meno vadovui
kompozitoriui Rimvydui Žigaičiui, siūlydamas savo
paslaugas. Tai buvo šiek tiek akiplėšiška, nes konservatorijoje (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija)
buvau baigęs gryną atlikėjo – violončelininko – specialybę. Žigaitis tiesiai pasakė, kad tikisi priimti neseniai konservatoriją baigusį kompozitorių Algimantą
Kubiliūną, tačiau, jei tas atsisakys, tada priims mane.
Naujo redaktoriaus filharmonijai reikėjo nedelsiant,
1966–1967 m. sezonas jau buvo prasidėjęs. Tad netrukus Bruveris erdviame kabinete, kuriame sėdėjo kadrų
inspektorė ir trys redaktoriai, perdavė man milžinišką, dar smetoninį rašomąjį stalą, priklausiusį buvusiam kultūros ministrui Juozui Banaičiui, gavau ir dvi
rašomąsias mašinėles – lietuvišką bei rusišką. Perdavė
ir simfoninio koncerto programos anotacijas, parengtas spaudai, afišos jau buvo spausdinamos. Vyriausiasis dirigentas Juozas Domarkas, prieš metus baigęs
dirigavimo studijas Leningrado konservatorijoje, savo
trečiojo sezono atidarymui ėmėsi išties ambicingo užK u l t ū r o s b a r a i 2 0 2 1 · 11

davinio – Gustavo Mahlerio Pirmosios simfonijos. Tai
buvo apskritai bene pirmasis šio kompozitoriaus pristatymas vilniečių publikai ir naujas išbandymas filharmonijos simfoniniam orkestrui.
Tarnyba prasidėjo. Du, kartais tris kartus per savaitę vidurdieniais sėsdavau į traukinį ir atsidurdavau Kaune, kur toliau dėsčiau J. Naujalio vidurinėje
meno mokykloje violončelės specialybę, kamerinio
ansamblio bei kvarteto disciplinas, kartais turėdavau pamokų ir J. Gruodžio muzikos technikume.
Darbo pobūdis toks, kad ir pačiam tekdavo kartu su
mokiniais per egzaminus griežti Beethoveno, Brahmso, Šostakovičiaus sonatas ar kvartetus. Filharmonijoje rytais vėl sėsdavau prie rašomosios mašinėlės rengti naujų koncertų pristatymus ar bėgdavau
skaityti korektūrų į galingą, seną Vilniaus spaustuvę Vaizdas A. Strazdelio gatvėje. Lankydavausi užsakymų skyriuje, afišų rinkimo ir spausdinimo ceche,
užsukdavau į vadinamąją ekspediciją, kai skubėdavome atsiimti spaudinius. Rinkykloje, prie linotipų,
išlydyto švino tvaike plušėjo daugiausia vilnietiškos
lenkų tautybės moterys su pilkais chalatais. Joms vadovavo senyvas meistras Krapovnickas (vardo nepasiteiravau). Išgirdęs mano pavardę, kartą paklausė, ar aš
ne psichologo Alfonso Gučo sūnus? „Taip“, – atsakiau.
„Mudu Kaune prieš karą leidome socialdemokratų
laikraštį – jūsų tėvas redagavo, aš spausdinau.“ Tėvas
puikiai prisiminė šį spaustuvininką ir bendrą darbą,
jiedu abu tada priklausė šiai partijai.
Koncertų afišos ir programėlės su anotacijomis
buvo visiška mūsų atsakomybė, joms cenzūra netaikyta. Tiek prieš mane darbavęsis Bruveris, tiek aš stengdavomės anotacijose nevartoti žodžių Tarybų Lietuva
ar Tarybų valdžia, Tarybinė Respublika ir kitų nemalonių, buržuazinei inteligentijai nepriimtinų sąvokų.
Tačiau, jei būdavo leidžiamas kiek platesnis bukletas
ar leidinėlis, tekdavo jį parodyti vadinamajam Glavlitui, kad aprobuotų. Įstaiga buvo įsikūrusi puošniame
name dabartinėje Islandijos gatvėje, kur šiais laikais
apstu naktinių barų, mėgstamų jaunimo. Tais laikais
gatvė buvo tyli, o namas gerokai apleistas. Cenzorius
Borisas Gurvičius, kurio parašą reikėdavo gauti, sėdėK u l t ū r o s b a r a i 2 0 2 1 · 11

jo kabinete su puošniais lipdiniais ir visad atrodydavo
nuobodžiaujantis. Grynai su muzika susijusių mano
tekstų beveik netikrindavo – labai greitai, formaliai
permesdavo akimis, matyt, sekdamas, ar nepasitaikys
kažkokie cenzūros draudžiami žodžiai ar jų junginiai.
Paskutinį kartą šio cenzoriaus paslaugų, jeigu galima
jas taip vadinti, man, jau architektui, prireikė gerokai
vėliau, apie 1980 m. Buvome parengę greta Vilniaus
esančių Žaliųjų ežerų urbanistinį detalųjį planą, projektavimo instituto vadovybė nutarė reklamos tikslais
paskelbti straipsnį apie tai žurnale Mokslas ir gyvenimas. Manęs paprašė sukurti vaizdinę iliustraciją – to
projekto schemą. Ją reikėjo atskirai suderinti su Glavlitu – kas bent kiek priminė tikslesnį žemėlapį, anuomet
buvo patologiškai įslaptinta. Džiugiai, kaip seną pažįstamą mane pasitikęs Gurvičius pažvelgė į piešinuką ir
ūmai paklausė: „Tu čia iš galvos viską nupaišei?“ Aš
naiviai paaiškinau: „Pasiėmiau toponuotrauką, užsidėjau ant jos kalkę, kai ką apvedžiojau.“ „Kaip tai kalkę?! Kokią dar kalkę?! Ką apvedžiojai?! Bet juk iš galvos šitą schemą nupaišei?!“ – įpykęs šaukė, energingai
mojuodamas rankomis, rodydamas į savo paties ausis,
į sienas, į lubas, į telefonus, stovinčius ant stalo. Tai
matydamas, pagaliau susivokiau: „Taip, žinoma, grynai iš galvos viską nupaišiau!“ „Na va, ir gerai, būtent
iš galvos, ir niekada nesakyk, kad nuo kažkokios toponuotraukos per kažkokią kalkę“, – mokė mane patyręs
cenzorius.
Gurvičius mėgo simfoninę muziką ir dažnai lankydavosi koncertuose, bilietų nepirkdavo – jam, kaip
labai naudingam asmeniui, parteryje visada būdavo
paliekama derama vieta. Su direktoriumi-tvarkytoju
Pinchu Mendelsonu, iš esmės pirmuoju asmeniu filharmonijoje, jiedu, matyt, nuo seno buvo geri draugai.
Jau šiais laikais sužinojau, kad Mendelsonas tarpukariu buvo įkūręs Kaune žydų lėlių teatrą Maidem, kuris
vienintelis pasaulyje vaidino jidiš kalba. Filharmonijoje turėjo nedidelį kuklų kabinetą su langu į Pasažo
gatvę. Viešumoje rodėsi mažai, salėje buvo pasiskyręs
sau vieną vietą, kur sėdėdavo, kai ateidavo į koncertą. Daugiausia jis išsirūpindavo tarybinių, o ir pasaulio garsenybių gastroles, derėdavosi su Maskva dėl
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svarbiausių koncertų, be jo pritarimo administracija
nepriimdavo jokių svarbių sprendimų. Prabangiuose
kabinetuose sėdėjo meno vadovas Žigaitis ir direktorius Boleslovas Fedaravičius – garsus Smetonos laikų
futbolininkas, Lietuvos čempionas, Kauno konservatorijoje įgijęs muzikologo išsilavinimą. Fedaravičius
daugiausia tvarkė reikalus su Respublikos ir miesto
valdžios institucijomis, todėl ant stalo stovėjo dar vienas telefono aparatas, vadinamoji vertuška, – galėjo
tiesiai paskambinti nors ir pačiam Antanui Sniečkui
arba gauti nuo jo pylos.
Filharmonijoje tais laikais jau senokai nebebuvo
mados, beje, pastaruoju metu vėl sugrįžusios, kad prieš
koncertą į sceną išėjusi pranešėja pasakotų, koks įžymus yra atvykęs dirigentas (smuikininkas, pianistas),
koks išskirtinis atliekamas kūrinys ir jo autorius. Pranešėjos, žinoma, kartais prireikdavo, filharmonija ją
turėjo – tai buvo Tatjana Gembickaitė, vadindavome ją
Tabu ar Tabunia. Išėjusi į sceną, mikrofono nesistverdavo – kitokie buvo laikai, be to, šios salės akustika
tokia, kad ne tik kalbančiojo balsas, bet ir pianissimo
griežiantis smuikas gerai girdimas iki pat paskutinės
eilės. Namie besikalbant, tėvas užsiminė, kad tai viena iš dviejų žymios tarpukariu Kauno totorių šeimos
dukterų, garsėjusių grožiu.
Visą informaciją apie koncertus suteikdavo kuklios
programėlės, iš dalies afišos. Laikytasi nuomonės, kad
išprususi Vilniaus publika, atėjusi į koncertą, pati žino,
ką pamatys ir ko klausysis, o kad Mozartas – genialus
kompozitorius, pati sugebės įvertinti. Susėdavo orkestras, išeidavo dirigentas, publika paplodavo ir iškart
skambėdavo muzika. Juo labiau reikėjo pateikti kuo
tikslesnę informaciją spaudiniuose. Gana greitai kilo
abejonių, susimąsčiau, ar tinkamai rašomos užsienio
atlikėjų, kompozitorių pavardės. Jos buvo transkribuojamos lietuviškais rašmenimis, kaip atseit girdima
tariant ir linksniuojant, kartais net pagal skambesį iš
rusiškų tekstų. Juokingai įtartinai atrodydavo afišos,
kuriose didelėmis raidėmis nurodomas atvykęs atlikėjas. Tiesa, Goskoncert iš Maskvos centralizuotai
siųsdavo afišas, galėjome savų net nespausdinti, bet
kaip tik tuo metu nutarėme, kad mieste kabinsime jų
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mažai, visiems koncertams parengsime savas, lietuviškas. Taigi ant reklamos stulpų, ant statybviečių tvorų
šviesdavo „Pianistė ANEROZĖ ŠMIDT“ (Annerose
Schmidt), „Dirigentas SEIDŽIS OZAVA“ (Seiji Ozawa)
ar „MARSELIS MARSO“ (Marcel Marceau), nors
prancūzai taria Marsej Marso, bet rusai kažkodėl rašo
ir taria Марсель Марсо...
Panorau padėtį keisti. Tikrinių vardų rašyba tais
laikais rūpėjo ne man vienam. „Neringos“ kavinėje
dažnai vakarais greta kitų temų ją nagrinėdavome ir
diskutuodavome su Broniu Savukynu, ypač su Aleksiu
Churginu, kuris karštai gynė kalbininko Antano Salio,
kaip man aiškino, tarpukariu nustatytą ir prigijusią
tvarką, kai pavardės rašomos originalia forma, pridedant lietuviškas galūnes, taip pat ir vardininkuose, bei
linksniuojamos: R. Schumanno kūriniai fortepijonui,
bet E. Manet tapyba. O kur paskutinė šaknies raidė
netariama, rašoma su apostrofu – F.-R. de Chateaubriand’as. Vis dėlto Churginas tvirtino, kad keletas išskirtinių, ypač garsių pasaulio vardų jau yra taip įaugę į
mūsų kalbą ir kultūrą (tokių precedentų esama ir kitose
šalyse), kad tapę savi, todėl visur ir visada lietuviškuose
tekstuose, plakatuose bei iškabose turėtų būti rašomi
lietuviškai. Pavyzdžiui, Kolumbas, Šekspyras – joks ne
Shakespeare’as, jau nekalbant apie Adomą Mickevičių
ar Pranciškų Smuglevičių.
Šiaip ar taip, su Salio sistema, įdiegta tarpukariu, išsišokti 7-ojo dešimtmečio Lietuvoje buvo neįmanoma.
Susikūriau savą tikrinių vardų rašybos būdą, kuris teikė teisingą informaciją, nors formaliai neprieštaravo
tarybinėms lietuviškos rašybos taisyklėms, o viešumoje atrodė gražiau, išraiškingiau. Su idėja supažindinęs
Žigaitį, telefonu susisiekiau su paslaugiomis Goskoncert redaktorėmis Maskvoje ir sutarėme, kad siųsdamos mums rusišką mašinraštį, pristatantį užsieniečių
koncertus, kartu pateiks originalią pavardžių rašybą
lotyniškomis raidėmis. Afišoje stambiomis raidėmis
spausdindavome originalią atlikėjo pavardę, o apačioje mažomis raidelėmis – lietuvišką jos transkripciją. Pamenu, viena pirmųjų tokių afišų skelbė: pianistas
„ALFONSO DE MONTECINO“ su prierašu „Alfonsas
de Montesinas“. Jei koncertas būdavo skirtas kompoziK u l t ū r o s b a r a i 2 0 2 1 · 11

toriaus kūrybai, mieste pasklisdavo afišos „JOHANNES
BRAHMS“ / „Johanesas Bramsas“ ar „CLAUDE DEBUSSY“ / „Klodas Debiusy“.
Ilgėjomės Europos, todėl, kiek įmanoma, stengėmės
atrodyti ir jaustis europiečiais. Spausdintose koncertų
programose kompozitorių, atlikėjų vardus ir pavardes
pateikdavome originalia rašyba, skliausteliuose nurodydami lietuvišką transkripciją, o rišliuose anotacijų
tekstuose atvirkščiai – pavardes rašydavau lietuviškai,
iš pradžių skliausteliuose pateikdamas originalią versiją. Šis pokytis, kiek teko patirti, ir filharmonijos publikai, ir „Neringos“ senbuviams patiko, o partinei valdžiai ir anuomet akylai Kalbos komisijai neužkliuvo.
Spaudos ir leidybos reikalus ėmiau išmanyti vis
geriau. Jei programos būdavo platesnės, su iliustracijomis, techninius tų leidinėlių maketus spaustuvėms
parengdavau pats. Tas darbas reikalavo profesionalaus
išmanymo, nes anuomet buvo visiškai kitoks, negu
yra dabar, kai viską labai paprasta atlikti kompiuteriu.
1968-aisiais, kai Leopoldo Digrio ir Žigaičio iniciatyva
filharmonija rengė Pirmąjį vargonų muzikos festivalį, pats nupiešiau to leidinėlio viršelį, nes nebuvo laiko
kviesti ką nors iš šalies. Piešinėlis tapo festivalio logotipu, tiko ir afišai. Tapau atsakingas už visų afišų ne
tik turinį, bet ir vaizdą. Norėdamas, kad jos atrodytų
patraukliau, dažnai eidavau į spaustuvę ir padėdavau
raidžių rinkėjui derinti šriftus – buvo svarbus jų dydis, atstumai tarp eilučių, ką centruoti, o ką dėlioti
pakraščiuose ar apskritai iš vienos pusės lygiuoti...
Taigi improvizuodavau, net kurdavau šriftines vienspalvių ar dvispalvių afišų kompozicijas. Būdavo įdomu rinkyklos stalčiuose aptikti kokį tarybmečiu nebenaudojamą šriftą, ornamentą iš tarpukario ar net
XIX–XX a. sandūros ir dar kartą paleisti į viešumą.
Kai 1967 m. rudenį kompozitoriaus Česlovo Sasnausko
gimimo šimtmečiui buvo rengiamas rimtas akademinis jo kūrinių koncertas, sukūrėme afišą, kuri grafiškai
atrodė taip, tarsi atspausdinta laikais, kai kompozitorius tą muziką kūrė, o lietuviškoji Vilniaus publika jos
pirmąkart klausėsi.
Kitąkart su Žigaičiu sumanėme gražia afiša aprūpinti tada dar jauno, bet jau garsėjančio vargonininko
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Bernardo Vasiliausko gastrolinius koncertus Tbilisyje.
Kruopščiai apgalvotą afišą papuošiau iliustracija, atsirinkęs populiarią litografiją iš Jono Kazimiero Vilčinskio Vilniaus albumo. Spaustuvei pagaminus klišę,
direktorius išsigando – iliustracijoje buvo matyti Šv.
Petro ir Povilo bažnyčia... Liepė, kad gaučiau asmeninį kultūros ministro sutikimą tokiai afišai spausdinti. Susiskambinęs su jo sekretore, jau po keliolikos
minučių stovėjau kabinete prieš naująjį ministrą – tai
buvo Lionginas Šepetys. Atsainiai, labai formaliai ir
su ironija veide jis paklausė, kodėl prireikė būtent šios
iliustracijos. Atkreipiau dėmesį, kad bažnyčia yra gilumoje, o paveikslėlio pirmajame plane labai pasaulietiškas raitelių vaizdas. „Tegul spausdina“, – numojo
ranka būsimasis LKP CK sekretorius ideologijos reikalams. Po kurio laiko iš Gruzijos atėjo atsiliepimas, kokia aukšta Lietuvos kultūra... Spaustuvės darbininkai
mėgo su manimi šitaip dirbti, o aš vis svarstydavau,
kokios afišos mieste turėtų atsirasti rytoj. Prisimindamas tai, iš dabarties perspektyvos drįsčiau teigti, kad
šiomis smulkmenomis bandžiau daryti įtaką miesto
aplinkai, jo semantikai.
Vilnių pažinojau gerai, išmaniau jo architektūrą.
Filharmonijos vadovybė kartais man pavesdavo aprodyti miestą užsienio atlikėjams, jei reikėdavo, skirdavo
autobusą LAZ-Turist su vairuotoju. Pamenu, iš patriarchalinės Francisco Franco Ispanijos atvykusi gražuolė
flamenko šokėja Lucero Tena, kurią per visas gastroles
SSRS nė per žingsnį neatsitraukdama lydėjo mamytė,
labai nustebo bolševikinėje šalyje išvydusi Aušros vartus, į juos vedančios gatvelės vaizdą ir barokinį Šv. Teresės bažnyčios fasadą. „Bet juk čia visai kaip pas mus,
Ispanijoje!“ – sušuko. Visa trupė, pasijutusi savoje
aplinkoje, nuėjo į bažnyčią pasimelsti. Pianistė Annerose Schmidt iš Rytų Vokietijos domėjosi, kaip apskritai mes čia gyvename, kas tie lietuviai ir pati Lietuva.
Per pirmąjį kamerinės muzikos festivalį 1967 m. pavasarį filharmonija pavedė man, kad į Klaipėdą ir Šiaulius lydėčiau Maskvos kamerinį orkestrą, vadovaujamą
Rudolfo Baršajaus. Orkestras tuo metu klestėjo, koncertuodavo Niujorke, Londone, Tokijuje, jo muzikantai –
aukščiausio lygio profesionalai, tarptautinių konkur59

sų laureatai. Laikė save geriausiu kameriniu orkestru
pasaulyje, antrieji atseit yra „Romos virtuozai“. Kolektyvas buvo nepaprastai disciplinuotas, Šiauliuose
griežė su tokiu pat pasišventimu kaip ir Paryžiuje ar
Maskvoje. Per tą kelionę pastebėjau keistą dalyką –
tarpusavyje jie šnekėjosi siaubingu zonos žargonu.
Tokią „tarmę“ buvau perpratęs, dalyvaudamas tarybinių alpinistų stovyklose iš kai kurių trenerių kalbėsenos, todėl pajėgiau suprasti, bet ši buvo ypatinga,
pasitaikydavo sakinių, kur tik jungtukai ar įvardžiai
buvo iš viešosios norminės rusų kalbos. Profesionalus muzikantas ta kalba – лабух („labuch“), o groti,
griežti – лабать („labatj‘“). Tai ypač keistai skambėjo,
žinant, kaip dieviškai scenoje jie groja Vivaldį, Bachą,
Mozartą ar Haydną. Po koncerto Šiauliuose orkestrantams buvo laisvadienis, todėl vakare visi pasklido po
restoranus, naktinėjo po miestą, o rytą autobuse dalijosi įspūdžiais savąja labuchų kalba. Maestro Baršajus
tos leksikos nevartojo.
Kitą dieną jau Vilniuje su pantomimos teatro trupe
iš Čilės filharmonijos autobusu vykome į Valakampių
Antrąjį pliažą, kur ant vejos buvo surengta bendra Santjago ir neseniai pradėjusios veikti Kauno pantomimos
trupių treniruotė / pamoka, kurią sumanė kauniečių
vadovas Modris Tenisonas. Buvome pakviesti prisijungti ir mes, jauni, lankstesni, įsitraukė keletas Maskvos kamerinio orkestro muzikantų, tarp jų talentinga
pirmoji violončelininkė Alla Vasiljeva, kuri netrukus
jau kaip solistė atvyko atlikti Johanno Sebastiano Bacho sonatų penkiastygei violai da gamba, kvartomis
derinamai su klavesinu, šiais laikais jos paprastai griežiamos violončele.
Kartą man buvo pavesta anksti ryte pasitikti Tulūzos kamerinį orkestrą, traukiniu atvykstantį iš Maskvos. Afišos mieste jau buvo išklijuotos, koncerto
programėlė atspausdinta. Prancūzai po SSRS miestus
gastroliavo su dviem programomis. Goskoncert į koncertą, skirtą Vilniui, įtraukė prancūzų baroko kompozitoriaus François Couperino kūrinius ir Piotro
Čaikovskio Serenadą styginių orkestrui – ji buvo ypač
dažnai girdima, Sauliaus Sondeckio mėgstama diriguoti Lietuvos kameriniam orkestrui. Kitos gastrolių
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programos antrojoje dalyje nurodyta Arthuro Honeggerio Simfonija Nr. 2 styginiams ir trimitui. Stoties perone svečių dirigentui prisistatydamas kaip priimančios filharmonijos atstovas, pasinaudojęs proga, staiga
priėmiau sprendimą: „Iš Maskvos mums atsiųstoje
koncerto programoje numatyta Čaikovskio Serenada,
bet šių gastrolių repertuare jūs turite ir Honeggerio
Simfoniją su trimitu. Ar negalėtumėte šiandien vietoj
Čaikovskio atlikti būtent Honeggerį?“ Dirigentas atsakė, kad gali sugroti „ką pageidaujate, kaip pasakysite“.
Perone ir sutarėme. Parbėgęs į filharmoniją, skambinu
Tabu Gembickaitei – keičiasi programa, antroje koncerto dalyje reikės pranešėjos. Taip vilniškė publika
susipažino su jai dar visai negirdėtu puikiu moderniu
XX a. prancūzų kompozitoriumi.
Tiesą sakant, žinojau, kad tai atitiks Žigaičio sampratą – pristatyti kuo daugiau šiuolaikinės muzikos.
Filharmonijos koncertų repertuarą sudarydavo meno
vadovas. Tardamasis su dirigentais ir atlikėjais, reikalaudavo, kad jų koncertuose, ypač simfoniniuose, greta
klasikos būtinai būtų atliekamas bent vienas XX a., pageidautina, modernus kūrinys. Tai būdavo tarpukario
lietuvių ar tarybinių kompozitorių veikalai, bet pasitaikydavo ir vakarietiškų opusų. Filharmonija surengė
ir išskirtinį kraštutinai avangardinės lenkų simfoninės
muzikos koncertą, tarp kitų skambėjo Witoldo Lutosławskio, Krzysztofo Pendereckio kūriniai, anuomet
neįsivaizduojami jokioje plačiosios Tarybinės Tėvynės,
statančios komunizmą, salėje. Koncertui skirto išsamaus bukleto maketą teko nešti, kad aprobuotų Glavlitas, bet pačia skambėsiančių muzikos garsų ideologija
Gurvičius, ačiū Dievui, nesidomėjo.
Apie koncertų repertuarą, apie atlikėjus būdavo
kalbama ir mūsiškiame erdviame redaktorių kabinete, kurio parketas kvepėjo terpentininiu vašku. Senyvo
amžiaus, smagaus ūpo Kremeris tvarkė pramoginius
koncertus, vadintus estradiniais, Romas Gumbys rūpinosi spaudiniais, skirtais mūsų solistų bei kamerinių ansamblių gastrolėms po Respubliką, mano veikla
buvo kiek platesnė, o kadrų inspektorė norom nenorom girdėjo ir matė, ką kalbėjome ir veikėme. Pas
mus kartais užsukdavo koncertų atlikėjai, dirigentai,
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aptardavo planuojamų koncertų programas, domėjosi
būsimomis afišomis, anotacijomis apie juos pačius ir
atliekamus kūrinius. Ir dabar prieš save regiu Birutės
Almonaitytės, Elenos Čiudakovos, Aleksandro Livonto,
Eugenijaus Paulausko, Margaritos Dvarionaitės, Jono
Aleksos veidus. Aleksa tuo metu parengė dvi programas, išsiskiriančias iš bendro koncertų srauto, – vienoje
dirigavo Dmitrijaus Šostakovičiaus Tryliktąją simfoniją su solistu bosu ir vyrų bosų choru, su Jevgenijaus
Jevtušenkos šiek tiek disidentiškomis eilėmis (tai buvo
įvykis), antroje surengė koncertinį Henry’o Purcelli’o
operos „Didonė ir Enėjas“ atlikimą su savo paties suburtu jaunų muzikantų kameriniu orkestru.
Kartą susirūpinęs užėjo Jurgis Fledžinskas, buvęs
mano kvarteto dėstytojas konservatorijoje, ir prašė pagelbėti – poryt įvyks Lietuvos kvarteto sekmadieninis koncertas Paveikslų galerijoje (iš Bažnyčios
atimtoje Vilniaus katedroje), bet Virgilijus Noreika
negalėsiąs dalyvauti, o taip staiga su niekuo iš operos
solistų nepavykę susitarti, gal rasčiau dainininką iš
man pažįstamos jaunimo aplinkos? Nedelsdamas nuskubėjau į konservatoriją, nepamenu, kokiomis aplinkybėmis sutikau Genutę (Genovaitę) Jasiūnaitę, tuo
metu jau bebaigiančią studijas. Prieš kokius penketą
metų, dar pats būdamas studentas, įsidėmėjau sodrų
žemaitišką jos, pirmakursės, mecosopraną. Vien nuojauta pasikliaudamas paklausiau, gal turi parengusi
ką nors iš barokinio repertuaro? Atsakė turinti, nors
nedrąsu, bet sutiktų koncertuoti su Lietuvos kvartetu. Programa buvo išgelbėta, muzikantai – Eugenijus
Paulauskas, Kornelija Kalinauskaitė, Jurgis Fledžinskas, Romualdas Kulikauskas – dainininke liko labai
patenkinti. Kvartetas tuo metu buvo šlovės viršūnėje,
neseniai tarptautiniuose konkursuose užsienyje nuskynęs dvi antrąsias premijas, populiarus ir plačiai
koncertuojantis. Filharmonijos salėje švenčiant jo
dvidešimtmetį, vieną iš sveikinimo telegramų atsiuntė Šostakovičiaus. Jie dažnai grieždavo puikius šio
kompozitoriaus kvartetus.
Užkąsti eidavom į varganą tarnybinį bufetuką trečiojo aukšto koridoriuje, tarp persirengimo kambarių. Ten visada būdavo drungnų dešrelių, kokių nors
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mišraininių salotėlių, silkutės, dar šio to ir kavos. Alkoholiu neprekiauta, tačiau bufetininkė po prekystaliu vis dėlto turėdavo gruziniško keturių žvaigždučių
konjako, paprašyta įpildavo jo į kavos puodelius. Tad
kartais, aptardami muzikos reikalus ir įspūdžius, gerdavome iš dviejų puodelių, tačiau nepamenu, kad būtų
buvę tuo piktnaudžiaujama. Kartą bufetėlyje gurkšnodami kavą su Baliu Dvarionu aptarinėjome jo planus.
Paklausiau, ar greta Brahmso, Richardo Strausso neketina diriguoti, pavyzdžiui, Mahlerio? „Ne“, – atsakė jis. Kiek patylėjęs pridūrė: „Mahleriu aš netikiu.“
„Kodėl, Maestro?“ – nustebau. „Todėl, kad jis žydas.“
Liko mįslė, nes Dvarionas neturėjo jokių vadinamųjų
tautinių prietarų. Per visas repeticijas – studijų metais
ir man pačiam teko tą patirti, kai kartais grieždavau
šiame orkestre – bendraudavo su orkestrantais ne tik
lietuviškai, rusiškai, bet ir labai smagiai jidiš kalba,
kartais vokiškai... Jam tai akivaizdžiai teikė malonumą, nes jautė ir pabrėždavo bendrystę su visais.
Visiškai kitokie „bufetai“ būdavo pagrindinėje kavinėje greta vestibiulio, kai filharmonijoje vykdavo
vyriausybiniai renginiai. Tais laikais jos salė, kurioje
tilpdavo daugiau kaip 900 žiūrovų, buvo svarbiausia
reprezentacinė sostinės vieta – tiek dabartinis Operos
ir baleto teatras, tiek nūnai jau apleisti Sporto rūmai
buvo dar tik projektuojami. Paprastai vykdavo „iškilmingi posėdžiai“, o po pertraukos – reprezentaciniai
„didieji“ koncertai. Su bufetų asortimentu mes spėdavome susipažinti dar tada, kai aukšti partiniai ir tarybiniai veikėjai salėje iš tribūnos skaitydavo oficialias
kalbas. Ant gausiai nukrautų stalų – sumuštiniai su
juodaisiais ikrais, eršketas su majonezu, liežuvis drebučiuose, bananai... Gruziniškas Gurdžaani vynas,
armėniškas konjakas... Kvepėdavo čia pat malama
kava. Ypač įsiminiau Didžiojo Spalio 50-mečio minėjimą / koncertą 1967 m. rudenį. Buvau įkinkytas kaip
reikiant – reikėjo lakstyti į spaustuvę ir prašyti, kad
vis iš naujo surinktų jau spausdinamas programas, nes
filharmonijos, Kultūros ministerijos ir LKP CK vadovybė niekaip negalėjo apsispręsti, kaip čia kuo geriau
įtikus aukštiems svečiams iš Maskvos, nebepamenu, gal
iš paties Politbiuro. O vakare direktorius liepė man prie
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tarnybinio įėjimo pasitikti koncerto atlikėjus – tuometinį muzikų ir aktorių skaitovų žiedą: „Labas vakaras,
Maestro!“ „Malonu Jus šį vakarą čia matyti, profesoriau.“ „Sveikas, Juozai.“ „Labas – kviečiame!“ – pažinojau absoliučiai visus, o greta manęs išdygęs vyrukas
su pilku kostiumu tik atidžiai viską stebėjo, kartais šio
to paklausdamas. Nieko neprikiši – subtiliai buvo organizuota žinomų, visuomenės gerbiamų menininkų
patikra, prieš įleidžiant juos į filharmoniją. Nejučia
palyginau, kaip jau šiais laikais – praėjusių metų Vasario 16-ąją – S. Daukanto aikštės rūmų priemenėje
apsauga neatpažino ir neįleido Viktorijos Kuodytės,
pakviestos į iškilmes atsiimti Nacionalinės kultūros
ir meno premijos.
Dirbome be jokių pasirašytų pareiginių sutarčių, be
formaliai nurodytų funkcijų ir kompetencijų, galėdavome gauti bet kokį pavedimą. Pavyzdžiui, tarnyboje
dar kaip reikiant neapšilęs, 1966–1967 m. sezonu turėjau per Lietuvos televiziją kalbėtis su vienu žymiausių
SSRS dirigentų Kirilu Kondrašinu, kai Vilniuje koncertavo jo vadovaujamas Maskvos filharmonijos simfoninis orkestras. Tais laikais interviu vykdavo tiesioginiame eteryje, o man tai buvo debiutas – neturėjau jokios
patirties. Pasiėmęs iš garažo šeimos Pobedą, veždamas
Kondrašiną į studiją, išklausiau jo nurodymų, kad neklausinėčiau, „kokie Jūsų ateities planai“, „koks mėgiamiausias kūrinys“, „ar patinka Vilnius“. Viliuosi,
to interviu nenufilmavo, o įrašų tada dar nebuvo, nes
negalėčiau pasigirti, kad sužibėjau TV žurnalistikos
skliaute. Šiaip taip užsimezgęs pokalbis pagaliau pasuko profesionalia vaga, kai ėmėme aiškintis simfoninio
dirigavimo technikos niuansus. Kondrašinas pasakojo apie europietiškojo ir amerikietiškojo dirigavimo
mokyklų bei manieros skirtumus. Paklaustas patikino prijaučiantis amerikietiškajam dirigavimo stiliui,
kai mostas tiksliai sutampa su garso pradžia, užuot iš
anksto rodęs, kada ir koks jis turėtų pasigirsti.
Lengviau tapau spaudos žurnalistu, rašinėjau Vakarinėms naujienoms. Kultūros skyriuje darbavosi nūnai
žinomas eseistas ir scenaristas, mano artimas draugas
Pranas Morkus (tada vadinęsis dar motinos pavarde –
Jackevičius). Jis labai gėdijosi, kad dirba šiame organe,
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juoba kad vengė bet kokio valdiško darbo. Tačiau
prikalbino, kad reguliariai teikčiau šiam dienraščiui
„Koncertines savaites“, anonsuojančias filharmonijos
repertuarą. Kartais tekdavo ir koncerto recenziją parašyti – tada be jų neapsieidavo jokia rimtesnė premjera. Taip įsibėgėjęs, 1968 m. savaitraščiui Literatūra
ir menas parašiau gana plačią recenziją jau visai kita
tema – apie tuo metu įvykusį pirmąjį Lukiškių (tada
Lenino) aikštės ir jos aplinkos pertvarkymo architektūrinį konkursą. Vilnius modernėjo. Senamiestyje
1967 m. Spalio revoliucijos 50-mečiui buvo pastatyti
Dailės parodų rūmai (dabar ŠMC), vakariniame miesto
pakraštyje kilo Lazdynai. Nedrįsčiau to savo rašinio iš
naujo paviešinti jokiu pavidalu – toks naivus dabar jis
atrodytų, bet ši sritis jau nedavė man ramybės. 1968 m.
pabaigoje, prieš pat Kalėdas, atsisakiau tarnybos filharmonijoje ir pusmetį paskyriau, kad pasirengčiau
stojamiesiems egzaminams į Dailės institutą (dabar
Akademija).
Su filharmonija vis dėlto dar teko pabendradarbiauti. Maždaug po pusantrų metų, kai jau džiaugiausi
bohemiškomis architektūros studijomis, bet vis dar
dėsčiau Kauno J. Naujalio ir J. Gruodžio mokyklose,
kad uždirbčiau duonos kąsnį savo šeimai, besilaukiančiai pirmagimės, netikėtai mane susirado Mendelsonas. Paprašė, kad savuoju stiliumi sukurčiau
prabangesnę simfoninio koncerto, skirto Beethoveno
gimimo 200 metų jubiliejui, afišą. Kai vėl pasirodžiau
Vaizdo spaustuvėje, afišų rinkėjas Stasys, darbininkai
prie spausdinimo mašinos apsidžiaugė, prisimindami
ankstesnį smagų bendradarbiavimą. Direktorius-tvarkytojas man skyrė nemenką honorarą, o mieste ant reklamos stulpų bei statybviečių tvorų sušvito didesnio
nei įprasta formato akinamai baltos afišos su didžiojo
kompozitoriaus biustu ir pagrindiniu užrašu:
Ludwig van

BEETHOVEN

1770–1970
Per praėjusį pandeminį filharmonijos sezoną 250-asis
Beethoveno gimimo jubiliejus paminėtas beveik nepastebimai...
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Eduardas SAPRYKINAS

Tuneliu pralekia britva
Visą nustelbiantis motoro gausmas
It aštriausiu skustuvu
Pjauna miesto tylą
Tavo ir mano ramybę
Bet mieste tai vadinama
Triukšmo tarša
O aš tai pavadinčiau
Minčių tarša
Mano ir taip jau
Sujauktoje galvoje
Mes visi žaidžiame
Pagal šio miesto taisykles
Tam negailestingam padarui
Paaukojame jame nepritapusius
Nesusitaikiusius su tos
Mistiškos harmonijos stoka
Ar begaliniu lėkimu
Actekų vyriausiasis žynys
Paima aštrų vulkaninio stiklo peilį
Auka tirta iš begalinio siaubo
Tankiai alsuoja it mirštantis žvėris
Ją pila šaltas prakaitas
Ji niekuo nenusikalto
Tik ištraukė trumpiausią pagaliuką
Šiame mirties ir gyvybės žaidime
– Вот ты говорил, город, –
сила, а тут слабые все...
Город – это злая сила...
...Вот и ты пропал!*
Verčiau klajosiu
Neaprėpiamose stepių platybėse
* Iš filmo Брат 1.
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Nei žaisiu pagal šio
Negailestingo miesto taisykles
Ei tavo eilė traukti
Burtas mestas
***

Turguje dideliame ir triukšmingame
Aš buvau beparduodąs
Savo sielą
Garsiai šūkaujančiam prekijui
Tas man tepasiūlė
Tris grašius
Ta kaina
Pasirodė akivaizdžiai
Per menka
Lyg mano sieloje
Yra kažkas vertesnis
Mano paties nepažintas
Tarytum kažkas tokio
Po viso to
Lyg būčiau žaltys
Aš neriuosi
Iš senos suragėjusios odos
Kad apsisiausčiau
Puošniu rytojaus rūbu
Tam kad ištrūkčiau
Iš šitos
Kasdieninės totalybės
Tada pradėjau
Trokšti nesugriebiamos begalybės
Pasinert į ją
Vyriausiasis Palatos psichiatras
Įpila taurę begalybės
Vidurnaktis be penkių minučių
Aš tą taurę godžiai
Keliu prie lūpų
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***

Ne aukso aš geidžiu
Ne brangakmeniais karūnos inkrustuotos
Ir ne šlovės
Turbūt
Ir te neprisimena
Niekas manojo vardo
Po mirties amžinosios
Tai ko aš geidžiu? Nežinau
Stalkeris buvo besivedąs
Mane į zoną
Tą kur žmonės
Sužino tikruosius
Savo troškimus
Ir po to susiduria
Su pasąmonės įgeidžių
Moralinėmis pasekmėmis
Ir amžinomis pagiriomis
Nes deivę likimo
Sutiko anksčiau laiko
Bet panikos apimtas
Aš pabėgau
Pabūgau ateičiai
Pažvelgti tiesiai į akis
Verčiau klupsiu ir kelsiuos
Taip visą gyvenimą nuolatos
Ten toli toli
Už jūrų marių
Yra stebuklų pieva
Kur visi
Susitinka darnoje
Su savo norais
Bet ne šitame gyvenime
O šiame
Klumpu ir keliuos
***

Kažkas įsiveržia
Į mano tylą
Ir žmogaus balsu
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Paslapčia prabyla
Anksčiau galvodavau
Kad tai tėra
Mano netyros
Sąžinės balsas
Tas kuris
Sakydavo: Mea culpa
Mea maxima culpa
O aš kaip
Bažnytkaimio davatkėlė
Mušdavausi kumščiu
Savo krūtinėn
Ir nesuprasdavau
Ar kada
Ateis tas išrišimas
Galbūt tai šiurkščiai
Uždusintos nuojautos balsas
Kuris retkarčiais prabyla
Ir žuvėdrų klyksmas
Nakties sapnuos
Nuolatos skamba
Džonatanas Livingstonas Žuvėdra
Tasai Dievo pasiuntinys
Kuris niekaip
Kelių nesuranda
Nepasiekia širdies.
Nes mano protas
Negailestingai paneigė
Bet kokius
Dieviškus ženklus
Jeigu išdrįsčiau
Per spiritizmo seansą
Išsikviesčiau Sokrato vėlę
Filosofas juk viską žino
Tuo tarpu
Žuvėdra nuskrenda
Į skaisčią žydrynę
O man belieka
Sapnai kurių neprisimenu
Tik žuvėdros klyksmas
Skamba kitąryt
Tuščioje galvoje
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Laikai ir žmonės

Rimantas JOKIMAITIS

DAR KELI LIETUVOS ISTORIJOS
KARO METAIS EPIZODAI
IŠ VOKIETIJOS ARCHYVŲ

B

analiai nuskambės teiginys, kad Vokietijos archyvuose guli tonos dokumentų, kurie galėtų
papildyti ar net visai naujai nušviesti Antrojo pasaulinio karo įvykius Lietuvoje. Stebėtis čia nėra
ko, juk Vokietija buvo mūsų kaimynė. Kai okupavo
Lietuvą, III Reicho vadai priiminėjo sprendimus dėl
okupacinio režimo šalyje, susirašinėjo dėl Lietuvos
Laikinosios Vyriausybės likimo, surengė masinį
žydų naikinimą. Naciai buvo ištikimi biurokratinėms tradicijoms, tad išliko šūsnys karo metais surašytų dokumentų, kurie vis dar laukia tyrėjų. Daug
vertingos informacijos yra karo nusikaltėlių teismų
bylose. Vakarų Vokietijoje 1945–1992 m. laikotarpiu nuteisti 472 einsatzgrupių nariai. Tačiau tardomi ar teisiami buvo ir kiti vokiečių pareigūnai,
okupacijos metais Lietuvoje ėję įvairias pareigas. Po
kiekvieno teismo proceso liko tūkstančiai puslapių
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su istoriniais liudijimais, susistemintais dokumentais, kita vertinga informacija.
Sovietmečiu Vakarų archyvai mums buvo neprieinami, net nežinomi. Nelengva paaiškinti, kodėl, bet situacija menkai pasikeitė ir nepriklausomybės laikais, nors formalių kliūčių nebeliko.
Šiame tekste kalbėsime apie 1958 m. Vakarų Vokietijoje, Baden-Viurtembergo žemėje, Ulmo mieste vykusį Tilžės gestapo ir SD (Saugumo tarnybos,
vok. Sicherheitsdienst) einsatzkomandos (Stapo und
SD Tilsit Einsatzkommando) vadų ir narių teismo
procesą. Lietuvos kaimynystėje esančios Tilžės einsatzkomanda buvo atsakinga už Lietuvos žydų ir
komunistų fizinį sunaikinimą visame 25 km pločio
pasienio ruože. Tą ji ir padarė. Už tai egzekutoriai
buvo teisiami. https://phdn.org/archives/holocausthistory.org/german-trials/einsatz-ulm.shtml https://
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junsv.nl/westdeutsche-gerichtsentscheidungen
Vien liudytojų surinkta 184, tarp jų buvo ir lietuvių, po karo atsidūrusių Vakaruose, įskaitant JAV,
Kanadą. Tame procese liudijo daugybė informuotų
žmonių, pavyzdžiui, dr. Ra., nuo 1941 m. rugsėjo
buvęs Raseinių lietuvių Saugumo policijos vadas,
Lietuvos saugumo karo metais vadas Čenkus. Paskelbtoje medžiagoje dažniausiai nurodomi tik liudytojų inicialai ar sutrumpintos pavardės, tačiau
visais atvejais pateikiamas platus paaiškinimas, kas
jie buvo, kokias pareigas ir kur ėjo. Liudijo ir Lietuvos žydai, po karo atsidūrę Vakaruose. Kalbėjo kunigai, gydytojai, amatininkai, profesoriai. Apklausti ir vokiečiai, einsatzkomandos vairuotojai, kiti
eiliniai, matę šiurpias egzekucijas. Gavo žodį ir teisiamieji. Vokietijos spauda procesą plačiai nušvietė,
stebėjosi, kad teisiamieji atrodė labai respektabiliai,
dauguma išsilavinę, intelektualūs, inteligentiški,
orūs ponai. Tačiau tai, ką jie darė Lietuvoje, buvo
protu nesuvokiama. Teisiamieji, kad ir kaip stengėsi
išvengti asmeninės atsakomybės, pačių faktų apie
Tilžės būrio vykdytas Lietuvos žydų ir „komunistų“
žudynes neneigė.
Viename iš einsatzgrupės A vado dr. Walterio
Stahleckerio raportų rašoma, kad Lietuvos pasienyje Tilžės būrys vien tarp 1941 m. birželio ir rugsėjo
nužudė 5502 žydų vaikus, moteris, vyrus. Kai kurie svarbūs einsatzgrupės A vado raportai paskelbti
Ulmo proceso medžiagoje. Kadangi Stahleckerio
ataskaitos skirtos aukščiausiems Reicho vadams,
rašoma visiškai atvirai. Štai pranešama, kad pirmosiomis valandomis Kaune naciams kilo sunkumų
vietines antisemitines jėgas nukreipti prieš žydus,
išprovokuoti „spontaniškus“ pogromus. Nutarta
viską taip organizuoti, kad iš išorės atrodytų, esą
tai natūrali vietinių žmonių reakcija į dešimtmečius trukusią žydų priespaudą ir komunistų terorą. (Ebenso wurden schon in den ersten Stunden
nach dem Einmarsch, wenn auch unter erheblichen
Schwierigkeiten, einheimische antisemitische Kräfte zu Pogromen gegen die Juden veranlasst. /..../ Es
musste nach aussen gezeigt werden, dass die einhei66

mische Bevölkerung selbst als natürliche Reaktion
gegen jahrzehntelange Unterdrückung durch die Juden und gegen den Terror durch die Kommunisten
in der vorangegangenen Zeit die ersten Massnahmen
von sich aus getroffen hat.)
Einsatzgrupės A vadas Stahleckeris atskleidžia ir
būdus, kuriuos pasitelkdavo sudaryti įspūdžiui, kad
ne jis ir jo pavaldiniai organizuoja žydų žudynes,
o patys okupuotų šalių gyventojai keršija žydams.
Stahleckeris aukščiausius III Reicho vadus informuoja: „Kiek įmanoma, Kaune ir Rygoje filmais ir
fotografijomis fiksavome, kad pirmosios spontaniškos žydų ir komunistų egzekucijos vykdytos lietuvių
ir latvių.“ (Soweit möglich, wurde sowohl in Kauen
als auch in Riga durch Film und Photo festgehalten,
dass die ersten spontanen Exekutionen der Juden
und Kommunisten von Litauern und Letten durchgeführt wurden.) Daug kas norėtų, kad tie vaizdiniai įrodymai karo metais būtų sudegę, nes „istorijas“ pasakoti be dokumentų yra daug patogiau.
Kai kurios nuotraukos, padarytos Einsatzgrupės
A vado Stahleckerio nurodymu, naudojamos istoriniuose tekstuose apie karo metų įvykius Lietuvoje,
tačiau beveik niekad nepaminima, kad fotografuota,
turint specialų politinį tikslą. Beje, istorikai yra paskelbę ir vokiečių kareivio liudijimus, kad 1941 m.
rudenį Kaune, IX forte, šaudant iš Vakarų atvežtus
žydus, „akcija“ buvo filmuojama, o dalis šaulių greta lietuvių buvo vokiečiai, perrengti lietuviškomis
uniformomis (Wolfram Wette. „Karl Jäger. Mörder
der litauischen Juden. Frankfurt am Main. S. Fischer Verlag. 2012, p. 129).
Lietuvoje greitai pastebėta, kad gestapininkai labai
uoliai ir kryptingai fotografuoja lietuvius. Apie tai
daug kas, pavyzdžiui, Zenonas Blynas, rašo dienoraščiuose. Lietuvių pogrindis apie žudynes bei tokį tendencingą fotografavimą informavo ir Vakarus.
Tuoj po karo rašytuose prisiminimuose kauniškis žydas Haris Gordonas irgi aptarė vokiečių pomėgį fotografuoti įvairiausias „akcijas“. „Tai nebuvo kvaila idėja, – rašo jis. – Jei vokiečiai pralaimės
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dams. Kodėl jūs nužudėte tiek daug civilių žmonių?
Tuomet vokiečiai ištrauks tas nuotraukas ir sakys:
„Mes nieko nedarėm. Lietuviai vykdė visas žudynes“
(Harry Gordon. The shadow of death: The Holocaust in Lithuania. The University Press of Kentucky. 2000, p. 52).
Per visą Ulmo procesą buvo kalbama apie Lietuvą, apie mūsų istoriją, tačiau nei sovietmečiu, nei
šiais laikais išleistose lietuviškose, net emigracinėse
enciklopedijose nerasite jokios užuominos apie tą
teismą, pateikiama žinių tik apie patį Ulmą ir aukštus jo bažnyčių bokštus.
Gerai, kad internete jau paskelbtos keleto dešimčių karo nusikaltėlių bylos ir kaltinamasis Ulmo
proceso 274 puslapių nuosprendis. Solidžios knygos
apimtis. Daugybė naujos informacijos. Tačiau visa
tai tik didžiulio tyrimo kvintesencija, leidžianti pamatyti Lietuvos istorijos fragmentą. Nuosprendyje
gausu nuorodų į įvairius dokumentus, įsakymus,
raportus. Cituojami liudytojai, aišku, tik tos jų pasakojimų vietos, kurios tiesiogiai susijusios su byla.
Bet ir iš užuominų aišku, kad su kaltinamaisiais, su
liudytojais kalbėta ne tik apie pačias žudynes, daugybė aplinkybių aptarta nepaskelbtuose tomuose,
kaltinamųjų tardymo protokoluose, liudytojų parodymuose.
Štai Tilžės būrio vadas Böhme pasakojo, kad pirmąją karo dieną su keliais pavaldiniais automobiliu
nuvažiavo pasidairyti Tauragės kryptimi. Nematė nieko ypatingo. Kitas kaltinamasis, esesininkas
Gerhardas Carstenas į Lietuvą įžengė kartu su puolančia kariuomene birželio 22-osios rytą. Vokiečių
pasienio policijos Smalininkuose vadas pasakojo
vykdęs ypatingą užduotį – turėjo paimti buvusio
Lietuvos saugumo vado Augustino Povilaičio paslėptą dėžę „su Lietuvos valstybei svarbiais dokumentais, užkastą sodyboje už 4–5 km nuo sienos“.
Paskelbtame dokumente tas epizodas, suprantama,
neplėtojamas, tačiau mums ši užuomina svarbi –
gali būti, kad tie Povilaičio slėpti dokumentai išlikę Vokietijos archyvuose ir laukia tyrėjų. Kas gi be
mūsų pačių pasirūpins Lietuvos istorija?
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Tarp Ulmo bylos 184 liudytojų buvo ir Hansas Ernstas Augustas Friedrichas Gewecke – karo metais Šiaulių
apygardos komisaras. Jis Šiauliuose susitiko su Böhme
ir kitais Tilžės komandos vadais, todėl apklausiamas
kalbėjo apie jam žinomus dalykus. 1971 m. nuteistas ir
pats Gewecke. Gebietskomisaras pagal pareigas nebuvo
atsakingas už žydų žudynes Šiaulių apygardoje, nes
jo įstaiga priklausė civilinei valdžiai, tačiau įrodyta, kad jis asmeniškai prisidėjo ir yra atsakingas už
vieno judaizmą išpažinusio lietuvio ir žydų kepėjo
nužudymą. Šiauliuose tuo metu gyveno ir dirbo gebietskomisarui pavaldus Jonas Noreika, mūsų laikais
tapomas įvairiausiomis (nuo šviesių iki labai tamsių)
spalvomis. Gewecke puikiai pažinojo Noreiką, turėjo
su juo daug reikalų. Apklausos vykdytos nepaprastai
kruopščiai, smulkmeniškai, todėl Gewecke’s liudijimuose neabejotinai minimas Noreika ir kiti Šiaulių
pareigūnai. Tie liudijimai, kai juos pagaliau atsiversime, istorijos svarstyklių lėkštę gali nusverti į vieną
arba į kitą pusę. Ulme liudijo ir Schul. – dar vienas
aukštas nacių pareigūnas iš Šiaulių Apklausų protokolai internete, gaila, neskelbiami, o teismo verdikte
cituojami tik tie parodymai, kurie susiję su Tilžės būrio ir Böhme’s veikla.
Pagrindinis veikėjas, okupacijos metais vadovavęs Lietuvos žydų žudynėms, buvo Saugumo policijos ir saugumo tarnybos (SD) Lietuvoje 3-iojo
operatyvinio būrio (Einsatzkommando 3) vadas SS
štandartenfiureris Karlas Jägeris. Böhme su pavaldiniais kelis kartus lankėsi Kaune, tarp jo ir Jägerio
kilo aštrus ginčas. Jägeris buvo įsitikinęs, kad turi
aukščiausius įgaliojimus sunaikinti Lietuvos žydus.
Böhme nenorėjo nusileisti, esą būtent jam SS-brigadenfiureris Stahleckeris pavedė „sutvarkyti“ žydus Lietuvos pasienio miesteliuose. Ginčą laimėjo
Böhme. Jis galėjo toliau tęsti žudynes, bet ataskaitas
privalėjo siųsti ir Jägeriui. Ulmo teisme informacija apie tą Jägerio ir Böhme’s konfliktą tapo sunkinančia aplinkybe, nes pavertė niekais tilžiškių pasiteisinimus, esą buvo priversti vykdyti įsakymus.
Prisiekusiųjų nuomone, nusileidę Jägeriui, tilžiškiai
būtų išvengę prievolės žudyti. Kaltinamasis Hers67

mannas teismui įtikinamai papasakojo, kad Kaune
kilus ginčui tas „nepaprastai piktas ir choleriškas
štandartenfiureris Jägeris“ jų vos neišmetė. Karlo
Jägerio vardas neatsiejamas nuo Lietuvos istorijos
karo metais ir žydų žudynių bylos, kiekvienas liudijimas apie jį mums yra reikšmingas.
Ulmo proceso nuosprendyje nepaprastai detaliai
pasakojama apie Tilžės būrio Lietuvoje vykdytas
žudynes. Atskirai ir smulkmeniškai išnagrinėtas
kiekvienas epizodas, paaiškinama, kaip, kuo remiantis nustatyta žudynių eiga. Remtasi šimtais
dokumentų, pačių tilžiškių ataskaitomis, kurios po
kiekvieno šaudymo net dviem skirtingais kanalais
buvo siunčiamos į Reicho saugumo vyriausiosios
valdybos (RSHA) įvairius departamentus, daugiausia IV, sprendusiam žydų „klausimą“ (vadovas
Mülleris) ir III, kuravusiam Saugumo tarnybos
(SD) veiklą. Pranešimuose būdavo nurodomi nužudytųjų skaičiai. RSHA – svarbiausia institucija,
organizavusi ir techniškai parengusi žydų žudynes.
Atskirus raportus gaudavo ir einsatzgrupės A vadas
Stahleckeris ir „choleriškasis“ štandartenfiureris
Jägeris. Informacija apie Tilžės būrio veiklą buvo
pateikiama slaptose karo įvykių SSRS suvestinėse
(Ereignismeldung UdSSR). Bet aukų skaičiai buvo
skelbiami tik pačioje karo pradžioje, vėliau, matyt,
susigriebta, kad toks viešumas gali atsirūgti. Šiaip
ar taip, teismas prarado svarbų informacijos šaltinį.
1941 m. lapkričio mėn. reichsfiureris Himmleris
tilžiškiams nurodė į RSHA atsiųsti turimas žudynių nuotraukas. Pats Böhme su visa savo komanda
fotografavosi prie duobių ir Garžduose, ir Jurbarke, ir kitur Lietuvoje. Liudytojas Ras., dirbęs Tilžės gestapo fotolaboratorijoje, pasakojo, kad egzekutoriai dažnai fotografuodavosi žudynių vietose.
Pats Böhme viską fiksuodavo aparatu Minox. Vien
Böhme’s nurodymu Ras. išryškino mažiausiai 4–5
fotojuostas. Kaltinamasis Harmsas teismui pasakojo, kad „kolega“ Schwarzas jam rodė prieš nužudymą nufotografuotų nuogų moterų nuotraukas.
Teismą konsultavo istorikai, kitų sričių specialistai, todėl darbas atliktas labai kruopščiai ir pro68

fesionaliai. Ekspertai parengė plačius istorinius
konteksto paaiškinimus, nes be jų būtų neįmanoma
suvokti visų tų įvykių. Vardijami dokumentai, datos, konkretūs asmenys, pateikta chronologija, kaip
buvo priimtas sprendimas okupuotose Rytų teritorijose sunaikinti visus žydus. Istorikai, žydų istorijos ir kultūros žinovai pateikė išsamų paaiškinimą
apie Lietuvos situaciją. Jame rašoma, kad iki karo
santykiai su žydais iš esmės klostėsi gerai. Didžiuma žydų buvo religingi, laikėsi tradicijų, rengėsi
tradiciniais rūbais. Lietuvos žydai išsiskyrė dvasingumu, dažniausiai kalbėjo jidiš. Religingi žydai
(tokių absoliuti dauguma) ar sionistai laikėsi antikomunistinių pažiūrų. Tik menka dalis buvo komunistai ar jiems prijaučiantys, po SSRS okupacijos
ėmę tarnauti sovietams. Kiti prarado nuosavybę ir
kentėjo lygiai taip, kaip visi okupuotos šalies gyventojai. Pasakojimas baigiamas informacija, kad
per masines naikinimo akcijas nacių okupacijos
metais išžudyti beveik visi Lietuvos žydai.
Tame naikinime dalyvavę teisiamieji visaip išsisukinėjo, esą nesuprato, kad šaudo niekuo nenusikaltusius žmones, manė privalantys vykdyti įsakymus ir net nesvarstė, kad tie įsakymai nusikalstami.
Pavyzdžiui, gestapininkas Kreuzmannas teisme
aiškino daug ko nesupratęs, nežinojęs ir t. t., tačiau
teismas juo nepatikėjo, nes „jo intelektas, juridinis
išsilavinimas“ (teisę studijavo Karaliaučiaus universitete) tiesiog neleidžia nesuvokti tokių akivaizdžių
dalykų. Teismo ekspertai vertino visų teisiamųjų intelektą, gebėjimą mąstyti. Konstatuota, kad beveik
visi išsilavinę, ilgą darbo patirtį turintys, aukšto intelekto, kompleksinio mąstymo individai, neįtikėtina, kad jie būtų nesuvokę darantys nusikaltimus. Tik
apie kaltinamąjį Harmsą pasakyta, kad jo intelektas
kiek žemesnis už vidutinį. Bet ir jis geba atskirti, kas
teisinga, o kas neteisinga. Harmsas pareiškė esąs senas kareivis, todėl jam net į galvą neatėjo, kad galima nevykdyti įsakymų. Teismas pripažino Harmso
polinkį paklusti, tačiau tai nepadėjo jam išsisukti.
Prisiekusiųjų teismas vieno ar kito kaltinamojo
arba jų advokatų pateikta versija patikėdavo tik tuo
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atveju, jei neatsirasdavo ją paneigiančios informacijos. Tada konstatuodavo, kad vieno ar kito kaltinamojo asmeninis dalyvavimas konkrečiose žudynėse ar kaltė dėl vieno ar kito epizodo nėra įrodyta.
Teisiamųjų suole sėdėjo Bernhardas FischerSchwederis, Werneris Schmidt-Hammeris, HansasJoachimas Böhme, Werneris Hersmannas, 1909 m.
Tilžėje gimęs vokietis Edwinas Sakuthis, Werneris
Kreuzmannas, Harmas Willmsas Harmsas, Gerhardas Carstenas, 1912 m. Klaipėdoje gimęs Franzas Behrendtas ir 1900 m. Raseiniuose gimęs Pranas Lukys.
Byloje pateiktos smulkmeniškos ir spalvingos
teisiamųjų biografijos nuo gimimo, mokyklos, universiteto iki suėmimo. Vokietis Franzas Behrendtas
nuo 1931 iki 1933 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje, puikiai mokėjo lietuviškai, prireikus vertėjaudavo Tilžės komandai, atlikdavo kitus svarbius
pavedimus. Net keli teisiamieji, siekdami „nepriekaištingos“ reputacijos, nacių laikais buvo „išstoję“
iš Katalikų ar Evangelikų bažnyčių. Hersmannas
1945 m. balandžio 28 d. Bavarijoje dalyvavo, sušaudant 5 vokiečius Altöttingo miesto aikštėje. Iki
karo pabaigos likus savaitei, vokiečius šitaip bausdavo už tariamas išdavystes. Per tardymą paaiškėjo, kad keli teisiamieji nuolat be jokio preteksto
žiauriai mušdavo Tilžėje dirbusius karo belaisvius,
vieną lenką uždaužė mirtinai. Dalis teisiamųjų jau
kalėjo už kitus karo nusikaltimus. Pateiktos biografijos atskleidžia, kokie tipai būdavo atrenkami į
einsatzkomandas.
Teisme įrodyta, kad Tilžės einsatzkomandos vadas
Böhme kaltas dėl 3907 žmonių nužudymo Lietuvoje.
Jam skirta 15 metų kalėjimo bausmė, papildomai pilietines teises atimant 10 metų. Tiek pat gavo ir Hersmannas. Kiti atsipirko švelnesnėmis bausmėmis, nes
įrodytas jų aukų skaičius buvo mažesnis. Mirties bausmė Vokietijoje panaikinta 1949 m. gegužės 23-iąją.
Tam tikru rebusu vokiečių teisininkams tapo Lukio atvejis – jis buvo Lietuvos pilietis, formaliai nepavaldus Tilžės būriui. Paskelbtoje medžiagoje yra
net kelios pastraipos, pagrindžiančios, kodėl Lukys,
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nusikaltimus vykdęs Lietuvoje, teisiamas Vokietijoje.
Vykdant tyrimą nustatyta, kad naciai sąmoningai
net iš Reicho gabendavo aukas nužudyti į Lietuvą.
Iš Šilutės apylinkių atvežta ir nužudyta daug žydų
vaikų, moterų, senolių. Juridiškai nužudymas Reiche ir okupuotos Lietuvos teritorijoje nacių laikais
buvo vertinamas skirtingai. Tokie formalumai. Iš
Klaipėdos į Lietuvos teritoriją pervežtas ir nušautas
buvęs nepriklausomos Lietuvos saugumo tarnautojas Gewildis. Vokiečių kilmės Gewildis tarpukariu
buvo Klaipėdos saugumo vado pavaduotojas ir, suprantama, kenkė vokiškam pogrindžiui, kuris siekė
ir pasiekė, kaip dabar sakoma, kad lietuvių politika
Klaipėdos krašte patirtų nesėkmę. Kai nacių Vokietija užgrobė Klaipėdą, Gewildis pasitraukė į Lietuvą. Šalį okupavę sovietai jį suėmė. Tačiau tuomet
Gewildis susidorojimo išvengė. Prasidėjus vokiečių-rusų karui, neapdairiai sugrįžo į Klaipėdą pas
motiną. Naciai jį suėmė, tardė. Kokių nors nusikaltimų, už kuriuos galėtų nuteisti, matyt, nenustatė,
todėl išsiuntė paklausimą į Tilžę, ką su Gewildžiu
daryti. Tie užklausė net RSHA Berlyne. Netrukus
atėjo įsakymas – likviduoti. Klaipėdos policijos
vadas dr. Frohwannas „sutvarkyti reikalą“ pavedė
pavaldiniams Behrendtui ir Motzkui. Gewildis nebuvo nuteistas, jo nužudymas akivaizdžiai neteisėtas net pagal III Reicho įstatymus. Todėl surištą
Gewildį Behrendtas ir Motzkus išvežė į Lietuvos
teritoriją. Automobilį vairavo gestapininkas Bussatas. Miške prie Kretingos surado žvyrduobę ir ten
dviem pistoleto šūviais suimtąjį nužudė. Nekankino, net duobę atsivežtu kastuvu patys pasikeisdami
iškasė. Pirmas šovė Motzkus, po jo – Behrendtas.
Apie įvykdytą įsakymą Tilžės gestapas informavo
RSHA.
1941 m. birželio 22-oji pakeitė Tilžės gestapo
vado SS šturmbanfiurerio Böhme’s ir jo pavaldinių
biografiją. Tą ankstyvą sekmadienio rytą vermachtas pajudėjo į Rytus, o rusų lėktuvai bombardavo
Tilžę, sugriovė elektros stotį. Böhme karo išvakarėse gavo slaptus RSHA įsakymus A, B ir C, kuriuose
surašyta, ką jam būtina žinoti, prasidėjus Barbaro69

sai. Įsakyme A nurodyta, kad turi būti visiškai uždaryta siena. Ją kirsti galima tik vykdant specialius
pavedimus. Minėtas esesininkas Gerhardas Carstenas tokį leidimą turėjo. Įsakyme B informuojama
apie einsatzgrupes, jų vadus ir bendrais žodžiais kalbama apie jų paskirtį, bet nieko nerašoma apie žydų
žudynes. Įsakymas C buvo slapčiausias, Böhmę pasiekęs tik dieną prieš karo pradžią. Voką šturmbanfiureris atplėšė, gavęs slaptažodį. Perskaitęs sužinojo
apie numatytą „potencialių priešų“ , t. y. žydų ir komunistų, „specialų sutvarkymą“. Teismas nustatė, kad
tądien apie šio įsakymo turinį jis nieko nepasakojo
nei savo bičiuliui Hersmannui, nei pavaduotojui Ilgiui (vokiškame tekste pavardė rašoma Ilges).
Pirmosios karo dienos vakare, apie 20 valandą,
į Tilžę (dabar Sovietskas) atvyko einsatzgrupės A
vadas Stahleckeris. Budinčiam karininkui nurodė
kuo greičiau surasti Kreuzmanną ir Böhmę. Jų laukdamas padiktavo keletą įsakymų, kurie iškart buvo
kažkur išsiųsti. Böhme’i prisistačius, Stahleckeris
paaiškino, ko atvykęs į Tilžę: „Privalai su savo gestapo padaliniu 25 km pločio pasienio ruože Lietuvos
pusėje sunaikinti visus žydus, įskaitant moteris ir
vaikus, o taip pat lietuvius, įtariamus komunizmu.“
Nustebęs Böhme ėmė aiškinti, kad tokios apimties ir sudėtingumo užduočiai įvykdyti neturi pajėgų. Stahleckeris išsisukinėjimus atmetė: galima pasitelkti Tilžės SD, kreiptis į Mėmelio policijos vadą
Fischer-Schwederį.
SS hauptšturmfiureriui, Tilžės SD vadui Hersmannui nurodyta, kad ir jis dalyvautų „tame reikale“. Hersmannas nusiskundė, kad turi vos 15 pavaldinių. Stahleckeris priminė Hitlerio įsakymą. Ar
tais laikais galėjo būti svaresnis argumentas? Papildomai pasakė, kad šaudymus reikia vykdyti kuo
sparčiausiai, pradėti tučtuojau. Pogromams rengti
nurodė pasitelkti lietuvius.
Böhme, dalyvaujant Hersmannui ir Kreuzmannui, pasakė, kad dėl tokių rimtų dalykų jis turi
gauti patvirtinimą iš RSHA. Stahleckeris neprieštaravo, iškart surašė raštą ir išsiuntė į RSHA. Stahleckerio birželio 22 dienos žodinio įsakymo raštiškas
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patvirtinimas atėjo ankstyvą kitos dienos rytą.
Po keleto dienų iš Berlyno gautas dar vienas raštiškas reichsfiurerio SS įsakymas dėl „galutinio žydų
klausimo sprendimo okupuotose Rytų srityse“ (besonderen, auf Grund eines Führerbefehls ergangenen
schriftlichen Befehl des Reichsführers SS, der die Durchführung der Endlösung der Judenfrage im besetzten
Ostgebiet). Reichsfiureris rėmėsi Hitlerio įsakymu.
Kiek vėliau apie tą specialią užduotį 25 km pasienio
ruože buvo parašyta ir karo įvykių suvestinėse nr. 6 ir
nr. 11 (Ereignismeldung UdSSR Nr. 6, Nr. 11).
Stahleckeris nacių hierarchijoje tarp žmonių,
priėmusių sprendimus dėl „Galutinio sprendimo“
(Endlösung) ir atsakingų už jo įgyvendinimą, buvo
labai aukštai – po Hitlerio, Himmlerio ir Heydricho. Gaila, nė vienas iš jų nesulaukė tardymų ir negalėjo duoti jokių paaiškinimų, kaip atsirado toks
siaubingas sprendimas.
Vakarų istorikai palyginti retai cituoja Ulmo
proceso dokumentus. Tai galima suprasti, nes kalbama vien apie Lietuvą, nuteistųjų tik 10, nužudytųjų skaičiai irgi neprilygsta Aušvicui. Tačiau Ulmo
dokumentai cituojami būtent dėl aukščiau minimo
įsakymo sunaikinti visus žydus, įskaitant vaikus.
Ne tik Europos istorikai diskutuoja, kada priimtas
Endlösung, juo labiau nurodymas žudyti moteris
ir vaikus. Štai tų diskusijų kontekste ir cituojami
Ulmo proceso dokumentai, nors tos citatos, faktai,
regis, menkai keičia modernias paradigmas.
Tilžės naciai puikiai suvokė, kokie uždaviniai
jiems keliami. Iš pradžių lyg ir bandė išsisukinėti,
reikalavo raštiškų nurodymų ir juos gavo. Ulmo dokumentai patvirtina, kad teisiamieji galėjo atsisakyti vykdyti tuos įsakymus, aišku, būtų praradę užimamas pozicijas, laipsnius, gal net patekę į frontą,
vis dėlto rimtesni nemalonumai jiems, atrodo, negrėsė. Tačiau rizikuoti savo gerove niekas nesiryžo.
Böhme, gavęs visus reikalingus patvirtinimus
ir įgaliojimus, vykdydamas Stahleckerio įsakymą,
jau birželio 23-iąją griebėsi „darbo“. Nebuvo kada
net „spontaniškų“ pogromų surengti ar kitaip pasitelkti lietuvius. Tą patį rytą susisiekė su Mėmelio
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pasienio policijos vadu Frohwannu ir informavo
apie Stahleckerio įsakymą, pranešė apie pavedimą
Tilžės gestapui ir SD 25 km pasienio ruože išžudyti
visus žydus, įskaitant moteris ir vaikus, bei įtariamus komunizmu asmenis (sämtliche Juden einschliesslich der Frauen und Kinder sowie die kommunistenverdächtigen Personen in dem 25 km breiten
Grenzstreifen zu töten).
Klaipėdiškiams nurodė Gargžduose suimti žydus ir komunistus. Teisiamieji aiškino, kad tai buvo
keršto akcija, esą civiliai Gargžduose priešinosi ir
net užpuolė vokiečių pajėgas, šaudė į nugaras. Teismas išnagrinėjo mūšių Gargžduose eigą, daugybę
dokumentų, vermachto pranešimus, apklausė liudytojus, mūšiams vadovavusius karininkus. Įrodyta, kad civiliai tame nedalyvavo.
Birželio 22 d. Gargždų gyventojai nuo karo
veiksmų slapstėsi rūsiuose. Situacijai kiek aprimus,
žmonėms liepta susirinkti turgaus aištėje. Kadangi
mieste kilo gaisras, naktį daugelis praleido parke.
23 d. rytą, gavęs Böhme’s nurodymus, į Gargždus su
savo komanda iš Klaipėdos atvažiavo Frohwannas.
Parke atrinko žydų vyrus ir nuvarė Lietuvos-Vokietijos (Klaipėdos krašto) sienos link. Vėliau iš namų
surinkta dar papildomai žydų vyrų ir asmenų, įtariamų komunistine veikla. Nuvedė ta pačia kryptimi. Tuos žmones pievoje, šalia kelio į Laugalius,
saugojo vokiečių sargybiniai. Tą pačią dieną apie
sulaikytųjų skaičių Frohwannas raštu informavo
Böhmę. Žydės moterys ir vaikai iš parko suvaryti į
daržinę prie Minijos tilto.
Böhme nurodė Frohwannui, kad Klaipėdoje atrinktų policininkus – reikės šaudyti ir saugoti žudynių vietą. Frohwannas įsakymą įvykdė ir tą pačią popietę Böhme’i pranešė, kad birželio 24-osios
egzekucijai viskas paruošta, Fischer-Schwederis
skyrė policininkų komandą.
Teisiamasis klaipėdiškis vokietis, lietuviška pavarde Sakutis, teismui pasakojo į Gargždus patekęs
atsitiktinai. Frohwannas jam sakė, kad Gargžduose „vyks tikra kiaulystė“ (dort sei eine Schweinerei
passiert) ir pakvietė vykti kartu. Sakutis iš smalK u l t ū r o s b a r a i 2 0 2 1 · 11

sumo prisijungė prie komandos. Tardomas aiškino
nieko nematęs, neprisimenantis. Tačiau liudytojas
Fu., buvęs Kauno universiteto Teologijos fakulteto
dėstytojas, nuo 1941 m. balandžio gyvenęs Klaipėdoje ir gerai pažinojęs kaltinamąjį, teismui tvirtino,
kad tomis dienomis visiškai sutrikęs, susijaudinęs
Sakutis apie žudynes jam pasakojo su įvairiausiomis smulkmenomis.
Tilžiškiai neatidėliodami susiruošė kelionei į
Gargždus. Böhme birželio 24 d., prieš išvykstant, dar
kartą susirinkusiems pakartojo, kad jiems pavesta išžudyti visus žydus pasienio zonoje. Liudytojų teigimu, vadas buvo labai įsitempęs. Böhme aiškino, kad
Gargžduose bus šaudomi civiliai, nes jie priešinosi,
net atakavo vokiečių dalinius. Apie 11 val. aštuonių lengvųjų automobilių kolona iš Tilžės pajudėjo į
Gargždus. Važiavo 16 gestapininkų ir 10 SD pareigūnų. Jie vežėsi 3 karabinus ir 10 automatų (vadinamųjų
mašinenpistolių), turėjo asmeninius pistoletus. Tilžės
spec. tarnybos turėjo pakankamai lengvųjų automobilių, sunkvežimių, lengvųjų ginklų.
Tuo pat metu iš Klaipėdos sunkvežimiu išvažiavo
22 policininkai, tie buvo net su šalmais, ginkluoti
karabinais, vežėsi kastuvus. Teismas nustatė, kad
dalis atrinktųjų važiuoti iš Klaipėdos į Gargždus
nežinojo tikrojo tikslo, kitiems buvo paaiškinta,
kad bus likviduojami civiliai, suimti už vermachto
karių apšaudymą. Kai kurie į Gargždus siunčiami
policininkai buvo rezervistai, surinkti tam atvejui,
jei mieste reikėtų kovoti su rusų desantininkais.
Vienas iš jų, teisme davęs parodymus liudytojas N.
kartu važiavusio policininko Steinarto paklausė:
„Ko mes ten vykstame?“ Tas atsakė, kad bus šaudomi žydai. N. pasibaisėjo: „Tu išprotėjai!“ Steinartas
atšovė: „Pats pamatysi.“
Klaipėdiškių ir tilžiškių vadams Böhme jau
Gargžduose aiškino, kad gautas nurodymas šaudyti „pavojingus“ žydus ir komunistus, nors visi puikiai žinojo, kad jokie civiliai niekam nesipriešino.
Fischer-Schwederis burbtelėjo: „Po perkūnais, tai
padariniai, to, ką atnešė žygis į Rusiją, apie ką iš
pradžių negalėjai net pagalvoti.“ (Donnerwetter, das
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sind ja Konsequenzen, die der Russlandfeldzug mit
sich bringt, an die man zunächst nicht gedacht hat.)
Čia pat sutarta, kaip bus duodamos komandos.
Prieš komandą „Ugnis“ Schmidt-Hammeris turėjo
paskelbti: „Hitlerio įsakymu Jūs būsite sušaudyti
už išpuolius prieš vermachtą.“ Böhme pasiteiravo
klaipėdiškių, ar parūpins komandą ir kitiems numatomiems šaudymams. Fischer-Schwederis atsakė, kad kiekvieną atvejį svarstys atskirai, o savo
pavaldiniams aiškino: „Ponai iš Tilžės turi užduotį
įvykdyti egzekuciją. Manęs jie paprašė skirti komandą saugoti, bet juk būtų juokinga, jei keletas vyrų iš
Tilžės gestapo ir SD tokį didelį žmonių skaičių vieni
sušaudytų. Aš nutariau egzekucijai skirti ir policininkų komandą.“
Pasmerktuosius išrikiavo ant kelio. Tada vieną
žydų grupę, mušdami, rėkaudami, privertė užkasinėti aplinkui gulinčius rusų kareivių kūnus, o kitiems įsakė gilinti ir platinti apkasą, netrukus tapusį jų kapo duobe. Vertingesnius daiktus ir pinigus
liepta mesti į cinkuotus kibirus. Visi turėjo nusivilkti ir į krūvą sukrauti paltus, švarkus.
Vienas jaunas, gerai apsirengę vyras komandas
vykdė nepakankamai sparčiai. Jį nusivedė į šalį ir
nušovė.
Beveik visi pasmerktieji, išskyrus keletą lietuvių,
buvo žydai, tarp jų paaugliai, senukai. Žmonės meldėsi. Keletas raudojo. Apytikriai 12 metų berniukas
maldavo pasigailėti. Tarp pasmerktųjų buvo ir viena moteris rusė.
Prie duobės mušdami lazdomis, šūkaudami varė
bėgte grupėmis po 10 žmonių. Apytikriai iš 20 m
atstumo juos šaudė klaipėdiškių policininkų komanda. Po salvės Schmidt-Hammeris patikrindavo
ir, jei rasdavo gyvų, kartu su Fischer-Schwederiu
nušaudavo pistoletu į galvą.
Kruvinus kūnus į duobę sumetė gestapininkai ir
SD galvažudžiai, bet vėliau lavonus į duobę turėdavo sumesti kita atvaryta pasmerktųjų grupė. Nustota tikrinti, ar žmonės mirę. Nutarė nesismulkinti,
tilžiškiai kiekvienam lavonui papildomai šaudavo į
galvą. Kažkuriam egzekutoriui pasidarė bloga, jis
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buvo pakeistas. Paskelbtoje medžiagoje pastebima,
kad ir kitose Lietuvos vietose vykusiuose šaudymuose reikėdavo keisti žudikas ar išvis atleisti nuo
tokių užduočių, nes jiems tai buvo per sunku „dvasiškai“. Minimos ir kelios pavardės tų, kurie prašėsi
atleidžiami.
Naciams užgrobus Klaipėdą, šimtai žydų pasitraukė į Lietuvą, o kai kurie įsikūrė šalia esančiuose Gargžduose, todėl tarp šaudomųjų žudikai matė
nemažai pažįstamų. Teisme egzekutoriai pasakojo
pažinę klaipėdiškius Funką, Scheerą, tris brolius
Korfmannus, Bernsteiną, Tauerį, Feinsteiną, Falką,
Silberį, Kahlmanną, Pristową.
Klaipėdiškis fabrikantas Feinsteinas, pamatęs savo pažįstamą, net buvusį draugą policininką
Knopensą, sušuko: „Gustavai, šauk taikliai!“ Jaunas, šūvio sužeistas vaikinas suriko: „Dar vieną!“
Apie tai teismui pasakojo patys „akcijos“ dalyviai.
Duobę užkasė vokiečiai. Sprendžiant iš bylos medžiagos, tai buvo pirmas ir paskutinis kartas, nes
vėliau duobes užkasdavo lietuviai. Tądien lietuvių
pagalbos neprireikė. Nors ir buvo rekomenduota
Stahleckerio, pirmosiomis savaitėmis Böhme nepasitelkdavo lietuvių, šaudymui pakako vokiečių. Bet
vėliau nutarta į tuos kruvinus reikalus įtraukti ir
vietinius gyventojus.
Egzekutoriai čia pat išgėrė šnapso, kalbėjosi.
Fischer-Schwederis nusistebėjo: „Po perkūnais, to
negalėjau įsivaizduoti!“ Visi nusifotografavo atminčiai. Sunkvežimiu važiuodami atgal į Klaipėdą,
pateko į rusų oro antpuolį. Policininkas R. Ke. (liudytojas) pasakė: „Matot, bausmė seka iš paskos.“ Tos
dienos patirtis daugiau ar mažiau sukrėtė žudikus.
Savo tiesioginio vado Schmidt-Hammerio klausė,
kodėl turėjo tuos žydų paauglius, senukus šaudyti.
Tas atsakė: „Aš irgi nežinau. Juk ir aš esu tik mažas
įsakymų gavėjas.“ (Ich weiss das auch nicht, ich bin
ja auch nur ein kleiner Befehlsempfänger.)
Einsatzgrupės A vadui ir IV RSHA skyriui Böhme
išsiuntė pranešimus, kad Gargžduose sušaudytas
201 asmuo. Tokį patį skaičių III RSHA departamentui nurodė Hersmannas.
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Ta diena Ulmo teismo dokumentuose aprašyta
detaliai, su menkiausiomis smulkmenomis. Lietuvoje prasidėjo tai, kas šiuo metu vadinama Holokaustu ar Lietuvos žydų genocidu. Teisme tokie
žodžiai nebuvo vartojami. Gargždų ir vėlesnės žudynės vadintos baisiu, nežmonišku, nepaprastai
žiauriu, bet kokias civilizuotos visuomenės normas
pamynusiu nusikaltimu.
Birželio 25 d. Krumbachas, pats nedalyvavęs žudynėse, Tilžėje su vadovaujančiais gestapo pareigūnais
kalbėjo apie tai, kas įvyko. Buvo ir kritiškų pasisakymų. Bet labiausiai visi įsiminė vieno pokalbio dalyvio
žodžius: „Žmonių vaikai, prakeikimas, viena karta tai
turi atlaikyti, kad mūsų vaikams būtų geriau.“
Kitos žudynės suplanuotos birželio 26 d. Kretingoje. Böhme’s prašymu, klaipėdiškiai vėl skyrė šaudytojų komandą, nors nemažai egzekutorių buvo
pakeista.
Kretingą vokiečiai užėmė ankstyvą 22 d. rytą iš
esmės be rimtesnio pasipriešinimo, juo labiau nei
tądien, nei vėliau vermachtui nesipriešino civiliai,
nors gestapas atkakliai skleidė tokius gandus, ypač
apie žydus.
Pirmomis okupacijos valandomis po Kretingą
ėmė sukiotis gestapininkai iš Klaipėdos ir Bajorų (tarp uostamiesčio ir Kretingos esanti vietovė),
Böhme’s nurodymu rengdamiesi žudynėms. Čia
vokiečiams jau talkino lietuvių policininkai, dokumente vadinami „litauische Hilfs polizisten“. Nustatyta, kad asmenis, įtariamus ryšiais su komunistais,
padėjo surinkti teisiamasis Lukys, tarpukariu buvęs Kretingos saugumo vadas. Lietuvą užėmus sovietams, jis pasitraukė į Klaipėdą, prasidėjus karui,
grįžo.
Birželio 26-osios rytą iš Tilžės vėl išvažiavo apie
30 galvažudžių. Jiems vadovavo Böhme ir Hersmannas. Klaipėdoje prie jų prisijungė nemažai vietinių
policininkų. Frohwannas su Klaipėdos policininkų komanda jau buvo išvykęs anksčiau. Sakuthis
tvirtino, kad į Kretingą važiavęs, paragintas vertėjo
Kurmies’o, kuris užsiminė, kad Lukys gali sušaudyti geriausius jo agentus.
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Kretingos turgaus aikštėje gestapininkai saugojo
apie 180 įvairaus amžiaus žydų – nuo paauglių iki
visiškų senukų, ten buvo daug ir „lietuvių, įtariamų komunizmu“. Aplink būriavosi kretingiškiai.
Paskelbtoje medžiagoje sakoma, kad toje aikštėje Böhme aprėkė Kretingos tvarkos policijos vadą
Janušonį (Polizeichef der Ordnungspolizei namens
Janusonis), pranešė, kad jis atleidžiamas. Kuo neįtiko Janušonis neskelbiama, bet apie tai garantuotai
kalbėta apklausose.
Böhme ir Hersmannas nusistebėjo, iš Frohwanno sužinoję, kiek suimta lietuvių. Dalis jų buvo uždaryti policijos būstinės rūsyje. Böhme, išaiškinęs
Lukiui, kad Lietuvos pasienyje numatyta išžudyti
visus žydus ir komunistus, įsakė sušaudyti ir kalinius iš rūsio. Lukys teismui aiškino, kad Böhme liepė jam vadovauti tvarkos policijai vietoj Janušonio,
bet jis atsisakinėjęs, mat per radiją girdėjo nurodymą užimti nepriklausomybės laikais eitas pareigas,
o jis tada buvęs saugumo policijos vadas. Formalų
patvirtinimą Lukys gavo tik liepos 25 d., todėl iki
tol vadovavo tvarkos policijai. Išvardijo pavaldinius:
Praschinskas, Kubilus, Schwagschgis, Jankauskas,
Reinikis (vokiškame tekste taip užrašytos pavardės).
Kai ėmė vadovauti saugumo policijai, jo pavaldiniai
buvo Praschinskas, Pendies, o nuo 1941 m. gruodžio
ir Smilgies. Tvarkos policijos vadovo postą užėmė
Petrauskas.
Į turgaus aikštę suvaryti žydai turėjo atiduoti
vertingesnius daiktus. Böhme nurodė Frohwannui
rasti dar daugiau žydų. Padedant Kretingos policininkams, iš namų atvesta dar 30–40 vyrų. Po trumpos apklausos iš aikštės paleido keletą lietuvių.
Paleisti maždaug 12–14 metų paauglį raudodama
išprašė motina. Lukys tvirtino, kad būtent jo dėka
paleistas Slavinskas, o tai pamačiusi šalia aikštės
susibūrusi minia ėmė šaukti: „Pakarkit jį!“ (Hängt
ihn auf!). Lukys tvirtino prašęs paleisti vieną žydų
advokatą, bet Böhme nesutiko.
Sulaikytus žmones susodino į sunkvežimius ir
nuvežė Palangos kryptimi. Kolonos gale riedėjo
sunkvežimis su vokiečių policininkais, vadovauja73

mais Schmidt-Hammerio. Lietuvių nesivežė.
Moterims liepta sėsti į vežimus. Viena senutė
neskubėjo vykdyti komandos, tada prižiūrėtojas
trinktelėjo jai šautuvo buože. Fischer-Schwederis jį
sudraudė ir užsirašė pavardę.
Tyrimo metu nustatyta, kad žudynių vietą miškelyje, apytikriai 4–5 km į vakarus Palangos kryptimi, parinko Frohwannas. Kolona su pasmerktaisiais ir jų žudikais sustojo netoliese buvusioje
pievoje. Žydus ir lietuvius išrikiavo atskirai. Sargybiniai dalį žydų nuvarė į mišką kasti duobės. Jie
buvo žiauriai mušami, aimanas ir klyksmus girdėjo
visi, buvę pievoje.
Böhme, pasitaręs su kitais vadais, nutarė, kad
lietuvių suimta vis dėlto per daug. Liepė dar kartą
patikrinti, ką galima paleisti. Tuo tikslu iš Kretingos atvažiavo Lukys su burmistru. Teisme Lukys
įrodinėjo atvykęs savo iniciatyva, norėjo išgelbėti
dalį lietuvių. Esą prieš tai nežinojęs, kad sulaikytuosius sušaudys. Atvažiavęs vokiečiams aiškino,
kad čia „primityvūs ir kvaili žmonės“, prašė leisti
pasiimti juos į Kretingą tolesniam tyrimui. Esą išgelbėtieji jam vėliau dėkojo, tačiau teismas neturėjo
galimybės apklausti tų „komunistų“, nes jie gyveno
sovietinėje Lietuvoje.
Kuriuos įtariamuosius paleisti, sprendė Hersmannas su kitais esesininkais, kartais tarėsi su
Sakučiu ir Lukiu. Vertėjavo vokietis Kurmies iš Tilžės SD. Patikrinęs maždaug pusšimtį žmonių ir išsiaiškinęs jų „nuodėmes“, Hersmannas apie 30 vyrų
paleido namo. Į „komisiją“ kreipėsi žydas, per Pirmąjį pasaulinį karą tarnavęs vokiečių kariuomenėje. To karininko nesušaudė, bet išsivežė į Klaipėdą.
Teismas jo likimo neišsiaiškino.
Schmidt-Hammerio komanduojami klaipėdiškiai
policininkai elgėsi taip, kaip ir Gargžduose. Teisiamieji pasakojo, kad egzekutoriai buvo su plieno šalmais, ginkluoti karabinais. Parkritusias aukas pakartotinai peršaudavo tilžiškiai. Teritoriją saugojo
gestapas ir SD, draudę į teritoriją įeiti pašaliniams.
Liudytojai pasakojo, kad vedant sušaudyti dar
vieną grupę, į esesininkus kreipėsi apytikriai 12
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metų vaikas, prašydamas, kad leistų ir jam eiti kartu. Pasirodo, toje grupėje buvo jo tėvas. FischerSchwederis leido tam vaikui pasikeisti su kitu žydu.
Pabaigoje turėjo sušaudyti 6 komunistus, papildomai atvežtus lauko žandarmerijos. Vienas pasipriešino, parbloškė Harmsą ir ėmė smaugti. FischerSchwederis nušovė jį pistoletu. Kitas pasmerktasis
puolė Fischer-Schwederį, bet irgi krito nuo kulkos.
Böhme nušovė dar vieną lietuvį, bandžiusį pabėgti. Respektabilusis teisininkas, po karo įsidarbinęs
verslo konsultantu, paprastai nešaudydavo suimtųjų, bet nepraleisdavo progos nukauti bėglių. Böhme
vis būdavo nepatenkintas, kad numatyta sušaudyti
per mažai žydų, reikalaudavo surasti daugiau...
Baigę darbą, egzekutoriai čia pat gėrė šnapso. Vėliau
Kretingoje surengė bendrą tilžiškių ir klaipėdiškių balių kažkokioje užeigoje. Lėbaudami kalbėjosi. Harmsas dėkojo Fischer-Schwederiui už „išgelbėtą gyvybę“.
Keli Mėmelio policininkai visiškai nusigėrė. Vaišės
apmokėtos pinigais, atimtais iš žydų. Sprendžiant iš
paskelbtų dokumentų, lietuvių į tą balių nekvietė.
Einsatzgruppės A vadui Stahleckeriui, IV ir III
RSHA skyriams išsiųsti pranešimai, kad sušaudyta
214 žmonių. Tas pats skaičius nurodytas ir karo įvykių suvestinėje nr. 14 (die Ereignismeldung UdSSR
Nr.14 vom 6.7.1941).
Teisiamieji visaip išsisukinėjo. Kreuzmannas
aiškino išvis Kretingoje nebuvęs. Tačiau net Böhme
per pirmas apklausas pripažino, kad jis irgi dalyvavo. Vėliau ėmė „neprisiminti“, o galiausiai tardytojams pareiškė: „Tikriausiai suprasite, jei aš
savo draugo nepakišiu po peiliu.“ Bet sužinojęs, kad
Kreuzmannas išvis neigia dalyvavęs šaudymuose,
susinervinęs Böhme „pasisakė“: „Tikriausiai aš vienas visa tai padariau.“ Tačiau šiaip kiek galėjo, tiek
gelbėjo savo bičiulį Kreuzmanną. Ne visi buvo tokie draugiški. Liudytojas Wei. teisme pasakojo, kad
teisiamasis Harmsas, kai buvo sulaikytas, supykęs
šūkavo: „Kodėl mane? Juk aplinkui ir kiti sukinėjasi,
štai, kad ir Kreuzmannas!“
Tardomas Lukys atpažino Kreuzmanną nuotraukoje. Būtent tą lemtingą dieną Kreuzmanno pavarK u l t ū r o s b a r a i 2 0 2 1 · 11

dę Kretingoje Lukiui pasakė Tilžės gestapo vertėjas
Matinkus (taip pavardė parašyta dokumente). Kitą
kartą su Kreuzmannu ir Böhme susitiko 1942 m.
rudenį Šiauliuose pas lietuvių saugumo policijos
vadą Pakulį. Galiausiai teismas išsiaiškino ne tik
asmeninį Kreuzmanno „indėlį“ į žudynes, bet ir
kaip jis buvo apsirengęs.
Naktį po žudynių Kretingoje kilo gaisras. Liepsnojo sinagoga, o nuo juos užsidegė daug kitų pastatų. Paskleistas gandas, esą gaisrą specialiai sukėlė
žydės. Tačiau Lukys liudijo, kad, aiškinantis gaisro
priežastis, įtartas policininkas Smilgis. Tikriausiai
niekas tų priežasčių ir nesiaiškino. Birželio 27 d. į
Kretingą su žudikų komanda vėl atvažiavo Böhme
ir Hersmannas, kuris aiškino: „Matai, ir moterys
kelia pavojų!“ Esą keršijant už gaisrą, sušaudyti dar
63 žydai. Šįkart pistoletais šūviu į galvą žudė patys
esesininkai. Lietuviai nedalyvavo.
Einsatzgruppės A vado Stahleckerio raporte ir
karo įvykių suvestinėje nr. 7 rašoma, kad 1941-0627 einsatzkomanda 1a, keršydama už Kretingos sudeginimą, sušaudė žydus Skuode. Aišku, nei Kretingos, nei Skuodo žydai dėl gaisro buvo visiškai
nekalti...
Per birželio 26 d. „akciją“ Kretingoje Hersmannas siūlė iškart važiuoti į Palangą ir sušaudyti žydus, sulaikytus SS nurodymu. Böhme nesutiko. Į
Palangą nutarta važiuoti 1941 m. birželio 30 d.
Vėl kreiptasi į klaipėdiškius, kad skirtų šaudymo
komandą. Frohwannas ir Fischer-Schwederis tokių
rado. Sakuthis susisiekė su šalia Palangos dislokuoto Luftwaffe dalinio vadais ir paprašė pagalbos. Tie
sutiko šaudyti žydus, nors kariškiai to dažniausiai
nesiimdavo. Tarp kitko, byloje yra armijų grupės
Mitte (Centras) karo dienoraščio kopija, kad jos karininkų korpusas atsisakė dalyvauti žudynėse.
Į Palangą iš Tilžės vėl išvažiavo 25 gestapininkai
ir 8 SD pareigūnai. Palangoje liepta iškrėsti namus
ir surinkti daugiau žydų. Vietą žudynėms parinko kopose. Klaipėdiškiai kaip ir Gargžduose tarp
pasmerktųjų matė daug pažįstamų, į Lietuvą pasitraukusių po Klaipėdos okupacijos. Konditeris GuK u l t ū r o s b a r a i 2 0 2 1 · 11

rewitzius buvo Klaipėdos įžymybė, garsėjo žiemos
maudynėmis eketėje.
Žydus privertė atiduoti vertingesnius daiktus,
išsikasti duobę. Sušaudė 111 žmonių. Fotografavo
Hersmannas, Krumbachas ir Luftwaffe’s karininkas.
Hersmannas įsakė iš Palangos ligoninės atvežti
vaikų gydytoją žydą. Jos personalas bandė apginti kolegą, bet niekas neklausė. Prie duobės mediką
pastatė su baltu chalatu. Egzekutoriai gėrė šnapsą.
Po to tilžiškiai ir klaipėdiškiai puotavo Palangoje.
Balių iš anksto nurodyta užsakyti liudytojui Na.
Apmokėjo žydų pinigais.
Palangoje Böhme Klaipėdos policininkams suteikė „generalinį įgaliojimą“ (Generalvollmacht) savarankiškai šaudyti nedideles žydų ir komunistų
grupes. Tik reikalavo pranešti nužudytųjų skaičių.
Iš Tilžės ta kruvina statistika buvo siunčiama toliau.
Turėdami „generalinį įgaliojimą“ klaipėdiškiai
ir kiti vokiečių policininkai pasienyje ėmė aktyviai veikti, į Tilžę siuntė pranešimus apie žudynes
Švėkšnoje, Kretingoje, šalia Smalininkų, Batakių ir
kitur. Frohwanno vadovaujami egzekutoriai Veiviržėnuose sušaudė mažiausiai 50 vyrų žydų.
Frohwanno vadovaujami Klaipėdos ir Bajorų policininkai Palangoje kopose sušaudė apie 60 lietuvių komunistų, sunkvežimiais atvežtų iš Dimitravo
lagerio.
Böhme nedidelėse akcijose nedalyvavo, rūpinosi
kitais reikalais. Lauksargių (miesteliukas tarp Tilžės ir Tauragės) vokiečių pasienio policijos vadui
Schwarzui nurodė suimti Tauragės žydus ir komunistus. Tas įsakymą įvykdė su savo pavaldiniais ir
apie tai pranešė į Tilžę. Böhme, paskyręs šaudymo
dieną – liepos 2-ąją, į Tauragę vyko ir pats, nes numatė akciją panaudoti mokymams („Modellfall“
bauen), kad ateityje Schwarzas su komanda galėtų
veikti jam nedalyvaujant. Į Tauragę šaudyti žydų
nuvažiavo Tilžės ir Lauksargių policininkai.
Žydai turėjo atiduoti vertingesnius daiktus, išsikasti duobę, po to buvo varomi ir klupdomi ant
jos krašto. Šaudė iš pistoletų į galvas. Nužudė 133
tauragiškius. Paskelbtame Ulmo proceso kaltina75

mąjame akte atskirai paminėti gydytojai dr. Joffe
ir dr. Möstas.
Teismas nustatė, kad kitą kartą Schwarzo pavaldiniai žydus šaudė miške netoli Tauragės – Šilalės kelio. Kaip buvo apmokyti, aukas klupdė ant
duobės krašto. Šaudė iš pistoletų. Fotografavo pats
Schwarzas. Karo įvykių suvestinėje nr. 19 paskelbta, kad Lauksargių policininkai Tauragės apylinkėse nužudė 122 žmones. (Ferner wurden noch folgende Exekutionen durchgeführt ..... GPP Laugszargen
in Tauroggen und Umgebung 122 Personen ...)
Jau kitą dieną po pirmųjų Tauragės žudynių dar
didesnė akcija vyko Jurbarke. Böhme nurodė vokiečių pasienio policijos posto Smalininkuose vadui
Gerhardui Carstenui su savo pavaldiniais, pasitelkiant Jurbarko policininkus, atlikti parengiamuosius darbus. Carstenas nuvažiavo į Jurbarką ir viską
parengė, net sudarė vardinį aukų sąrašą vokiečių
kalba. Liepta iš anksto iškasti duobę. Šaudyti suplanuota žydų kapinėse.
Liepos 3-iąją į Jurbarką atvyko apie 30–40 žudikų iš Tilžės ir Carsteno komanda iš Smalininkų.
Böhme’i įteiktas aukų sąrašas. Tas užsipuolė Carsteną, kodėl ne visus žydų vyrus numatyta sušaudyti. Iš karto liepta gestapui ir SD kartu su lietuvių
policininkais surinkti papildomai žydų. Netrukus
atvesta dar apie 60 žmonių. Tarp jų buvo 3 moterys
su vaikais. Vaikų iki tol nešaudydavo.
Kaip įprasta, Böhme pasiteiravo, ar tikrai visi
sąraše esantys lietuviai yra komunistai ir turi būti
sušaudyti. Carstenas patvirtino. Kadangi tų „komunistų“ buvo mažai, Böhme toliau nesigilino. Jei būtų
pradėjęs aiškintis, kaip tą darė Kretingoje, tikėtina,
kad skulptorius Vincas Grybas būtų išvengęs žūties.
Pirmą kartą visų tų „akcijų“ istorijoje kilo nesklandumų. Kažkodėl neatėjo tuo metu Jurbarke
buvę, bet Böhme’i nepavaldūs policininkai iš Tilžės, turėję dalyvauti egzekucijoje. Paaiškėjo, kad
žudynėse dalyvauti neleidžia jų vadas. Böhme ir
Hersmannas dėl to baisiai susinervino, nes, atvedus papildomai žydų, aukų skaičius viršijo 300.
(Darüber waren die Angekl. Böhme und Hersmann
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sehr verärgert, da durch die nachträglichen Festnahmen die Zahl der Festgenommenen auf über 300 angewachsen war.)
Dar labiau Böhme įsiuto, kai jurbarkiškiams gerai
žinomas gydytojas Antanaitis ėmė atkakliai maldauti, kad būtų paleistas chirurgas Juozas Karlinskis.
Böhme ėmė brutaliai per galvą daužyti Antanaitį
rankose turėtu steku, grasino, kad, jei gydytojas nesiliaus prašęs, bus pats pastatytas į rikiuotę. Antanaitis apsipylė krauju, pažiro jo turėti popieriai.
Modernūs istorikai, viską klasifikuojantys ir dėliojantys į „inovatyvias“ schemas, tokius antanaičius vadina „stebėtojais“ (angl. bystander).
Išaugus pasmerktųjų skaičiui, iš anksto žydų kapinėse iškasta duobė buvo per maža, reikėjo kasti
antrą didelę. Kasė žydai. Žmonėms liepta nusivilkti
viršutinius drabužius, atiduoti pinigus ir kitus vertingesnius daiktus.
Mušdami lazdomis, rėkaudami žudikai prie
duobių varė nedideles grupeles, klupdė ant duobės
krašto ir iš pistoletų šaudė į pakaušius.
Jurbarke gyvenęs Pirmojo pasaulinio karo dalyvis žydas Emilis Maxas, už narsą kovojant vokiečių
armijos gretose apdovanotas aukščiausio laipsnio
Geležiniu kryžiumi, puolė Böhmę. Kitas žydas atakavo kriminalkomisarą Krumbachą, bet abu čia pat
buvo nušauti.
Keletas pasmerktųjų bandė bėgti. Du nukovė
Böhme ir Hersmannas. Kitiems pasisekė pasprukti.
Per sumaištį vienam egzekutoriui iš Tilžės SD peršauta koja. Jį pakeisti liepta vairuotojui. Tas vargšas
teisme prisipažino turėjęs nušauti 3 žmones. Po egzekucijos „svečiai“ iš Smalininkų ir Tilžės užsuko į
iš anksto užsakytą užeigą Jurbarke bendram pasisėdėjimui. Tradiciškai apmokėjo balių žydų pinigais.
Kitą dieną Carstenas su savo bičiuliu muitinės inspektoriumi Os. (liudytojas) iš Smalininkų važiavo į
Jurbarką. Pakeliui sustojo ten, kur buvo sušaudytos
moterys su vaikais. Nuo kelio abu nuėjo prie kapo.
Carstenas liudytojui papasakojo, kaip buvo nužudyti tie žmonės. Pasak jo, šaudytojai buvo girti...
Evangelikų kunigas, Jurbarke dirbęs nuo 1934 iki
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1941 m. kovo 7 d., teismui pasakojo, kad apie šias
žudynes kalbėjosi su Jurbarko burmistru Höpfneriu (Gebneriu), su Jurbarko evangelikų kunigu. Jie
sakė, kad tose žudynėse Carstenas aktyviai dalyvavo, būtent jis lietuviams davė ginklus ir amuniciją.
Tilžės policijos bataliono (to paties, kuris atsisakė dalyvauti pirmosiose Jurbarko žudynėse) adjutantas O. (liudytojas) pasakojo ne kartą girdėjęs
kalbas apie tai, kad vykdydami gestapo nurodymą
Jurbarko žydes šaudė ir vietiniai policininkai. Jis
gerai žinojo tuometinę tvarką ir tvirtino, kad gestapas tame tikrai dalyvavo, nes lietuvių policija tuo
metu apskritai neturėjo ginklų (zur damaligen Zeit
die litauische Polizei noch gar keine eigenen Waffen
gehabt habe). Papasakojo, ką matė savo akimis.
Ankstyvą žudynių dienos rytą jis ir bataliono vadas lengvuoju automobilu važiavo į Jurbarką. Likus keletui kilometrų iki miesto, pamatė iš miško
išbėgančią moterį su mažu vaiku. Sustojo paklausti, kas nutiko, bet paklaikusi moteris bėgo toliau,
nieko neatsakiusi. Staiga iš miško išėjo gestapininkas, o paskui jį – girtas uniformuotas lietuvių policininkas. Policijos bataliono vadas gestapininko
paklausė, kas čia darosi. Tas atsakė, kad šaudo žydų
moteris ir vaikus. Apie tą bėgusią moterį liudijime
daugiau nekalbama. Gal ji su vaiku liko gyvi?
Pasak liudytojo, nuvažiavę į Jurbarką, sužinojo,
kad gestapas egzekutoriams parūpino ir šnapso.
Carstenas ir Böhme prokurorams įrodinėjo apie
tas žudynes nieko nežinoję, nedalyvavę, tik ataskaitą nusiuntė RSHA ir Stahleckeriui, o visą informaciją esą gavo iš lietuvių...
Böhme per trumpą laiką sukūrė Lietuvos žydų
naikinimo schemas ir jas įgyvendino. Per pirmąjį
okupacijos mėnesį sušaudyta keli tūkstančiai žydų.
Tačiau su nedidelėmis išimtimis tai buvo vyrai.
Moterys, vaikai buvo sulaikomi, kur nors uždaromi
arba sėdėjo namuose. Böhme’i buvo įsakyta naikinti visus, bet jis iš pradžių to vengė.
Stahleckeris, skaitydamas ataskaitas, tą pastebėjo
ir ėmė spausti Böhmę, kad nedarytų išimčių nei moterims, nei vaikams, o žudynėms pasitelktų lietuvius.
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Nurodė kuo daugiau fotografuoti, parodant, kad ne
vokiečiai, o lietuviai žiauriausiu būdu žudė žydų moteris ir vaikus. (Von diesen Tötungen mussten vielfach
Stapo-Angehörige Aufnahmen machen, die wohl zum
Teil auch dazu dienen sollten, der Mit- und Nachwelt
zu beweisen, dass nicht die Deutschen, sondern die
Litauer selbst die jüdischen Frauen und Kinder auf
bestialische Weise umgebracht haben. Zum Teil führten Stapo- und SD-Angehörige die Erschiessungen der
Frauen und Kinder auch allein durch).
Pirmą kartą Stahleckeris liepė žudyti moteris ir
vaikus jau po Kretingos gaisro. Aišku, Böhme teisme
kaip įmanydamas išsisukinėjo, įrodinėjo norėjęs net
gelbėti, todėl susiradęs Geweckę ir prašęs moteris su
vaikais priimti į Šiaulių getą. Tačiau teismo apklausiamas gebietskomisaras Gewecke tai paneigė.
Böhme atkakliai gynėsi, tvirtino atsisakęs žudyti
moteris ir vaikus. Tiesa, spaudžiamas prokurorų, vėliau sakė, gal jo pavaldiniai ir galėjo kažką tokio daryti,
jam nežinant, bet jis apie sušaudytus vaikus ir moteris
siuntinėjęs tik ataskaitas. Hersmannas irgi viską neigė.
Prokurorai, remdamiesi daugybės liudytojų parodymais, labai nuosekliai triuškino kaltinamųjų išsisukinėjimus. Jie nustatė, kad jau po Kretingos gaisro Hersmannas priekaištavo Böhme’i, kodėl tas neleido iš karto
likviduoti moterų ir vaikų. (der Angekl. Hersmann nach
dem Brand von Krottingen dem Angekl. Böhme Vorwürfe gemacht hat, dass er die jüdischen Frauen und Kinder
nicht auch habe sofort liquidieren lassen.)
Vokiečiai Gerke ir R. liudijo, kad būtent Böhme ir
Kreuzmannas įsakė pavaldiniams išvaryti į Lietuvą ir
sušaudyti mažiausiai 50 netoli Šilutės vargingai gyvenusių žydų – moteris su vaikais ir senukus.
Kaltinamasis Harmsas liudijo, kad kartą jį pasikvietė Böhme ir pareiškė: „Ryt bus šaudomos moterys ir vaikai. Tu turi perimti tą šaudymą.“ Harmsas nuolankiai
maldavo: „Pone, aš to daryti negaliu!“ Beje, Harmsas
buvo vienintelis teisiamasis, kuris prašėsi atleidžiamas
nuo pareigos žudyti.

Tęsinys kitame numeryje
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Pažinti naujaip

Mindaugas PELECKIS*

INKŲ IMPERIJA ATGIMSTA
PER KEČUJŲ KALBĄ

Inkų saulės vaizdinys

I

nkų imperija, paskutinioji senųjų Andų civilizacijos
valstybė, iširo 1533-iaisiais, gyvavusi vos 95 metus.
Ji buvo didesnė už actekų ir majų imperijas – driekėsi
beveik 5000 km Andų kalnuose (dabar tai Kolumbija,
Ekvadoras, Peru, Bolivija, Argentina ir Čilė). Inkų civilizacija vadinama viena pirmųjų „grynųjų“ civilizacijų kartu su šumerais, egiptiečiais, kinais, Indo slėnio
civilizacija, graikais.
Inkų imperija, kečujų kalba Tawantinsuyu – Keturių saulių žemė, buvo daugiakultūrė. Pavadinimas
„inkai“ nėra tikslus – kečujų kalba tai reiškia „karalių“, taip buvo vadinamas tik imperijos elitas, tačiau
ispanų konkistadorams šis nesudėtingas žodis pasirodė priimtinas ir prigijo.
Nors teigiama, kad oficialios rašto sistemos inkai
neturėjo, vis dėlto mokslininkai pripažįsta, kad tiek
kipu (qipu – mazgaraštis), tiek inkų simboliai ant
drabužių (toqapu) ir puodelių (qiru) yra rašto formos.

* Autorius yra HYPIA (The International Association of Hyperpolyglots) narys

78

Žymusis Peru kronikininkas Pačakutis Jamkis (Juan
de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamayhua, XVI a.
pab.–XVII a.) rašė, kad „kiekvienas miestas naudoja
Anduose pripažintą rašto sistemą pakariną“.
Ikikolumbiškuose Anduose (dabartinėse Peru
aukštikalnėse) inkų civilizacija atsirado XIII a. pradžioje. Ispanai ją užkariauti stengėsi keturis dešimtmečius (1532–1572).
Nuo 1438 iki 1533 metų inkams priklausė reikšminga Pietų Amerikos dalis. Oficiali imperijos kalba buvo
kečujų – runa simi (žmonių kalba). Inkai neturėjo nei
rato, nei kalvystės, tačiau akmeninė jų architektūra –
viena įspūdingiausių pasaulyje. Imperija apsiėjo be pinigų – keistasi prekėmis ir paslaugomis. Sakoma, kad
inkų ekonomika buvo tironijos ir socialistinio rojaus
mišinys.
Nors egzistavo daug dievų ir tikėjimų, inkų valdžia
labiausiai skatino garbinti saulės dievą Intį bei Motiną gamtą – Pačamamą. Inkų karalius – Sapa Inka –
buvo laikomas saulės dievo Inčio sūnumi.
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Inkų imperiją sudarė keturi regionai (kečujų k.
Tawantinsuyu) – šiaurinis (Chinchaysuju), rytinis
Amazonės (Antisuyu), pietinis (Qullasuyu) ir vakarinis
(Kuntisuyu).
Patiems inkams – valdančiajai klasei – priklausė labai maža 10 milijonų gyventojų dalis, apie 40 tūkstančių
žmonių. Inkų imperijos svarbiausiomis kalbomis laikytos kečujų, aimarų, pukinų, močikų, kignamų, chakarų,
lekų, urų-čipajų, kunzų, humavakų, kakanų, mapudungų (mapučių), kulių, čačapojų, katakao, mantų, barbakoa
kalbos ir daugybė Amazonės tautų kalbų.
Inkų imperijos valdovai kalbėjo kečujų kalbos
Limos dialektu (qhapaq runasimi), laikytu didžiąja
žmonių kalba, visos valstybės lingua franca. Kečujų
(kaip ir majų) kalba iš tikrųjų yra kalbų grupė, o ne
viena kalba. Vis dėlto tapo svarbia literatūrine kalba.
Beje, ji egzistavo ir prieš Inkų imperiją, todėl nereikėtų jų tapatinti.
Kečujų kalba įvairiais dialektais dabar kalba bent
10–14 milijonų žmonių, daugiausia – apie 4 milijonai
(kitais duomenimis – 7,7 milijono) Peru, bent po 2
milijonus Bolivijoje ir Ekvadore, apie milijoną – Argentinoje, ja kalbančių yra Kolumbijoje, Čilėje, JAV.
Žodis quechua ispanų kalboje atsirado iš kečujų
qhichwa – tai reiškia vidutinio klimato slėnį. Nors dabartinė kečujų kalba apie trečdalį žodžių pasiskolino
iš ispanų kalbos, vargu ar tai padės lengviau suprasti
šią agliutinacinę kalbą. Jos struktūra primena šumerų,
elamitų, hatų, baskų, turkų, irokėzų, nahuatlių, tagalų,
malajų / indoneziečių, suahelių, berberų, tamilų, inuitų, japonų, mongolų, tibetiečių, suomių kalbas.
Nepaisant didelio rašytinio palikimo ir nemažo kalbėtojų skaičiaus, kečujų kalbą UNESCO įrašė į nykstančių kalbų sąrašą, nes dabar ji dažniausiai vartojama
kaip šnekamoji, o ne rašytinė – knygų, kitų leidinių
kečujų kalba yra nedaug. Visuomenė senovės kalbų
dažnai nevertina (panašus likimas ištiko ir škotų gėlų
kalbą, kurią kasdien vartoja vos 60 tūkstančių žmonių, nors dabar jos mokosi apie pusė milijono įvairiose
šalyse). Manoma, kad kečujų kalbą slopina ir ispanų
kalbos paplitimas Pietų Amerikoje. Nepaisant to, pastaruoju metu ji atgimsta – atsiranda vis daugiau jaunų
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muzikantų, dainuojančių gimtąja kalba, pasirodė pirmieji šiuolaikiniai romanai kečujų kalba. Kusko miesto merė Silvia Uscamaita Otárola pasirūpino, kad šios
kalbos būtų mokoma mokyklose, rengiamos knygų
mugės, radijo laidos, kečujų kultūros savaitės.
Niujorke gyvenanti Elva Ambia, gimusi Peru,
sukūrė filmą „Gyvoji kečujų kalba“ (Runasimiwan
Kawsay), kurio premjera įvyko 2014 m. Tai labai pri79

2006 m. Ekvadoras, o 2009 m. Bolivija įrašė ją į
savo konstituciją.
Kad sužinočiau daugiau apie pagrindinę Inkų imperijos kalbą, pakalbinau perujietį Kerwirą STRÓÉRĄ.

Ker Stróér

sideda prie kečujų kalbos populiarinimo.
Nors Peru vyriausybė pirmoji pasaulyje 1975 m.
pripažino kečujų kalbą oficialia greta ispanų kalbos,
aktyvistai teigia, kad patys kečujų tautybės žmonės turėtų kuo aktyviau gaivinti gimtąją kalbą. Kečujų kalba
buvo pasitelkiama evangelizacijai, pirmąją jos gramatiką 1560 m. išleido ispanų misionierius Domingo de
Santo Tomás. Tačiau XVIII–XIX a., kai Pietų Amerikos tautos siekė nepriklausomybės, ši kalba buvo uždrausta. Dabar kečujų kalba pagal gimtakalbių skaičių Pietų Amerikoje užima pirmąją vietą.

Kaip susipažinote su kečujų kalba?
Mano pilnas vardas – Kerwiras, bet visi vadina
Kêru. Daug metų gyvenu Prancūzijoje, kur Puatjė
miesto universitete studijuoju lingvistiką.
Mano gimtoji kalba – ispanų, tačiau be jos Peru yra
dar dvi valstybinės kalbos – kečujų ir aimarų, o 48
Amazonės kalbos yra pusiau valstybinės – tai ašaninkų, avadžunų, kokamų, macigvengų, šipibo ir kt.
Būdamas dvylikos, pradėjau mokytis portugalų
kalbos, žiūrėdamas laidas per televiziją. Susidomėjęs
pabandžiau išmokti ir kečujų kalbą. Tuo metu žmonės gėdijosi ja kalbėti, net mokytis nebuvo iš ko.
Ar galima gyventi iš kalbų mokėjimo?
Nelabai. Lingvistika susidomėjau, pažinęs kečujų kalbą, nes ji labai skiriasi nuo romanų kalbų, kurias moku
(ispanų, prancūzų, portugalų). Todėl mokausi įvairių
kalbų, man patinka suvokti jų sintaksę ir morfologiją.
Tai jūsų protėviai – inkai?
Inkai – tai Keturių saulių žemės (Tawantinsuyu) imperatoriai. Paskutinį inkų imperatorių Atawallpą nužudė Franciscas Pizarras 1533 m. liepos 26 dieną Kasamarkoje (Qasamarka kečujų kalba – „šaltas miestas“).
Anduose dar yra žmonių, kalbančių kečujų ir aimarų kalbomis.
Kokia dabar kečujų kalbos situacija?
Kolonijiniais laikais buvo privaloma kalbėti ispaniškai, kad gautum gerą darbą. Net prieš kokius 15
metų kečujų kalbos vis dar gėdytasi.
Dabar prasidėjo jos bumas, daug žmonių mokosi
didesniuose miestuose, nes tai mūsų gimtoji kalba,
tėvynės ir kultūros palikimo dalis.

Inkų imperijos simbolika
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Kiek žmonių kalba kečujų kalba? Internete skelbiami prieštaringi duomenys.
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Saulės dievas

Inkų imperijos vėliava

Apie 14 milijonų, turint omeny, kad įvairiose šalyse jos dialektai skiriasi. Peru kečujų kalba kalba „tik“
keturi milijonai žmonių.

Ateityje ketinu mokytis graikų, suomių, japonų ir
daugybės kitų kalbų.

Ar tie dialektai smarkiai skiriasi vienas nuo kito?
Daugelis žodžių suprantami, tačiau morfologija
skirtinga. Peru yra keli kečujų kalbos dialektai –
penkiabalsiai ir tribalsiai. Tarkim, frazė „šuo ėda
kiaušinius“ skamba allqu runtuta mikun (tribalsis)
ir alqo Runtota mikhun (penkiabalsis); frazė „mano
širdis priklauso tau“ skamba sunquymi qampaq
(tribalsis) ir sonqoymi qanpaq (penkiabalsis). Aš rašau tribalsiu dialektu.
Mačiau vaizdo klipą, kur jauna hiphopo muzikantė
dainuoja kečujų kalba. Ar tai populiarėjanti tendencija?
Taip, dabar daug kas dainuoja kečujų kalba arba
kečujų ir ispanų kalbos mišiniu. Pirmosios grupės,
pradėjusios dainuoti kečujų kalba, – Uchpa ir Alborada, išpopuliarėjo jauna dainininkė Renata Flores.
Bolivijoje – Luzmila Carpio, Ekvadore – Leo Royasas.
Kokias kalbas mokate, kokių mokotės?
Moku ispanų, portugalų, prancūzų, italų, katalonų, anglų, olandų, baskų, bretonų, turkų, arabų, egiptiečių (hieroglifus), dabar mokausi hebrajų, semiuosi kečujų kalbos
įgūdžių, kol kalbėsiu visiškai laisvai. Esu autodidaktas.
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Ar domitės kitomis tikrųjų Amerikos gyventojų kalbomis?
Norėčiau išmokti majų, actekų (nahuatlių), gvaranių kalbą, tačiau tam kol kas neturiu laiko.
Ar esama romanų kečujų kalba?
Pirmasis buvo parašytas XVIII amžiuje apie inkų
karo vadą Olantajų (Ollantay), išlikę vos šeši egzemplioriai. Daugelis perujiečių jį žino – tai kario ir princesės meilės istorija.
Yra daug manuskriptų, religinių istorijų. Knygą
Waruchiri (XVI a.), kurioje aprašyti mūsų dievai, galima vadinti Andų Biblija.
Kečujų kalba galima skaityti ir „Don Kichotą“.
Ką patartumėte norintiems mokytis kečujų kalbos?
Yra daug gerų knygų ir metodų. Daugiausia mokomasi Peru kečujų dialekto, vadinamo ajakuča arba čanka. Daugelis metodų ir knygų prieinami ispanų kalba,
pavyzdžiui, Clodoaldo Soto Ruizo mokymo metodas.
YouTube yra puikus kanalas Quechua Estudio.
Anglų kalba medžiagos mažiau, bet irgi esama.
Sulpayki anchata – labai ačiū.
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Giedrė ZUBRICKYTĖ*

PASIPRIEŠINIMAS
SEKSUALUMO SUVARŽYMAMS

Legalistinio islamo nubrėžti
ikivedybinių santykių normatyvai

Islamas draudžia ne tik nesantuokinius seksualinius
santykius, bet ir tokią aprangą, tokius kalbėjimo,
vaikščiojimo, atrodymo viešosiose vietose būdus, kurie gali sužadinti aistrą, kelti įtartinus troškimus, rodyti nekuklumą, nes visa tai laikoma nusižengimu
dorovei.1
Egdūnas Račius knygoje „Musulmonai ir jų islamai“
tvirtina, kad musulmonų teisė nenumato santuokos iš
meilės, juolab ir tradiciškai ji nebuvo palaikoma. Pagrindinė priežastis – lyčių segregacija. Skirtingų šeimų
vyrai ir moterys gali bendrauti, mokytis, dirbti, linksmintis, melstis, keliauti viešuoju transportu tik su savo
lyties atstovais.2
Islamo įstatymai aiškiai apibrėžia, kas musulmonams yra priimtina (leidžiama), o kas nepriimtina
(draudžiama). Vienintelė legali seksualinio elgesio forma – vyro ir žmonos santykiai, kurių tikslas yra fizinis
pasitenkinimas, meilės išraiška ir siekimas susilaukti
palikuonių. Sutuoktiniai gali pasirinkti bet kokį jiems
abipusiai patogų ir malonų lytinio akto būdą, išskyrus tuos, kurie yra netoleruojami (tarkime, oralinis,
analinis seksas ar sadomazochizmas). Nesantuokinius
* Autorė yra VDU Lyginamųjų kultūros studijų II kurso magistrantė
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ryšius, o juo labiau santykius tarp tos pačios lyties asmenų, islamas draudžia.3
Tradiciškai yra nusistovėję, kad dviejų jaunuolių pasimatymas gali būti legalus (halal) tik tuo atveju, jeigu
jie susitinka, lydimi globėjų, arba vyras ir moteris jau
yra įsipareigoję susituokti. Šiitai, norėdami gyventi
kartu iki vedybų, bet negavę tėvų palaikymo, dažnai
sudaro laikinas santuokas (mutos), kurios yra teisiškai
legalios.4 Račius detalizuoja: „Mutos santuoka iki šiol
praktikuojama šyitų imamitų bendruomenėse Libane,
Irake, o Irane oficialiai įteisinta.“
Politika, instrumentalizuodama religiją kaip vieną
iš valdymo būdų, draudžia merginoms ir vaikinams,
moterims ir vyrams, nesusijusiems giminystės ryšiais,
susitikti viešosiose vietose, užmegzti kontaktą, juo labiau artimai bendrauti.
Anissa Helie, Homa Hoodfar knygoje „Seksualumas
musulmonų kontekste: suvaržymai ir pasipriešinimas“
(Sexuality in Muslim Contexts: Restrictions and Resistance) svarsto, kuo seksualumo ideologija reikšminga, kuriant sociokultūrinę musulmonų tapatybę, kokią
įtaką jai daro biologiniai, psichologiniai, socialiniai,
ekonominiai, politiniai, kultūriniai, etiniai, teisiniai,
istoriniai, religiniai ir dvasiniai veiksniai.5
Autorės pabrėžia – nagrinėjant šiuos aspektus, labai
svarbu musulmonų pasaulio nevertinti stereotipiškai,
žvelgiant per vakarietišką prizmę, nes tai trukdo suK u l t ū r o s b a r a i 2 0 2 1 · 11

vokti tikrąsias reiškinių priežastis, užgožia sudėtingą
istorinį, kultūrinį, ekonominį ir politinį kontekstą.6
Todėl, analizuojant ikivedybinius porų santykius,
neatsiejamus nuo intymumo, lytinio potraukio, dažnai ir sekso, privalu aptarti socialines Irano transformacijas, nulėmusias tiek seksualumo, tiek nesusituokusių porų bendro gyvenimo pokyčius, susijusius su
partnerio ar patnerės pasirinkimu ir pasipriešinimu
nusistovėjusioms taisyklėms.
Musulmoniškoms šalims ir kultūroms modernėjant,
visuomenė į religiją, primetančią griežtas asmeninio ir
socialinio gyvenimo taisykles, žvelgia liberaliau, laisviau. Tą rodo ir valstybės pastangos keisti tam tikrus
standartus. Štai Maroke, turinčiame lanksčią, nūdienos
poreikius atliepiančią, gal net europietiškos demokratijos principais sekančią teisinę sistemą, 2004 m. buvo
įgyvendinta Šeimos teisės reforma. VII a. religines
normas siekta pritaikyti šiandienos socialinei tikrovei,
išlaikant tradicijų tęstinumą. Remiantis Mudavanos
24 str., pilnametė moteris, kad galėtų susituokti, jau
neprivalo turėti globėjo (wali), nebent laisvu savo pačios pasirinkimu.7
Artimųjų Rytų naujienų tarnyba anglų kalba 2020 m.
lapkričio 7 d. paskelbė straipsnį, kad Jungtiniai Arabų
Emyratai priėmė įstatymą, leidžiantį poroms legaliai gyventi kartu dar iki vedybų. Anksčiau už tai grėsė baudžiamoji atsakomybė – nesusituokusiai porai ar giminystės ryšiais nesusijusiems priešingos lyties asmenims
buvo griežtai draudžiama dalytis bendrais namais.8
„Musulmonų visuomenėms evoliucionuojant, jos
ypač laisvėja religinės praktikos atžvilgiu“, – tvirtina
Račius. O artimas bendravimas tarpusavyje ar gyvenimas nesusituokus irgi yra globalizacijos, gerėjančio
raštingumo, aukštesnio išprusimo lygio, interneto,
kuris leidžia daug lengviau užmegzti tarpasmeninius
santykius ir įvairiomis formomis juos plėtoti, užtikrindamas lyčių lygiateisiškumą, pasekmė.9
„Priimtino“ seksualumo reguliavimas Irane

Claudia Yaghoobi, šiuos sudėtingus procesus apžvelgusi 1850–2010 m. laikotarpiu, atskleidė, kad seksuaK u l t ū r o s b a r a i 2 0 2 1 · 11

liniai įpročiai Irane iš esmės pradėjo keistis XIX a.10
Autorė pažymi, kad iki tol buvo plačiai praktikuojami
ir nesmerkiami net santykiai tarp tos pačios lyties asmenų, tą patvirtina tiek istoriniai tyrimai, tiek poezija
ir sufijų literatūra.11 XIX a., prieš modernizaciją, dėl
seksualinės laikysenos daugiausia ginčijosi visuomenės veikėjai, moralines nuostatas diegė religinės institucijos, bet vyrai ir moterys vis tiek rasdavo būdų,
kaip užsitikrinti tam tikrą autonomiškumą. Iki XX a.
valstybei labiau rūpėjo užkirsti kelią pedofilijai, paplitusiam berniukų prievartavimui. Nei moterų seksualumas, nei aprangos kodas, nei homoseksualūs vyrų ar
moterų santykiai niekam nekėlė problemų.
Visuomenei modernėjant, valstybės vykdoma socialinė inžinerija ir intelektualų nuomonė, įsivyravusi viešajame diskurse, toliau keitė „priimtino“ seksualumo
apibrėžimą. 1900–1979 m. buvo pasiekta, kad socialine
norma, priešingai nei anksčiau, taptų heteroseksualumas, o viešosiose erdvėse jau galėjo rodytis ne tik vyrai, bet ir moterys.12
Mohammado Rezos Pahlavi’o epochoje pagrindiniai valstybės tikslai buvo industrializacija, sekuliarizacija ir vakarietiškumas. Neatsiejama vizijos dalimi
tapo heteroseksualumas ir heterosocialumo skatinimas, kad moterys irgi dalyvautų viešajame gyvenime.
Tačiau po 1979 m. revoliucijos, laikytinos lūžio tašku,
valstybė ėmė primygtinai rūpintis seksualumo reguliavimu, pasitelkdama „islamiškos“ aprangos kodus,
atmetusi Šeimos teisės reformas, skatindama poligamiją ir laikinas santuokas. Nors heteroseksualus
elgesys propaguojamas kaip natūralus, bet vyrų seksualumas pabrėžiamas, o moterų – nustumtas į antrą
planą. Homoseksualūs santykiai nuo tol yra griežtai
smerkiami, todėl stengiamasi juos laikyti paslaptyje.
Vis dėlto Yaghoobi akcentuoja, kad šiuolaikinė Irano
visuomenė patiria tai, ką būtų galima vadinti tam tikru seksualiniu išsivadavimu.13
Dėl technologinės pažangos – išmaniųjų telefonų,
kompiuterių, interneto, tinklaraščių ir kt. – poveikio
seksualinis musulmonų, ypač jaunimo, elgesys nebeatitinka idealių islamiškų normų. Tyrimai rodo, kad
nemaža dalis šiuolaikinių musulmonų paauglių yra
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seksualiai aktyvūs, propaguoja ikivedybinius santykius, todėl įspėjama, kad laiku nesiėmus lytinio švietimo, toks „laisvumas“ pakenks jaunuolių seksualinei
sveikatai, gal net sugriaus gyvenimą.14
Laisvėjimą, ypač siekį elgtis nepriklausomai, peržengiant legalistinio islamo teisės normas ar šeimos
nuostatas, byloja ir tai, kad jauni žmonės, nepaisydami griežtų Irano įstatymų, ikivedybinius santykius
vis dar prilyginančių nusikaltimui, vis dažniau ryžtasi gyventi kartu prieš santuoką. Oficialios statistikos nėra, tačiau tai tapo ganėtinai įprasta. Žinoma,
valstybės lygmeniu toks elgesys vertinamas negatyviai, yra nepriimtinas.15 Pavyzdžiui, kai populiarus
moterų žurnalas Zanan šiai temai paskyrė specialų
numerį, redakcijos veikla iškart buvo sustabdyta.
Danijos imigracijos tarnybos ir pabėgėlių tarybos
jungtinėje ataskaitoje, parengtoje 2018 m., remiantis apklausomis Teherane, Ankaroje ir Londone,
pateikiama išsami informacija, kaip keičiasi Irano
valdžios požiūris į ikivedybinius santykius, gyvenimą kartu nesusituokus (tai vadinama baltosiomis
santuokomis). Ikivedybinė kohabitacija Irane kasmet
populiarėja, ypač sostinėje ir kituose didžiuosiuose
miestuose. Šaltinių teigimu, policija paprastai nesiima persekioti kartu gyvenančių nesusituokusių asmenų, žinoma, jei kas nors jų neįskundžia valdžios
institucijoms. Anksčiau jauni iraniečiai būdavo
persekiojami gatvėse, tardomi dėl artimų santykių,
net baudžiami vien už tai, kad pasirodė viešumoje
su priešingos lyties asmeniu, – toks elgesys laikytas
vulgariu ir neetišku. Pastebima, kad Irano valdžios
požiūris tapo švelnesnis, jaunimą, ypač didžiuosiuose miestuose, oficialios institucijos šiuo atžvilgiu
kontroliuoja vis mažiau.
Informacijos apie bylas, iškeltas dėl ikivedybinių
santykių, yra nedaug, tai leidžia daryti išvadą, kad
teismai paprasčiausiai tokių nenagrinėja. Sumažėjo
griežtų bausmių taikymas, mirties bausmės beveik
atsisakyta. Vis dėlto kiekviena situacija labai individuali, daug kas priklauso nuo jaunuolių ir jų šeimų
įsitikinimų, papročių. Konservatyvesniuose miestuose, tokiuose kaip Qomas ir Mashadas, bausmės
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už baltąsias santuokas griežtesnės nei didmiesčiuose. Kaimeliuose poras, kurios susitikinėja, akylai
stebi kaimynai. Tokia „praktika“ rečiau pasitaiko
didžiuosiuose miestuose, kur žmonės gyvena butuose. Vis dėlto remiantis islamo teise, už ikivedybinius santykius tiek vyrams, tiek moterims gresia
100 rykštės kirčių arba kalėjimas nuo 6 mėnesių iki
1 metų.16
Iraniečių susipažinimo, meilės išraiškos būdai
ir pasipriešinimas kontrolei

Knygos „Būti jaunam ir musulmonui – nauja kultūros
politika globaliuose Pietuose ir Šiaurėje“ (Being Young
and Muslim – New Cultural Politics in the Global South
and North) autoriai Asefas Bayatas ir Linda Herrera
aptarė jaunuolių pasipriešinimą politiškai instrumentalizuotoms religijos normoms. Pasak mokslininkų,
siekis ištrūkti į laisvę įgavo tokį pagreitį, kad pagrindine socialine problema dabar tapo masinis paauglių
bėgimas iš namų.17 Teheranas jau susidūrė su didėjančia tokio pobūdžio krize – Irano sostinėje 2000 m.
pabėgo 900 mergaičių, bet vos po dvejų metų skaičius
stulbinamai išaugo ir pasiekė 4000 (skelbiama, kad
bėglės dažnai tampa prekybos žmonėmis ir prostitucijos aukomis). Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl
ryžtamasi tokiam desperatiškam ir labai pavojingam
žingsniui, – noras laisvai rinktis partnerį ir nepriklausyti nuo šeimos spaudimo (tokį atsakymą pateikė 42
proc. apklaustųjų).18
Tačiau pasipriešinimas valdžiai, instrumentalizavusiai islamą, nereiškia, kad jaunuoliai išsižada
religijos. Nors daugelis tapo iš esmės abejingi religinei praktikai, o religiniai įsitikinimai nedaro didelės įtakos kasdieniniam gyvenimui, jauni žmonės
vis dėlto neneigia, kad Dievas egzistuoja, nors jiems
tai netrukdo nei vartoti alkoholio, nei susitikinėti
su priešinga lytimi. Religija suprantama labiau kaip
filosofinė ir kultūrinė kategorija negu egzistencinė
doktrina. Knygos autoriai apibendrina, kad globalizacijos paveiktas Irano jaunimas savo religingumą
atmiešė laisve ir pasaulietiškumu.19
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Irano mokslininkai 2014 m. atliko kokybinį tyrimą, kas labiausiai skatina ikivedybinius lytinius
santykius. Viena iš priežasčių – ribotos finansinės
vienišų jaunų žmonių galimybės susituokti, todėl
į seksualinį gyvenimą daugelis įsitraukia dar prieš
vedybas. Tokius pokyčius Irane lemia silpnėjanti
šeimos įtaka, sparti urbanizacija, modernizacija,
migracija, masinės žiniasklaidos bei vakarietiškos
kultūros poveikis. Tradiciniai įsitikinimai ir vertybės nyksta, antai smarkiai sumažėjo nekaltybės
svarba santuokai.
Iš viso tyrime dalyvavo Širazo Payame Noor universiteto 30 studentų – 17 vaikinų ir 13 merginų.20
Lytinius santykius prieš vedybas jaunuoliai vertino
nevienodai. Pavyzdžiui, 24-erių respondentas tvirtino, kad „seksas prieš vedybas nėra blogas dalykas, visi
turėtų tai išbandyti. Priešvedybiniai lytiniai santykiai
padeda susiprasti ir subręsti. Jei neišbandai to dar nesusituokęs, lieki sutrikęs“.21
22-ejų pašnekovas dėstė priešingą nuomonę:
„Žmonės, kurie tikrai laikosi islamo, niekada nesieks
išankstinio lytinio akto, o jeigu turi lytinių santykių,
vadinasi, jie svetimauja, nusideda, nes nepaiso islamo
draudimų.“22
Daugelis akcentavo norą savarankiškai priimti
sprendimus. Pavyzdžiui, 24-erių studentas sakė: „Esu
suaugęs, turiu būti nepriklausomas. Savo amžiuje norėčiau pats apsvarstyti ir nuspręsti, ar pasimylėti, ar
ne.“23 Socialinio ir seksualinio elgesio pokyčiai sukelia ir neigiamas pasekmes, pavyzdžiui, susijusias su
nepageidaujamu nėštumu, su ligomis, plintančiomis
lytiniu keliu, be to, patiriama įvairių emocinių bei psichologinių sunkumų, susiduriama su išdavystėmis...
Tyrėjų teigimu, jaunų žmonių įsitikinimai, požiūris į
lytinius santykius ir seksualinis elgesys skiriasi pagal
amžių, lytį, etninę priklausomybę, rasę, išsilavinimo
lygį. Pabrėžiama, kad ypač didelę įtaką daro šeima ir
bendraamžiai.24
Nors islamo moralės kodeksas be išlygų smerkia
viešus pasimatymus, jaunimas randa būdų, kaip tam
pasipriešinti. Materialiai pajėgesni vaikinai ir merginos užmezga ryšius ne tik privačiuose slaptuose vaK u l t ū r o s b a r a i 2 0 2 1 · 11

karėliuose, bet ir pogrindžio muzikos koncertuose.
Vis drąsiau susitinkama viešosiose erdvėse – parkuose, prekybos centruose, restoranuose, bet merginos
ir vaikinai stoviniuoja atskirai, per tokius „distancinius pasimatymus“ žiūri vienas į kitą iš tolo. Šnekučiuojasi, flirtuoja, jausmus išreiškia dažniausiai
elektroniniu būdu. Jaunos musulmonų poros, siekdamos bent šiokio tokio privatumo, bet nenorėdamos peržengti teisėtumo ribos, kartais samdo taksi
ir važinėjasi po miestą, kad pasidžiaugtų laisvės romantika ir vienas kito draugija. 25 Tiesa, kai kuriose
islamo šalyse (tarp jų Irane) egzistuoja legalūs sutuoktuvių brokeriai ir agentai, kurie, atsižvelgdami
į tėvų reikalavimus, parenka jų vaikams „tinkamus“
sužadėtinius ar sužadėtines. Prieš tokią iš anksto
sutartą santuoką abi šeimos stengiasi apklausti kandidato į vyrus ar žmonas mokytojus, profesorius,
darbdavius, draugus, artimuosius, imamus, kolegas,
įvertina jos ar jo charakterį. 26 Antrųjų pusių savo
atžaloms ieškantys tėvai dažnai sulaukia bendruomenės palaikymo.
Irano ir JAV mokslininkai 2017 m. Teherane atliko
tyrimą, kas laikoma įsimylėjimu ir aistringa meile. Iš
viso apklausė 220 dviejų valstybinių universitetų studentų – 142 vyrus, 66 moteris, 12 asmenų, neapibrėžusių savo lyties. Vidutinis dalyvių amžius – 25 metai.
130 tyrimo dalyvių sakė, kad yra vieniši, 48 tvirtino
susitikinėjantys, 33 vedę, 9 į tokį klausimą neatsakė.
Apklausiamųjų buvo prašoma trumpai aprašyti savo
patirtą meilės jausmą. 45 proc. neslėpė, kad niekada
nebuvo įsimylėję. Vienas iš studentų pasakojo įsimylėjęs „visiškai atsitiktinai. Potraukis buvo abipusis, tad
nusprendėme į priekį judėti kartu. Manėme, kad visas
savo problemas įveiksime sutartinai. Tapome viena visuma. Sentimentalus jos veidas ir išdidumas buvo nuostabūs. Jos rūpestingumas ir parama tapo malone, tiesa,
iki tol, kol užgriuvo mus išskyrusi nelaimė. Labiausiai
santykius sutrypė jos neištikimybė, trukusi metus. Tačiau aš nenutraukiau draugystės ir mums pavyko taikiai išspręsti ir įveikti bėdą.“27
Azijos ir transkultūrinių studijų instituto doktorantė, iranistė Dalia Sabaliauskienė sako, kad Tehe85

rane veikia pažinčių agentūros, yra sukurtos mobiliosios programėlės, padedančios susipažinti. Arba
„toks savotiškas bendravimo ir pasimatymų kampelis,
kai važinėdami automobiliais (viename – vaikinai,
kitame – merginos) bando apsikeisti telefonų numeriais.“28 Akivaizdu, kad jauni žmonės išradingai laviruoja tarp griežtų valstybės nustatytų ribų.
Šie paprasti pavyzdžiai rodo, kad musulmonų bendruomenė modernėja, šeimos laikosi liberalesnio požiūrio, nėra iš tradicijos taip aklai įsikibusios į legalistinį
islamą, mylėti ir būti kartu prieš vedybas jau neatrodo
joks nusikaltimas. Jauni žmonės ieško bei randa būdų,
kaip apeiti sistemą, politizuotą religijos pagrindu.
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Apie knygas

ŽIAURI ISTORIJA,
PATEIKTA KAIP NUOTYKIS

Š

ią knygą skaitė mano mama. Tai atrodė truputį keista, nes ji, gydytoja, beveik dvejus metus
neturėjo laiko niekam, išskyrus darbą, naktinius
budėjimus, kamavo nuolatinė įtampa ir nuovargis,
nuovargis...
– Apie ką čia, – paklausiau, žvelgdama į „debesuotą“ viršelį.
– Apie meilę, – šyptelėjo ir pridūrė:
– Tarp kazemato sienų...
Taip mano rankose atsidūrė „Posūkis“... Ar ieškojau „kito dangaus“? Ne, tačiau norėjau sužinoti,
kaip jo ilgėtasi, atsidūrus ten, kur debesys plaukia
pro grotas tiesiogine ir perkeltine šio žodžio prasme. Pirmiausia kibau į „Zekus“ – šią pjesę Aušra
Marija Sluckaitė parašė, jau būdama Niujorke, tačiau remdamasi autentiškomis SSRS disidentų, tapusių politkaliniais, istorijomis. Daugelį pažinojo
dar prieš savo pačios egzilį, kai su vyru Jonu Jurašu
lankydavosi Tarusoje, miestelyje kažkur už Maskvos, tapusiame „liaudies priešų“, paleistų iš lagerių
ar tremties, prieglobsčiu. Ten, pasak pjesės herojės
Anos karčių žodžių, bobos kaip druskos maišai
drybso ant suoliukų, įtariai stebėdamos, kas vyksta aplinkui, ten visuotiniam skurde auginami vai-
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kai, būsimieji „zekai“ ir būsimieji jų prižiūrėtojai...
Ten Sluckaitė susipažino su Aleksandru Ginzburgu, laikinai paleistu iš „zonos“. KGB netrukus vėl
jį suėmė, ketino sušaudyti, bet apsigalvojo ir iškeitė
į sovietų šnipą, nutvertą Amerikoje. Autorė pjesės
atsiradimo priešistorėje rašo: „Netikėtai ištrauktas
iš Gulago, apvilktas per dideliu juodu kostiumu,
Ginzburgas buvo įsodintas į lėktuvą ir nežinojo, kur
yra vežamas.“ Ar įmanoma įsivaizduoti, kaip jis
tada jautėsi? Ar pajėgtume suvokti, ką patyrė kito
„Zekų“ herojaus Balio Sakalo prototipas – Balys
Gajauskas, buvęs partizanas, lageriuose praleidęs
daugiau kaip 20 metų, ilgėdamasis Lietuvos dangaus?
Aleksandras, atskraidintas į Niujorką, apsistojo
Kavendiše, garsiojo disidento, knygos „Gulago archipelagas“ autoriaus, Solženicyno sodyboje. Kartą
ten svečiuojantis Aušrai ir Jonui, plačiau papasakojo
apie „zekų“ kasdienybę, prisiminė bado streiką, kuris Mordovijos lageriuose buvo pirmasis, pasibaigęs
sąlygine politkalinių pergale. Protestuodami prieš
nežmonišką elgesį badavo septyniese. Silpstant fizinėms jėgoms, drumsčiantis sąmonei, dalijosi prisiminimais apie ankstesnį gyvenimą. Pavyzdžiui,
87

„Zekai“. 1981. Aleksandr Okunj. Kostiumų eskizai

anarchistas Slava papasakojo, kaip garsiajai balerinai Šapošnikovai, 10 metų kalintai lageriuose, padėjo prasimanyti sprogmenų. Mat ji, kad atsikeršytų
valdžiai už sugriautą gyvenimą, ketino susisprogdinti mauzoliejuje šalia Lenino mumijos. Kitas badautojas krimtosi nespėjęs pamatyti, kuo baigėsi
amerikonų filmas „Šaunioji septyniukė“, nes buvo
suimtas kino salėje... Prisiminimams virstant haliucinacijomis, septyni politkaliniai įsivaizduoja tapę
to filmo herojais, kovojančiais už teisybę, už laisvę.
O Sluckaitė, pasitelkdama šį amerikiečių mėgstamą
mitą, bandė „Vakarų visuomenei papasakoti apie sovietinius lagerius, apie meilę, solidarumą, paspriešinimą prievartai. Žiaurią istoriją pateikti kaip nuotykį.“
Aš savo ruožtu bandžiau įsivaizduoti, kaip Jurašas
režisavo „Zekus“ off-off Broadway – „skurdžiojo te88

atro“ scena turėjo tam puikiai tikti. Pritrenkė liudijimas, kad amerikiečių (!) aktoriai, kuriuos laikome
išlepintais lengvabūdžiais, patys ėmė badauti, norėdami geriau įsijausti į vaidmenis. Režisierių sujaudino toks profesinis jų pasiaukojimas, bet paprašė liautis, antraip premjera sugrius.
Repeticijoms einant į pabaigą, Jurašas pasikvietė du
buvusius politkalinius lietuvius – Simą Kudirką ir Vladą Šakalį, sudėtingo likimo žmones, šiaip taip ištrūkusius iš Sovietų Sąjungos ir atsidūrusius Amerikoje.
„Nepratę prie teatro aplinkos, tie du kresni vyrai nejaukiai sėdėjo salėje, tylomis stebėdami veiksmą. Staiga toje scenoje, kai badaujantiems kaliniams pasiūloma tuščia aliumininė „sriubos“ lėkštė, bet jie atsisakę
užsisvajoja apie žmonišką gyvenimą anapus lagerio
sienų, o pjesės herojui sąmonės miglose pasivaidena
mylima moteris, Kudirkos veidu ėmė tekėti ašaros.“
(Mano paskolintą „Posūkį...“ perskaitęs klasiokas Darius, užsidegęs studijuoti režisūrą LMTA,
sakė pirmiausia norėtų kada nors vėl perkelti į sceną „Zekus“...)
Knygoje aprašyta ir premjera, ir kuklios vaišės po
jos, ir TV kanalo HBO derybos nufilmuoti spektaklį... Bet labiausiai pribloškė atkaklus daugelio nenoras žinoti, kas iš tikrųjų vyksta Sovietijoje, juk
ji tokia, pasak amerikiečių, pažangi, atseit kiek čia
galima skųstis, jau ir „vieno Solženicyno per daug“...
Net keista, kad tokio globalaus abejingumo sąlygomis Lietuvai vis dėlto pavyko išsivaduoti iš to „rojaus“ Žemėje...
...Įdomus šios istorijos post scriptum: neseniai
Sluckaitė gavo laišką iš Paryžiaus – Ginzburgo sūnus Sania, jau išvertęs „Zekus“ į prancūzų kalbą,
prašė autorės leidimo pastatyti šią pjesę meilės
mieste, kad pagerbtų savo tėvo atminimą ir padėkotų motinai už pasiaukojimą bei ištvermę. Sakė matęs Jurašo spektaklio New City Theater įrašą, norėtų
panaudoti ir jį.
Antroje „Posūkio...“ dalyje talentingai aprašytos
savų ir svetimų klajonių dienos. Šios trumpos ir
kiek ilgesnės esė labai praplečia egzistencinius knygos horizontus. „Pasitrauk nuo manęs, mirties prieK u l t ū r o s b a r a i 2 0 2 1 · 11

angi“, – kartais lyg tie raupsuotieji šiandien sakome
ir mes patys...
Esu kažkur skaičiusi ar girdėjusi apibūdinimą
„saikingas jausmo perteklius“ [monografijos „Eimuntas Nekrošius: erdvė už žodžių“ autorė Ramunė
Marcinkevičiūtė taip įvardijo vieną iš bruožų, būdingų šio režisieriaus kūrybai – red.]. Man atrodo,
šis oksimoronas ypač tinka Sluckaitės eseistikai, kurią priskirčiau grožinei dokumentikai. Prisipažinsiu, anksčiau šis žanras man atrodė kažkoks „pritemptas“, keistas, net pavadintas prieštaringai, bet
dabar suprantu jo gelmę ir prasmę.
Per Kalėdas padovanosiu šią knygą savo močiutei,
gimusiai tremtyje ir anksti, dar vaikystėje, patyrusiai, ką reiškia netekti artimiausių žmonių – jos tėtis
kalėjo ir mirė lageryje. Faktą žinau, bet daugiau niekas nieko apie tai kažkodėl nepasakoja. Užmaršties
tylą Sluckaitė irgi aptaria, o aš manau, kad atkaklus
vyresniųjų tylėjimas verčia mano kartą būti viskam
abejinga. Netiesa, kad mes norime atsiriboti nuo
praeities, tiesiog esame nuo jos izoliuoti. Viliuosi,
„Posūkis...“ prakalbins ne vien mano močiutę.
Aišku, šie gimnazistiškai naivūs įspūdžiai neperteikia nė dalies to, kas sudėta į knygą „Už posūkio – kitas
dangus“... Dabar susiradau ankstesnes Aušros Marijos Sluckaitės knygas „Spektaklių ir sapnų klavyrai“,
„Egziliantės užrašai“. Man šie liudijimai apie sovietmečiu patirtas kančias ir puoselėtą viltį prilygsta
gẽrai (juk būna ir prastos!) grožinei literatūrai, nes
emocinis jų poveikis nepaprastai stiprus.

Augustė D.

Red. prierašas: Gaila, kad autorė įsislaptino, atseit šis jos „rašinėlis vis tiek atsidurs redakcijos šiukšlių dėžėje“. Tačiau neatsidūrė – jį skelbiame, linkėdami Augustei neprarasti „gimnazistiško naivumo“, kurį gal labiau tiktų vadinti nuoširdumu,
jautriu įžvalgumu, o jos rašymo stilius rodo, kad lietuvių kalbos mokytoją gimnazistė turi tikrai neprastą...
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Astrida PETRAITYTĖ

KŪRYBINGA
IR DOSNI ASMENYBĖ

D

ailininkės Labutytės – ilgai žinotos kaip Ieva, bet
apsisprendusios pasirinkti pirminę vardo formą
Eva – atminimui, jos misijos įprasminimui skirtą leidinį
parengė Labutytės sūnus Kęstutis Vanagas ir dailėtyrininkė Nijolė Tumėnienė. Didžiąją dalį sudaro Evos Labutytės (1938–2003) kūriniai, ne tik bylojantys „grynojo
meno“ kalba, bet ir atskleidžiantys istorines prasmes. Prikeliami, primenami (neretai ir apraudami) tie Lietuvos
istorijos paribiai ir užribiai, į kuriuos žvilgsnį kreipia ne
itin daug menininkų (o dailininkų dar mažiau negu, tarkim, rašytojų), – tai Mažoji Lietuva. Ir dingusioji senoji
Prūsija (ne vokiškoji valstybė) Evos prišaukiama.
Visai pagrįstai skaitytojams pateikta (nors tik leidinio
gale) glausta, poros puslapių apžvalgėlė „Ką žinome apie
Mažąją Lietuvą?“ Gaila, ji anoniminė, o kadangi sudarytojai du, praverstų žinoti tekstų autorystę. Vertėtų prisiminti, kokios šaknys susipynė, išaugindamos šį, galima
sakyti, jau nunykusį „augalą“ – lietuvininkus.
89

Priegliaus upės ir Nemuno žemupio baseino teritorijoje, „XIII–XIV a. užkariautoje Vokiečių ordino, iš vietinių
vakarinių baltų – skalvių ir nadruvių, sulietuvėjusių kuršių, vakarinių sūduvių, dalies sulietuvėjusių prūsų (sembų, šiaurinių bartų, šiaurinių notangų, šiaurinių varmių)
palikuonių ir iš krašte apsigyvenusių Didžiosios Lietuvos
lietuvių iki XV–XVI a. susiformavo savita etnokultūrinė
lietuvininkų bendruomenė“ (p. 232). Sutrikdė tik Klaipėdos krašto prijungimo 1923 m. prie Lietuvos įvardijimas
Klaipėdos sukilimu, juk jau seniai atsisakyta šios mistifikacijos, sąžiningai, net didžiuojantis pripažįstama – tai
buvo Lietuvos organizuota akcija, nors imk ir pridurk –
„vadinamojo sukilimo“…
Kad lietuvininkų, Prūsijos (dviejų Prūsijų – senosios
gentinės bei vokiškosios valstybės) ir prūsų tema gerokai komplikuota, liudija ir Tumėnienės Įvadas, kuriame
rašoma apie dailininkės siekį „prikelti išnykusios iš Europos žemėlapio vienos baltų genties atminimą“, apie tai,
kad suradusi „savitą, simboliais pagrįstą, prūsų likimą
išreiškiančią plastinę kalbą, ji sukūrė vizualųjį paminklą
išnykusiai tautai ir Mažosios Lietuvos praeičiai“ (p. 6). Ir
tolesnis tekstas, skirtas Labutytės kūrybos apžvalgai, pradedamas žodžiais: „Nevienareikšmis dramatiškas Prūsijos žemės likimas“ (p. 24). Skaitydamas gali pamanyti, kad
taip be skirties pristatomi prūsai ir Mažoji Lietuva yra
vienis... Eva, įamžindama tiek išnykusius prūsus, tiek savąjį kraštą – Mažąją Lietuvą – tą skirtį, akivaizdu, suvokė. Tenka „šoktelti“ prie kūrinių. Prūsams skirti darbai
paženklinti ikikrikščioniškais simboliais (štai pagoniškieji dievai – Perkūnas, Patrimpas, Patulas). Jau to gana
suvokimui, taip, nelinksmam, – ne prūsai tęsė savo tautinę egzistenciją, reiškėsi liuteroniškoje Prūsijos valstybėje,
tapusioje oficialiai vokiška, nors ir leidusioje gimtąja kalba skleistis vietinėms tautoms, o lietuviai (lietuvininkai,
mažlietuviai), mums rūpintys pirmiausia.
Leidinys pradedamas (po Įvado) rankraštiniu Evos
vieno puslapio tekstu, kuriuo retoriškai klausiama: „Gimtasis krašte prie marių, kas tu man esi?“
Turime progos Evą pažinti, prisiminti, naujai atrasti ir į darbus žvelgdami, ir sekdami biografinę
chronologiją. Leidinį pradedančio skyrelio „Užaugusi Mažojoje Lietuvoje“ autorystė nenurodoma. (Ma90

mos kelio gaires sudėliojo sūnus Kęstutis?)
Biografiniai Evos Labutytės faktai skatina ir apmąstymus apie istorinius virsmus, tautų ir pavienių žmonių likimus negandų verpetuose, mūsų, „be kaltės kaltų“, priedermes išnykusiems, išvarytiems, paverstiems svetimais
gimtajame krašte...
Gimusi 1938 m. balandžio 15 d. Begėdžių kaime, Šilutės rajone, Eva vaikystę praleido Plikiuose – ten lankė mokyklą. Patyrė našlaitės dalią – tėvas Fricas (Fritz)
Labutis po karo atsidūrė Vokietijoje, ten sukūrė kitą
šeimą (tėvas ir dukra viens kitą surado, ėmė bendrauti
nuo XX a. 8-ojo dešimtmečio). Mama mirė, kai Evai buvo
17 metų (palaidota Plikių kapinėse, kur atgulė ir Eva, iškentusi varginančią skausmingą ligą). Tetos šeima, kurioje glaudėsi, vykstant dar vienai „repatriacijos“ į Vokietiją
bangai 6-ajame dešimtmetyje, apsisprendė išvykti. Eva,
dar nepilnametė, griežtai atsisakė, liko vienužė Lietuvoje.
Mokėsi Klaipėdos pedagoginėje mokykloje, metus mokytojavo, ilgėliau dirbo Saugų vaikų namuose. Meno (gal ir
sostinės?) pašaukta, įstojo į Dailės institutą, studijavo grafiką. Apie dešimtmetį dėstė Vilniaus pedagoginiame institute. 1974 m. ištekėjo už inžinieriaus Gedimino Vanago.
1976 m. susilaukusi sūnaus, atsidėjo kūrybinei veiklai.
Ne tik kūryba, bet ir aktyvia visuomenine veikla siekė įprasminti Mažosios Lietuvos istoriją, jos ženklus,
asmenybes. Štai su negausiu bendražygių būreliu (Domas Kaunas ir kt.) rūpinosi, kad Bitėnuose būtų įkurtas Martyno Jankaus muziejus, kad iš Vokietijos būtų
pargabenti ir Bitėnų kapinaitėse perlaidoti Vydūno palaikai. Entuziastingai atsišaukė, kai Sąjūdis pralaužė
tautinės bei religinės tapatybės užtvaras. Tapo viena iš
20 signatarų, siekusių susigrąžinti Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčią (pabuvusią ir sporto sale), atkurti parapiją. Vėliau nuoširdžiai prisidėjo prie šios
bažnyčios vizualinių ženklų kūrimo (Krikšto ir kiti
liudijimai). Ji buvo ir lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ įkūrimo entuziastė, kartu su dailininku Adomu Braku vedė steigiamąjį jos suvažiavimą
1989 m. gegužę Klaipėdoje. Atsivėrus išvykų užsienin
galimybei, ne tik savo parodomis, bet ir įvairiuose renginiuose reprezentuodavo Mažąją Lietuvą, liuteroniškąją Lietuvos bažnyčią.
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Dailininkė „surengė 32 asmenines darbų parodas (iš
jų 14 – užsienyje: JAV, Lenkijoje, Norvegijoje, Vokietijoje),
dalyvavo 48 grupinėse grafikos ir akvarelės parodose (iš
jų 9 – užsienyje)“, daugybėje šalių eksponavo ekslibrisus
(p. 21). Labutytė sumanė ir organizavo tarptautinę parodą „Krikštai mene“, 2001–2002 m. eksponuotą įvairiuose
miestuose, padėjo rengti „Kurėnų vėtrunges“, deja, ši tarptautinė ekspozicija buvo atidaryta jau po Evos mirties...
Pelnė tarptautinės prūsų ir prūsų bičiulių draugijos
Tolkemita (Vokietija, 1998), Genovaitės Kazokienės
vaizduojamojo meno fondo (Vilnius, 2001) apdovanojimus, Šilutės „Sidabrinę nendrę“ (1994), Agluonėnų
(Klaipėdos raj.) teikiamą Ievos Simonaitytės premiją
(2000). Vis dėlto suskausta širdį, kad nėra nė vieno Lietuvos valstybės suteikto… Bet prasmingai pagerbta po
mirties – Plikių pagrindinei mokyklai, kurioje (anuomet septynmetėje) Labutytė mokėsi, suteiktas dailininkės vardas. „Netoli Plikių ir Vilniuje dailininkės vardu
pavadintos gatvės“ (p. 22).
Kūrybinį dailininkės kelią leidinyje aptaria Tumėnienė ir Deima Žuklytė-Gasperaitienė, paminėjusi dailininkus, artimus Labutytei kontekstiškai-temiškai. Vis dėlto
abi dailėtyrininkės sudėlioja iš esmės tuos pačius taškus.
Tumėnienė apžvelgia istorinį kontekstą, tiesa, norėtųsi
kai kurių teiginių detalizavimo. Tarkim, primenant Evos
vaikystę, praleistą Klaipėdos krašte, bei „gražiausius jaunystės metus“, rašoma, kad „kartu su vietiniais gyventojais ji patyrė ir deportacijos nuoskaudas“ (p. 24). Atjautė
deportuojamuosius ar pati su tuo susidūrė? Mums, diletantiškiems dailės vertintojams, pravers dailėtyrininkės
įžvalgos tiek apie Evos kūrybos temas, tiek apie darbų
techniką. Štai 1971 m. respublikinei parodai „Mūsų jūra“
ji pristatė du estampų ciklus, vieną, skirtą pajūrio miestams, kitą – Mažosios Lietuvos kultūros veikėjams, pasak
Tumėnienės, tapusį nauju mūsų dailės reiškiniu. „Evos
grafikoje atsirado subtilesnė autocinkografijos technika“
(p. 25). O šis – temos ir atlikimo technikos – derinys reiškė savito dailininkės kūrybos kelio pradžią. Naują impulsą atsigręžti į Mažosios Lietuvos veikėjus suteikė Vilniaus
universiteto (pamenu jam primestą V. Kapsuko vardą)
400 metų jubiliejus (1979) – Labutytė sukūrė Stanislovo
Rapolionio ir Abraomo Kulviečio (viename paveiksle),
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Abelio Viliaus portretus. Atradusi savąjį kelią, Eva juo ėjo
nuosekliai – žvalgydama vis naujus Mažosios Lietuvos
klodus, primindama mums ir išnykusią prūsų gentį. Pasak Tumėnienės, „dailininkė pasuko plataus apibendrinimo keliu“ (p. 26), kaip simbolius pasitelkdama ir etnografinius motyvius – štai anglimi atlikti „Krikštai“ (1984) ar
mišrios technikos ciklas „Prūsų atminimui“ (1988). Dailėtyrininkė skirsnelyje „Tarp dviejų personalinių parodų
(1988–1998)“ įvertina šį dešimtmetį kaip „kūrybingiausią
ir dosniausią menine prasme“ (p. 28). Tuo laikotarpiu sukurti ir prūsų tematikai skirtieji grafikos ciklai.
Labutytės kūrinius leidinyje reprezentuoja penki
blokai: Estampai, Miniatiūros, Akvarelės, Ekslibrisai,
Piešiniai. Kiekvienam skaitytojui-žiūrėtojui turbūt savos temos, savi simboliai atsišauks, o man iš estampų
artimiausias ciklas „Lietuvininkų giesmės“, draiskanoti, tarsi pridengti giesmynų puslapiai. Gėriuosi miniatiūrose įamžintomis liuteronų bažnyčiomis – atpažįstami vaizdai papildyti simboliais, įrašais su istorine
informacija… Miniatiūrų skyrelis mane, diletantę,
kiek sutrikdė – jos reprodukuojamos per visą lapą (tik
kai kurie darbeliai sudėti po du). Kuo tada miniatiūros
skiriasi nuo didesnio formato kūrinių?
Prasmingai įterpti artimiau su Eva bendravusių asmenų prisiminimai, ilgamečio Vydūno draugijos pirmininko, jau amžinatilsį, Vacio Bagdonavičiaus atsisveikinimo
kalba. Šiltu žodžiu kolegę mini Aloyzas Stasiulevičius,
apibendrindamas: „Beveik visa Evos kūryba skirta prūsų žemei, jos kultūrai ir dramatiškai istorijai“ (p. 182).
Apie bendražygę mažlietuvę liuteronę pasakoja Vytautas Gocentas, dar vienas kitas. Publikuojamas ir Šiaurės
Atėnuose 2002 m. paskelbtas Vandos Juknaitės interviu
su dailininke apie jos pamėgtą (vėlyvajame etape) mėlyną spalvą. Mieli Kęstučio Vanago prisiminimai „Apie
mamą“ bei kiti liudijimai. Viktorija Daujotytė kaip visad
byloja poetiškai, metaforiškai, įvardydama tai prisiminimų prisiminimais. Profesorės delikačiuose atsidusimuose, kad pagaliau įvykdytas seniai prisiimtas įsipareigojimas, lyg ir priekaištas pasigirsta: kodėl tiek delsta?
Gal čia jau savąją jauseną perteikiu, nes išties ne tik
ilgai laukta, bet ir nuolatos raginta… Juk tikrai bus daugiau kaip dešimtmetis praėjęs nuo tada, kai mudvi su
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Eva LABUTYTĖ. Ir pušys laukdavo vakarų... 1986. Popierius, akvarelė;
20 x 24,8

žurnaliste Aušra Kalinauskiene (Lietuvos televizijoje
kūrusia laidas, filmus apie Mažąją Lietuvą), „išsikvietusios“ našliu tapusį Gediminą Vanagą, Nacionalinės
bibliotekos kavinėje prie kavos puodelio, regis, ir tos
bibliotekos darbuotojui Vytautui Gocentui dalyvaujant, aptarėme, kad būtina išleisti knygą, skirtą dailininkei mažlietuvei Labutytei, su jos darbais…
Užtruko, bet šios svarbios misijos, ne tik asmeninės,
šeimyninės, bet ir kultūrinės-istorinės, laimei, ėmėsi
sūnus ir ją įgyvendino. Leidinio parengimas, akivaizdu, reikalavo ypatingo kruopštumo – suregistruoti visi
darbai, visos parodos, publikacijos, leidiniai, kuriuose
reprodukuoti Labutytės darbai… Reziumė pateiktos
anglų ir vokiečių kalbomis.
Knygoje gausu nuotraukų, liudijančių dailininkės Evos žavesį, matome ją vaikystėje, jaunystėje ir
brandos metais, vieną ir su artimaisiais, su bendražygiais… Leidinį baigia nuotrauka – Eva Vilniaus
senamiesčio skersgatvyje, jos užrašyta: „Tūkstantį
kartų čia eita. / Tūkstantį kartų – gražu.“ Dailininkei
savas tapo ir Vilnius...
Dalyvauti svarbiausiuose leidinio pristatymuose
(Vilniuje, Nidoje) man nepavyko, bet vieną sekmadienį po pamaldų Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje Vytauto Gocento iniciatyva įvyko „parapijinis“
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renginys. Leidinys ir pati dailininkė (aktyvi šios parapijos narė, jos atkūrimo signatarė, simbolikos kūrėja)
pristatyti ir solidžiai, ir šiltai. Dalyvavo abu sudarytojai. Kęstutis Vanagas minėjo Mamą gebėjus derinti kūrybinę misiją su atsidavimu šeimai. Nijolė Tumėnienė,
be viso kito, akcentavo leidinio dalies, įvardytos Katalogu, reikšmę – po albume pristatytų darbų pateikiamas visos kūrybos sąvadas: suskirsčius pagal atlikimo
techniką, išrikiavus chronologiškai, publikuojamos
visų kūrinių minimalaus dydžio reprodukcijos.
Katalogas liudija Evos Labutytės palikimo gausą,
dailininkės įvaldytų technikų įvarovę, platų atspindėtų temų spektrą (su jame išryškėjančiomis „generalinėmis linijomis“). Darbų sąrašą užbaigia numeris – 753 (tiesa, paveikslėlių kiek mažiau). Daugumą
kūrinių saugo Kęstutis Vanagas.
Negaliu knygos vertinti „iš šalies“, nes esu paveikta
asmenybės, kurią gerai pažinojau, šviesos. Ne, nebuvom artimos bičiulės, nesigretinu į jos bendražyges,
bet mudvi siejo Mažoji Lietuva, liuteronybė. Labutytę,
dar Ievą, „ryškiai pamačiau“ 1989 m., per steigiamąjį
lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ suvažiavimą
– scenoje, romantiško įkvėpimo pagautą, pakiliai tariančią: „Uždekime šią žvakutę…“
Dabar šis kiek abstrahuotas vaizdinys dažniausiai ir
iškyla, prisimenant Ievą-Evą, nors po to buvo dar daugybė ir kasdieniškų susitikimų, ir šventinių sekmadienių
Vilniaus liuteronų bažnyčios pamaldose… Prieš Kalėdas
įteikdavo savo darbo atviruką – tamsmėlyniame fone vis
žvakelė šviečianti. 2003-iųjų sveikinimą, pasirašytą Eva,
baigė žodžiais: „Būk! Būkite! Būkime“…
Šio kūrybos žanro leidinyje apie Evą pasigedau. Artimiesiems, bičiulėms, bičiuliams, bendražygiams ji turbūt
yra savų atvirukų įvairiomis progomis dosniai dovanojusi, šiltus linkėjimus užrašiusi – būtų buvę prasminga
pristatyti ir tai, bent kelis pavyzdžius. Tiesa, vieną tokį
atviruką gauname kartu su leidiniu, tarp simbolių Evos
įrašyta „Būk, pasilik, neišnyk…“
Tokie leidiniai guodžia liudijimu, kad Eva yra ir visada
bus ne vien efemeriškuose prisiminimuose. Žadina sąžinę ir istorinę atmintį, nors ši, žvilgsnį į Mažąją Lietuvą
kreipiant, veikiau vadintina užmirštimi.
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Visai nejuokingi skaitiniai

Lietuvos šalies žmonių padavimai CXCVI

GUNDYMO GUDRYBĖS

Į

mano būrimo saloną Dura necéssitas šįkart rinkosi
laisvųjų profesijų atstovai. Įsijautęs eiliakalys bandė į
senus vynmaišius išpilstyti jauną vyną, vis siurbtelėdamas šio nektaro, teikiančio jam dar didesnį įkvėpimą:
– Šimonytei kortas maišė,
Kas kanapę pešė.
Kol biudžetą Seimas virė,
Prezidentas kepė...
– Ką kepė, gal naujus veto? Reikia viską nurodyti, –
įsieiliavusį kolegą nutraukė prozininkas, mėgstantis
tikslumą.
– Jumis abiem dėtas, sėsčiau ir parašyčiau epinį romaną „O buvo taip...“ Arba jį pavadinčiau „Vilniaus
džokeris“... Laikai neramūs. Nekeista, kad Jo Ekscelencija lengviau negu apatinius baltinius keičia savo
tvirtą nuomonę, pavyzdžiui, batjkos atžvilgiu, – kūrybinį azartą bandė pakurstyti politologas, pats neapdovanotas beletristo gabumais.
– Šitas poetas daugiau nieko neberašys, nes yra plagiatorius! – į atlapus kibo užkietėjęs latgininkas. – Jau
svajonių humoristas Juozas E. apreiškimuose talentingai aprašė, kas ką malė, kada kur pikliavojo, virusą nešiojo, giltinei sijojant.
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Abiem išskubėjus tarpusavio santykių išsiaiškinti teisme, kiti klientai perėjo prie karštų politinių
aktualijų. Gerą pusvalandį svarstė, ką norėjęs pasakyti žalstiečių sąjungos pirmininko pavaduotojas
Jarutis, kai atvykęs į darbistų suvažiavimą jų amžinąjį lyderį Viktorą U. pasveikino tokiais žodžiais:
„Mūsų pirmininkas dar nepradėjo vartoti, o jūsiškis – jau metė.“
– Tuo būdu išreiškė sąjungos ir partijos vienybę,
bendrą vertybinę orientaciją, kuri leis po rinkimų
sumesti klumpes į krūvą, t. y. sudaryti glaudžią koaliciją, – išaiškino įžvalgus apžvalgininkas.
Atsirado prieštaraujančių, piktintasi net Viktoro
U. pasisavintu pavadinimu, išeitų, kad jis vienas dirba už visus.
– Čia reikėtų suprasti visiškai atvirkščiai, – įsiterpė skeptikas, matyt, istorikas. – Sovietmečiu juk
irgi sakyta, kad Lietuva „tarp lygių lygi ir laisva“.
Kad jos niekas neokupavo, toks propagandistas
Pozneris per Rusijos TV Pervyj kanal suktai privertė pripažinti net režisierių Rimą Tuminą, kuris, dirbdamas teatre Sovremennik prisistatydavo
Antonovičium, bet perėjęs į aukštesnę lygą, paties
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J. Vachtangovo teatrą, jau tapo Vladimirovičium –
paralelė su Putinu Raudonuoju akivaizdi.
– Bet kuo čia dėtas Darbo partijos privatizuotas
darbštumas? – pasipiktino politinis cholerikas.
– Daug kuo, nes Viktoro U. pasaulėžiūra tyra kaip
buvusio alkoholiko ašara. Pasak jo, tas, kuris ištisą
dieną zuja kaip bitė per medonešį, jaučiasi stiprus
kaip jautis, veža kaip arklys, o vakare namo pareina
nusivaręs kaip šuo, turėtų pasirodyti veterinarui, nes
veikiausiai jis yra asilas.
– Jeigu Viktorą U. išrinksime sostinės meru, vadinasi, nieko nedirbs?– pasibaisėjo neurastenikas.
– Ir nepridirbs! Nesielgs kaip Šimašius, kuris garsiam architektui Ambrasui kadaise neleido Žaliojo
tilto skulptūrų „įkalinti“ narvuose, bet kai pats jas
nukėlė, už tuščius narvus, pastatytus vietoj darbininkų su kolūkiečiais ir karių „išvaduotojų“, tam architektui sumokėjo 18 tūkstančių eurų! – piktinosi
nestabilios psichikos dailėtyrininkė.
Tuo metu net nepasiekęs teismo pardūmė jau minėtas plagiatorius ir ėmė guostis, kad jį sustabdęs
policininkas konstatavo: „Jūs visiškai girtas!“ Poetas
nesiginčijo, bet priminė, kad gėrė ir Dostojevskis, ir
Edgaras Po, ir Hemingvėjus. Tai išgirdęs, pareigūnas
per tarnybinę raciją sušuko: „Uždarykite visą kvartalą,
gatvėmis važinėjasi baisus tuntas neblaivių!“
Į svetimą nesėkmę nekreipdami jokio dėmesio, klientai aptarė esamas ir būsimas sėkmes, nors jos irgi
svetimos, susidomėję Lietuvos ryto antrašte: „Naujoviško verslo idėjos pabiro nuo senelių namų iki kanapių“.
Paties teksto, kuris papuoštas idėjų autorių nuotraukomis, žinoma, neskaitė, bet pritarė, kad „gera daryti neįmanomus dalykus“. Gyvai diskutavo, kaip seksis išlaikyti svirplių ūkį, šunų sporto klubą, iš kanapių gaminti
indus ir betoną, o papuošalus kurti iš motinų pieno.
Papuošalininkė Lolita R., paklausta receptūros, atsakė:
„Aš kaip Coca-Cola – ingredientų neišduodu.“
– Neblogą idėją išstenėjo ir Vilniaus universiteto
Senatas, priėmęs „Lyčiai jautrios kalbos gaires“, –
ironiškai tarė tokių naujovių priešininkas.
– Man labiau rūpi ne idėjų turgus, o egzistencinis
klausimas, kodėl tikros moterys niekada neišteka už
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tikrų vyrų, – ašarojo apvilta blondinė.
– Šis gamtos reiškinys labai paprastas, – išaiškino
sangvinikas. – Taip atsitinka todėl, kad tikros moterys niekada nesutinka iškart, o tikri vyrai niekada pakartotinai nesiūlo. Jau senovės graikai svajojo
apie pakaitalus savo žmonoms, ypač vertino laisvas
seksualias filosofes su aštriais liežuviais...
– Mūsų laikais pretenduoti į tokias galėtų nebent
Nida V., žinoma, jei būtų ne tik tokia visus gąsdinanti ultra, bet ir truputį jaunesnė, – konstatavo nedarbingas donžuanas.
– Senovės graikams irgi ne viskas ėjosi kaip sviestu patepta. Heterų, kurios sukiojosi tarp filosofų ir
politikų, stygius buvo smarkiai jaučiamas. Todėl
Sokratas, irzlią savo žmoną Ksantipę išsiuntęs kuo
toliau, nevaržomai filosofavo su vyrais. Net paprašė,
kad kurtizanė Teodotė išmokytų jį gundymo gudrybių, – dėstė plataus akiračio palaidūnas.
– Bet užvis labiausiai nepasisekė Macronui, kuris
ne savo valia pateko į apgailėtiną padėtį. Eliziejaus
rūmuose vasarą vyko keleto darbuotojų, gal paties
prezidento patarėjų, išleistuvės. Emmanuelis, pasakęs trumpą kalbą, 22 val. išvyko, bet po kelių valandų viena to vakarėlio dalyvė, jos pačios teigimu,
buvo išžaginta. Dabar ta informacija keliauja po pasaulį su Macrono, nutaisiusio rūgščią miną, nes yra
be kaltės kaltas, nuotrauka, – užjautė anonimas iš
Daukanto aikštės.
– O štai Assange’o nuotaikos diametraliai priešingos – kalėjime Didžiojoje Britanijoje jis pagaliau
susituokė su savo sužadėtine ir dviejų vaikų motina
Stella, nors JAV reikalauja išduoti australą, kuriam
už šnipinėjimą ir slaptų dokumentų nutekinimą
gresia 175 metai nelaisvės, – informavo įsislaptinęs
paranojikas.
Tapo aišku, kad nėra to blogo, kas neišeitų į gerą,
ir, deja, atvirkščiai.

Tiesiai iš Eliziejaus laukų
Krescencija ŠURKUTĖ
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SUMMARIES
Is the Act of February 16 a Failed Protest? The House of Signatories
has held an exhibition of a copy of Lithuania’s Independence Act that
was discovered by Liudas Mažylis in 2017. Interested in the conditions
of notification of this act dr. Valdas SELENIS has interviewed dr. Edmundas
GIMŽAUSKAS (page 2).

er would be more selective especially when the world is being more and
more divided and society becomes radicalized (page 42).

Brian Martin. Against Intellectual Property. There is a strong case for
opposing intellectual property. There are a number of negative consequences of the ownership of information, such as retarding of innovation and exploitation of poor countries. Most of the usual arguments
for intellectual property do not hold up under scrutiny. In particular, the
metaphor of the marketplace of ideas provides no justification for ownership of ideas. The alternative to intellectual property is that intellectual
products not be owned, as in the case of everyday language. Strategies
against intellectual property include civil disobedience, promotion of
non-owned information, and fostering of a more cooperative society
(page 8).

Vadim MESIAC. Sullivan Island. An excerpt from the book “Uncle Joe. The
novel with Brodsky“. Translated by Julius KELERAS (page 51).

Almantas SAMALAVIČIUS. The Hell is Based on Good Intentions. The essay on how the current pandemic is mis-used by politicians and how
professional experts and s cientists contribute to the failure to change
the ongoing situation of preventing pandemics in Lithuania (page 18).
Stasys EIDRIGEVIČIUS. Is It Possible to Save art Works from Clothes Moth.
Artist’s essay on his encounter with plagiarism of art works and thieves
(page 23).
Rasa MURAUSKAITĖ. (Non)Objective View of Gaida 2021. The most passionate critics of the festival who follow its development from the early
days do not agree about the cult of “stars” and stale aesthetics, the disagree about Lithuanian authors being marginalized. Should we finally
agree that this musical festival that draws crowds is about importing
famous names and “safe” music? (page 27).
Daiva ŠABASEVIČIENĖ. On the Doorstep of Eternity or the Universal Authenticity of a Province. The play Uncle Vania in Vilnius Mažasis theatre.
About the interpretation of Chekhov‘s Uncle Vania offered by Slovenian
director Tomi Janežič (page 30).

Vaida STEPANOVAITĖ. The Exhibition of Angelika SHER Eglė – the Queen
of Snakes in Vilnius, Museum of Samuel Bak (page 49).

Augis GUČAS. A Short But Unforgettable Career of a Musical Editor. Reminiscences about Lithuanian Philharmonics in the Eighties (page 56).
Eduardas SAPRYKINAS. Poems (page 63).
Mindaugas PELECKIS. The Inca Empire is reborn through Quechua language (Runa Simi). The Inca Empire was the last state of the ancient
Andean civilizations to cease to exist in 1533. The empire, which lived
for only 95 years, was larger than the Aztec and Mayan empires, stretching almost 5,000 km in the Andes (now Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia,
Argentina and Chile). The Inca civilization is called one of the “pure”, the
first civilizations of the world together with the Sumerians, Egyptians,
the Chinese, the Indus Valley civilization, the Greeks. The native Quechua
speaker Kerwir Stróér tells about this interesting language and its rich
history and rebirth (page 78).
Giedrė ZUBRICKYTĖ. The Resistance to Repressions of Sexuality. An essay
on how sexuality is repressed in Iran and how the resist it (page 82).
A Cruel Story Presented as an Event. Review of the book by Aušra Marija
Sluckaitė „Už posūkio – kitas dangus. „Zekai“ ir kitos istorijos“. (Another
Sky Under the Turn. The piece Zeks and Other Stories) (page 87).
Astrida PETRAITYTĖ. Will the Testimony about Artist Eva Bring Us To Reckon
Things? Review of the book Eva Labutytė. Dailininkė ir Mažoji Lietuva (Artist Eva Labutytė and Lithuania Minor) edited by the artist’s son Kęstutis
Vanagas and art historian Nijolė Tumėnienė (page 89).

Theater is an Entertainment, But One Could Hope it Should be Meaningful. Dainius SVOBONAS, an actor of Kaunas National Drama Theater is interviewed by Elvina BAUŽAITĖ (page 35).

Rimantas JOKIMAITIS. A Few Episodes of Lithuania During the War. An
article is based on the trial of Gestapo and SD (Sicherheitsdienst) einsatzkomandos (Stapo und SD Tilsit Einsatzkommando) members‘ trial in
1958 in Ulm. This unit was responsible for extermination of Lithuanian
Jews and Communists at the border (page 65).

Jonė SĄLYGAITĖ. The Theater of Bertolt Brecht and Its Images on Lithuanian Stage. Why we don‘t have an epic theater? Perhaps if we had, theat-

Krescencija ŠURKUTĖ. Tricks of seduction. Ironical essay on Lithuania’s
cultural and political life (page 93).
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Some Kultūros barai articles
and translations in eurozine
(www.eurozine.com):
Skaidra TRILUPAITYTĖ
Can we track what makes humans happy? (En) (Lt)
Lithuanian scientists are working on a formula for happiness. Their biometric
measurements of feelings and emotional states propose to improve lives. But
smart governance linking efficiency with happiness might have repercussions,
says Skaidra Trilupaitytė. In a pandemic-tainted world, tracking and advanced
lie detector tests could have questionable political uses.

SRTR fondas 2021 m. Kultūros
barų projektui „Kultūros akistata
su force majeure“ skyrė 31000
eurų, o projektui „Telkiamasis
kultūros vaidmuo“ – 34500 eurų.

SRTR fondas remia rubrikas: Rūpesčiai ir lūkesčiai,
Kūryba ir kūrėjai (iš dalies), Laikai ir žmonės,
Pažinti naujaip, Apie knygas (iš dalies)
Lietuvos kultūros taryba remia
projektą „Vagiliavimas kaip
legali veikla“ (6300 eurų)

Karl SCHLÖGEL
This mess of troubled times (En) (Lt)
The processes set in motion by the disintegration of the socialist economy in
eastern Europe eluded all analytical frameworks. It was a time of ‘wild thinking’, in
which received ideas were reconsidered and values re-assessed. We are still living
through this troubled era, writes the historian of the Soviet Union Karl Schlögel.
Joshua FARLEY, Almantas SAMALAVIČIUS
Where now for economics? A conversation with ecological economist
Professor Joshua Farley (En) (Lt)
Maths-based economics seems to be stuck in something of a rut. Almantas
Samalavičius, editor of Eurozine partner journal ‘Kulturos barai’, spoke to
Professor Joshua Farley, an ecological economist at the University of Vermont (UVM), about the failure of mainstream economic thinking to explain
economic reality, and why the dominant discourse nevertheless remains so
powerful in academia.
Diana GEORGESCU
The Romanians are coming’. Emerging divisions and enduring misperceptions in contemporary Europe (En) (Lt)
Following changes to UK immigration law in 2014, the documentary ‘The Romanians are Coming’ promised the truth behind the headlines. Diana Georgescu
finds a more troubling picture of Romanians, tied up with longstanding prejudices applied to eastern Europeans generally and Romani people in particular.
Aleida ASSMANN
Go East! (En) (Lt)
Stephen Holmes and Ivan Krastev argue that illiberal politics in central and eastern
Europe should be understood primarily as a reaction to the ‘imperative to imitate’
the West after 1989. But to downplay the ideological substance of the new authoritarianism is reckless in the current situation, responds Aleida Assmann. Recalling the contribution of eastern European dissidents to Europe’s culture of human
rights offers a corrective to the damaging myth of the ‘victorious West’.

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

Håkan FORSELL
Cracks in the future. On 1989 and historical time (En) (Lt)
The anachronistic appearance of the post-communist world fascinated
westerners visiting eastern Europe after ’89. As Håkan Forsell puts it, the East
offered the image of a ‘future that would never happen’. Four decades of
totalitarianism were rapidly forgotten by the seekers of ‘true Europe’.
Samuel ABRAHÁM
Intellectual paths in central Europe. An idealistic Havel, a cynical Orbán, and a compassionate Walter (En) (Lt) (Cy)
How can intellectuals of central Europe maintain their moral principles and
independence, yet support democracy, in an age when the region is again
traversing a rocky road paved with nationalism and populism?
Richard SAKWA
Back to Cold War and beyond (En) (Lt)
Instead of overcoming the division of East and West after 1989, the West embarked on a programme of expansion and Russia began to create an alternative world order. Yet as economic power shifts from the Atlantic to the Pacific
basin, this is just one aspect of the current clash of world orders.
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