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Rūpesčiai ir lūkesčiai

1963 m. buvo sukurtas sovietinis animacinis filmu-
kas vaikams „Tarakonas“. Pagal siužetą, džiunglėse 

žvėrys gyvena linksmai ir taikiai, bet vieną dieną staiga 
atsiranda piktas, bjaurus tarakonas. Visiems pradeda 
įsakinėti, grasina susidorosiantis su jam nepaklūstan-
čiais. Išsigandę liūtai ir drambliai, raganosiai ir krokodi-
lai drebina kinkas. Lankstosi tironui. Bet štai atskrenda 
žvirblis. Čik-čirik, strikt, pastrikt, šast ir sulesė tarako-
ną. Žvėrys ėmė dėkoti žvirbliui didvyriui. Filmukas op-
timistinis, tačiau mokslininkų nustatyta, kad tarakonas 
net be galvos išgyvena mažiausiai 3 dienas.

Man tas baisusis paniką sukėlęs vabalas labai prime-
na Eurazijos tarantulą – mirtinai nuodingą vorą ir aso-
cijuojasi su Vladimiru Putinu, kuris grasina visam pa-
sauliui, kad paspaus raudonąjį mygtuką ir sukels atominį 
karą. Bet prieš tai, anot jo, dar ir nevaldoma kosminė sto-
tis nukris tiesiai ant Amerikos. Šiuolaikinis Rusijos caras 
ilgus metus tenkinosi nuolatinėmis, vis dėlto pavienėmis 
politinėmis žmogžudystėmis, opozicionierių apnuodiji-
mais, įkalinimais. Civilizuotas pasaulis su tuo taikstėsi. 
Taikstėsi su Sakartvelo ir Ukrainos teritorijų atplėšimu. 
Taikstėsi su Malaizijos keleivinio lėktuvo numušimu. 
Taikstėsi su propagandine migla, neva Luhanske ir 
Donecke vykdomas genocidas, nors ten kabėjo Rusijos 
vėliava ir siautėjo karo nusikaltėlis Girkinas, finansuo-
jamas Kremliaus režimo. Taikstytis skatino ir gėdinga 
Europos politinio elito „šrioderizacija“. Nebaudžiamu-
mas taip apsuko galvą „vabalui“, kad jis užpuolė visą 
Ukrainą, brolžudišką karą vadindamas „demilitarizaci-
jos ir denacifikacijos operacija“. Pagaliau Vakarai supra-

Tomas KAVALIAUSKAS

TAMSOS VALDOVAS

to, kur visa tai nuves. Liovėsi taikstytis, ėmėsi griežtų 
ekonominių sankcijų. Tačiau supratimą lydi baimė, kad 
maniakas įvykdys visus savo grasinimus. Todėl iki šiol 
neuždengtas Ukrainos dangus, nors šalies miestai bom-
barduojami, nesirenkant taikinių, masiškai žudomi ci-
viliai, tarp jų vaikai. 

Demokratinių gerovės valstybių vadovai svarsto, ar Pu-
tinas blefuoja, lyg žaisdamas politinį pokerį, ar iš tikrųjų 
pametė galvą. Bijoma, kad iš keršto už paramą Ukrainai 
jis gali smogti kuriai nors Europos Sąjungos ir NATO na-
rei. O kas bus tada? Akmens ant akmens neliks? Bet ar 
ne šis neryžtingumas skatino Kremliaus propagandinę 
mašiną apkvailintoms masėms skleisti jas mobilizuojantį 
gandą: „Vakarai kariauti bijo, tad pulkime drąsiai.“ Karin-
gas Dūmos rėksnys Žirinovskis jau prieš metus Vladimiro 
Solovjovo TV laidoje ragino užimti Kyjivą, o tada eiti iki 
Berlyno ir Briuselio, atakuoti NATO bazes. 

Tokią iš baimės virpančią Europą pačioje karo pra-
džioje pašiepė Ukrainos prezidentas Volodymyras 
Zelenskis, konkrečiai turėdamas omenyje Vokietiją, 
drįstančią paremti ukrainiečius nebent šalmais ir ne-
peršaunamomis liemenėmis. Tačiau po trijų to karo 
dienų Vokietijos parlamente įvyko istorinis, paradi-
gminis lūžis. Vokiečių parlamentarai, pripratę prie bu-
vusios kanclerės Angelos Merkel politiškai korektiškų 
kalbų ir perdėtai diplomatiškos laikysenos Kremliaus 
atžvilgiu, vasario 27-osios, sekmadienio, rytą turėjo 
gerokai nustebti. Kancleris Olafas Scholzas, reaguoda-
mas į karą Ukrainoje, nebepuoselėjo iliuzijų, kad ga-
lima su Rusija susitarti ir ji nutrauks žudikišką karą, 
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Mariupolio teatras prieš ir po bombardavimo

todėl radikaliai pakeitė Berlyno poziciją dėl ginklų 
Ukrainai tiekimo. Kancleris pabrėžė, kad Vokietija, 
atsižvelgdama į Rusijos karinę galią, turi adekvačiai 
padidinti savo karių skaičių, atnaujinti karines tech-
nologijas. Tą išgirdę Kremliaus propagandistai ėmė is-
teriškai skalambyti apie „atsirūgsiančias“ istorijos pa-
mokas, tačiau pamiršo, kad Vokietija jau seniai, nors 
skausmingai, bet sąmoningai išpirko savąją kaltę dėl 
Antrojo pasaulinio karo. Ši nauja aktyvi Vokietijos ge-
opolitika sustiprins Europos saugumą, o kol kas Berly-
nas ryžosi Kyjivui tiekti bent jau modernią ginkluotę.

Susidaro įspūdis, kad ukrainiečiai lyg ir ne vieniši 
šio kruvino karo fronte. Bet jie yra palikti vieni po dan-
gumi, iš kurio krinta rusų bom-
bos, o tarptautinė bendruomenė 
tos grėsmingos erdvės niekaip 
nepaskelbia neskraidymo zona. 
Jie vieni kaunasi, kenčia, kad 
žūsta civiliai, nes Putinas, pasi-
slėpęs bunkeryje, bando Ukrai-
ną sulyginti su žeme, paversti 
griuvėsiais, kokiais pavertė Siri-
ją. Žmonių, nei savų šauktinių, 
nei svetimų civilių, jam negaila, 
svarbiausia užgrobti svetimą te-
ritoriją. Nelieja ašarų dėl brolių 
slavų ir didžioji dalis (71 proc.) 
Rusijos gyventojų, palaikan-
čių Putino politiką, vadinasi, 
ir karą. Antai pilnas stadionas 
Lužnikuose, švęsdamas eilines 
Krymo aneksijos metines, šlo-
vino rusų ginklo jėgą ir žadėjo 
pamokyti Vakarus, kurių sank-
cijos esą paklupdys juos pačius. 
Gyrėsi, kad nacionalizuos Volks-
wagen gamyklas ir gamins dar 
geresnius automobilius, tiesiog 
kitu pavadinimu, pavyzdžiui, 
„Buratinas“… Tiesa, po iškilmių 
daugelis nuskuodė pirkti cu-
kraus, tapusio deficitu, bet kari-

nio-patriotinio entuziazmo ši buitinė smulkmena nė 
kiek nenuslopino… Pasirodo, kuo įžūliau režimas me-
luoja, tuo karščiau yra palaikomas. Putinas, atsikratęs 
visų nepriklausomų informacijos kanalų, sėkmingai 
pučiasi net be sankcionuoto botokso. Kremliaus pro-
pagandos lakštingalos (visokie solovjovai) nuo ryto iki 
vakaro suokia, kad jokio karo nėra, „operacija“ vyksta 
pagal planą. Visa tai iliustruojama idiliškais ikikari-
niais vaizdais, šiurpius dabartinius griuvėsius palie-
kant „už kadro“. Ir kas drįstų šia „tiesa“ netikėti, jeigu 
net menkiausios abejonės valdžios veiksmais yra ofi-
cialiai prilygintos valstybės išdavystei su visomis iš to 
išplaukiančiomis pasekmėmis?
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Charkivas                AFP / Scanpix nuotr.

Jau 2014 m. rašiau, kad į retorinį klausimą Хотят 
ли русские войны Putinas už juos atsakė: Хотят! Da-
bar tą norą pavertė siaubinga realybe...

Žinomas disidentas Andrejus Piontkovskis, duoda-
mas interviu Ukrainos televizijai, kritikavo NATO kaip 
biurokratinę organizaciją, nesiryžtančią virš Ukrainos 
paskelbti neskraidymo zonos. Biurokratinis argumen-
tas, dėstomas žiaumojant kramtomąją gumą, – ironi-
zavo Piontkovskis, – pagrįstas tuo, kad NATO vengia 
įsitraukti į karą, nes tuo atveju Rusija grasina griebtis 
atominio ginklo. Anot politologo, Putinas šantažuoja 
NATO, todėl ukrainiečiai paliekami likimo valiai. Ar-
gumentas, kad Ukraina negali tapti nei kandidate į ES, 
nei NATO nare todėl, kad ji dabar kariauja, Piontkovs-
kiui atrodo tiesiog niekingas, net ciniškas, juk Ukraina 
dabar gina ne tik save, ji gina visą Europą. Nuosekliam 
Kremliaus kritikui atrodo, kad JAV administracijos ir 
NATO vadovybės logika, pagal kurią atsisakoma ginti 
Ukrainą, nes ji nepriklauso Šiaurės Atlanto aljansui, bet 
jeigu Rusija puls Baltijos valstybes ar Lenkiją, jos bus 
ginamos, visiškai nelogiška, nes tada kariauti su Rusi-
ja, turinčia branduolinį ginklą, vis tiek reikės. Tai kodėl 
nepadėjus Ukrainai jau dabar? 

Piontkovskis rodo kritiško ir laisvo, neinstitucio-
nalizuoto mąstymo pavyzdį. Kritikuojant Kremlių, 
nereikia nutylėti Vakarų politinės impotencijos, nes 
jie atsisako ginti šalį, kur iš paskutiniųjų kaunasi dėl 
Europos vertybių. 

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, 
kuriam pirmosiomis karo dienomis buvo pasiūlyta 
trauktis iš Kyjivo ir vykti į Vašingtoną, tokio gelbė-
jimo atsisakė, paprašęs verčiau duoti ginklų. Liko su 
savo tauta, su kariuomene, todėl ir Europos Sąjungos, 
ir JAV parlamentarai aistringų jo žodžių, skambančių 
iš apsuptos sostinės, klausosi pagarbiai atsistoję. O Pu-
tinas, jau tiesiai šviesiai vadinamas karo nusikaltėliu, 
bombarduojančiu gimdymo namus, mokyklas, dra-
mos teatrus ir gyvenamuosius kvartalus, tūno Krem-
liuje, bijodamas net savo kišeninių oligarchų. Sužlugus 
blickrygui, dabar jam svarbiausia Ukrainą „išlaisvinti“ 
nuo ukrainiečių iki gegužės 9-osios karinio parado 
Maskvoje. Ten tikriausiai pats tamsos valdovas asme-
niškai spaus rankas jauniems karo veteranams, per 
stebuklą išgyvenusiems po to, kai generalinis karvedys 
pavertė juos „patrankų mėsa“. 

Dabar, kai savo ambicijų ir laiko spaudžiamas 
Kremliaus maniakas jungia penktąją žvėriškumo pa-
varą, norisi paklausti visų europiečių, kada gi mes visi 
liausimės stovėję po medžiu? Juk, cituojant Rimvydą 
Valatką, „kiekviena Ukrainos tėvynės karo diena – kaip 
papildomas gražaus gyvenimo pusmetis Lietuvai. Mes, 
kaip ir lenkai, čekai, vokiečiai, niekada neišsimokėsim 
skolos broliams ukrainiečiams. Skola auga.“1

Rusija savo pačios gėdai paskelbė jai nedraugiš-
kų valstybių sąrašą, kuris toks ilgas, kad būtų buvę 
daug paprasčiau išvardyti 4 vis dar draugiškas agre-
sorei, – tai Kinija, Baltarusija, Šiaurės Korėja ir Eri-
trėja iš Afrikos. Bet jeigu pernelyg ilgai mojuos raide 
„Z“ – nauja rusiška svastika, didžioji sąmokslininkė 
Pekine, stropiai apskaičiavusi reputacijos ir ekono-
mikos nuostolius, tikėtina, politiškai „atšals“ ir lai-
kysis neutralumo...

Vakarai, įvedę ekonomines sankcijas Rusijai, pagaliau 
pradėjo tiekti svarbią ginkluotę Ukrainos armijai. Stiprūs 
liūtai ir drambliai veikiausiai susigėdo, kad turėdami pa-
kankamą jėgą, ilgai stokojo deramos drąsos. 

1 https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/rimvydas-valatka-kiek-laiko-lietuvai-ir-

nato-duos-ukrainos-tauta.d?id=89631429
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Šias eilutes rašau, Kyjivą bombarduojant Rusijos 
artilerijai.

Iki paskutinės minutės vyliausi, kad kaimynai ne-
pradės karinės invazijos į visą Ukrainą. Dabar galiu 
tik padėkoti tiems, kurie nutekino JAV žvalgybos 
tarnybų informaciją.

Vakar pusę dienos praleidau svarstydamas, ar 
turėčiau prisidėti prie teritorinės gynybos padali-
nio. Kitą naktį Ukrainos prezidentas Volodymyras 
Zelenskis pasirašė visuotinės mobilizacijos įsaky-
mą, o Rusijos kariuomenė pajudėjo ir apsupo Kyjivą, 
tad sprendimas buvo priimtas už mane.

Tačiau prieš išvykdamas atlikti savo pareigos, no-
rėčiau išdėstyti Vakarų kairiesiems, ką manau apie 
jų reakciją į Rusijos agresiją prieš Ukrainą.

Pirmiausia, esu dėkingas visiems, kurie dabar 
piketuoja prie Rusijos ambasadų, net ir tiems kai-
riesiems, kurie ilgai nesuprato, kad šiame konflikte 
agresorė visada buvo Rusija.

Esu dėkingas politikams, kurie teikia paramą 
Ukrainai ir spaudžia Rusiją, kad nutrauktų invaziją,  
išvestų kariuomenę.

Esu dėkingas britų ir velsiečių deputatams, prof-
sąjungų ir kitiems aktyvistams, kurie mus išgirdo ir 
parėmė bent keliomis dienomis anksčiau negu Rusi-
ja pradėjo puolimą. 

Esu dėkingas Ukrainos solidarumo kampanijai 
Jungtinėje Karalystėje už palaikymą, kurį jautėme 
daugelį metų.

Taras BILOUS

LAIŠKAS IŠ KYJIVO, 
ADRESUOTAS VAKARŲ 
KAIRIESIEMS

Tačiau šis straipsnis skirtas tiems Vakarų kairie-
siems, kurie nuolatos svaičiojo apie „galimą NATO 
agresiją prieš Ukrainą“, bet netikėjo, kad Rusija 
griebsis smurto ir pradės karą. Antai Putino užma-
čių neįžvelgė nei Amerikos demokratų socialistų 
partijos (DSA) Naujojo Orleano skyrius, nei DSA 
tarptautinis komitetas, paskelbęs gėdingą pareiški-
mą, kuriame neišlemeno nė vieno kritiško žodžio 
dėl Rusijos veiksmų (esu labai dėkingas JAV pro-
fesoriui ir aktyvistui Danui la Botzui ir kitiems už 
griežtą šio palaižūniško pareiškimo kritiką).

Rašau apie tuos, kurie aršiai kritikavo Ukrainą, 
atseit ji nesilaiko Minsko susitarimų, bet visiškai 
nutylėdavo žiaurią Rusijos prievartą ir tai, kad mi-
nėtus susitarimus ciniškai laužo būtent vadinamo-
sios „liaudies respublikos“.

Apie tuos, kurie, perdėtai išpūsdami kraštutinės 
dešinės įtaką Ukrainoje, visiškai nepastebėjo kraš-
tutinės dešinės siautėjimo „liaudies respublikose“, 
juo labiau vengė kritikuoti konservatyvią, naciona-
listinę, autoritarinę Putino politiką Rusijoje. Dalis 
atsakomybės už tai, kas vyksta dabar, tenka ir jiems.

Vakarų „antikarinis“ sąjūdis susijęs su platesniu 
reiškiniu, kurį kairiųjų kritikai dažniausiai vadina 
„kempizmu“. Sirų kilmės britų eseistė ir aktyvistė Leila 
Al-Shami jį pavadino kur kas griežčiau – tai „idiotų an-
tiimperializmas“. Perskaitykite jos puikią esė, paskelb-
tą 2018-aisiais. Čia pakartosiu kelis svarbiausius argu-
mentus: Vakarų kairiųjų „antikarinis“ sąjūdis nepadarė 
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ničnieko, kad užkirstų kelią karui Sirijoje. Prie-
šinosi tik Vakarų įsikišimui, bet nutylėjo, netgi 
rėmė Rusijos ir Irano dalyvavimą kare, jau ne-
kalbant apie tai, kokį palankumą rodė „teisėtai 
išrinkto“ Assado režimui.

„Dalis antikarinių organizacijų savo nuolai-
džiavimą dėl Rusijos ir Irano intervencijos teisino 
tuo, esą „svarbiausias priešas veikia namuose“. 
Tai leido nesiimti jokios rimtesnės galių išsidėsty-
mo analizės, kuri padėtų pagaliau išsiaiškinti, kas 
yra tikrieji karo kurstytojai“, – rašė Al-Shami. 

Ta pati klišė, deja, taikyta ir Ukrainos atžvil-
giu. Net po to, kai Rusija pripažino „liaudies res-
publikų“ nepriklausomybę, Amerikos kairiųjų 
žurnalas Jacobin paskelbė Branko Marceticiaus 
straipsnį, kurio visas kritinis patosas nukreip-
tas prieš JAV. Kai teko prabilti apie Putino veiksmus, 
sugebėta papriekaištauti vien dėl to, esą šįkart Rusijos 
prezidentas „signalizavo apie savo kiek mažiau gerano-
riškas [benign] ambicijas“. Rimtai?

Nesu NATO gerbėjas. Žinau, kad šis blokas, pa-
sibaigus Šaltajam karui, šalia gynybinės funkcijos 
ėmėsi spaudimo politikos. NATO plėtra į Rytus su-
žlugdė pastangas imtis branduolinio nusiginklavimo 
ir sukurti bendrą saugumo sistemą. NATO mėgino 
marginalizuoti Jungtinių Tautų vaidmenį, Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo organizaciją vadino 
neefektyvia. Tačiau praeities pakeisti neįmanoma, to-
dėl turime stengtis perprasti dabartines aplinkybes, 
kad rastume išeitį iš susidariusios situacijos.

Palyginkime, kiek kartų Vakarų kairieji priminė 
neformalius Vakarų pažadus, duotus Sovietų Sąjun-
gos prezidentui Michailui Gorbačiovui, kad NATO 
nežengs „nė žingsnio į Rytus“, ir kiek kartų jie pami-
nėjo 1994 m. Budapešte pasirašytą memorandumą dėl 
garantijų Ukrainos nepriklausomybei? Vakarų kairieji 
karštai rėmė Rusijos „teisėtus saugumo reikalavimus“, 
net nesuabejodami, nejaugi šalis, turinti antrą pagal 
dydį branduolinių ginklų arsenalą pasaulyje, galėtų 
jaustis nesaugi? Bet jie visai nekreipė dėmesio į Ukrai-
nos susirūpinimą dėl savo saugumo, t. y. nerimas ša-
lies, kuriai teko, spaudžiamai Rusijos ir JAV, atiduoti 

branduolinius ginklus mainais į popieriaus lapą, jiems 
neatrodė svarbus. Budapešto memorandumą Puti-
nas galutinai pamynė 2014-aisiais, tačiau kairiesiems 
NATO kritikams ir tada nešovė į galvą mintis, kad di-
džiausia tų pokyčių auka yra Ukraina.

Net menkiausią Rusijos kritiką Vakarų kairieji steng-
davosi užgesinti kaltinimais JAV dėl agresijos prieš Af-
ganistaną, Iraką, kitas šalis. Suprantama, tos šalys tu-
rėjo tapti diskusijos objektais, tačiau kairiesiems derėjo 
argumentuoti tuo, kad 2003 m. kitų valstybių vyriausy-
bės nepakankamai spaudė JAV dėl Irako. Dabar būtina 
kuo smarkiau spausti Rusiją dėl Ukrainos.

Akivaizdi klaida

Akimirką įsivaizduokime, kad 2003 m., kai JAV 
rengė invaziją į Iraką, Rusija būtų elgusis taip, kaip 
keletą savaičių prieš karo Ukrainoje pradžią elgėsi 
Jungtinės Valstijos, grasindamos eskaluoti situaciją.

Dabar pasvarstykime, ką Rusijos kairieji būtų ga-
lėję padaryti tokioje situacijoje, remdamiesi dogma, 
kad „didžiausias priešas veikia namuose“. Argi jie 
būtų kaltinę šalies vyriausybę dėl „eskalavimo“, jei-
gu juo siekiama, kad „nekiltų globalus pavojus dėl 
imperialistinių tarpusavio nesutarimų“? Tai aki-
vaizdu visiems, kurie norėtų šiuo atžvilgiu išvengti 

Artemo Kniazio nuotrauka
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didžiulės klaidos. Kodėl Vakarų kairiesiems tai nėra 
akivaizdu karinės agresijos prieš Ukrainą atveju?

Kitame Jacobin žurnalo numeryje Marceticius 
pareiškė, kad Fox News apžvalgininkas Tuckeris 
Carlsonas „visiškai teisus“, kalbėdamas apie „krizę 
Ukrainoje“ ir atmesdamas požiūrį, kad „Ukraina 
strategiškai svarbi Jungtinėms Valstijoms“. O Tariqas 
Ali žurnale New Left Review pritariamai citavo Vo-
kietijos admirolą Kasy-Achimą Schönbachą, kuris, 
turėdamas omenyje spaudimo, daromo Ukrainai, 
nepaisymą, apskaičiavo, esą tokia „pagarbos“ (res-
pect) Putinui „kaina maža ar net visai niekinė“, tu-
rint omenyje, kad Rusija galėtų būti labai naudinga 
sąjungininkė prieš Kiniją. Ar kalbate rimtai? Nejau-
gi iš tikrųjų norėtumėte, kad JAV su Rusija susitartų 
kaip dvi sąmokslininkės ir pradėtų Šaltąjį karą prieš 
Kiniją?

Jungtinių Tautų reforma

Nesu liberalaus internacionalizmo šalininkas. Socia-
listai jį pagrįstai kritikuoja. Tačiau tai nereiškia, kad 
reikėtų remti imperialistinių šalių užmačias pasida-
lyti „interesų sferas“. Užuot pritarę dviejų imperia-
lizmų siekiams nustatyti naują tarpusavio balansą, 
kairieji turėtų grumtis už demokratiją ir tarptautinį 
saugumą. Mums reikia globalios politikos ir globa-
lios tarptautinio saugumo sistemos. Tokią lyg ir tu-
rime – tai Jungtinės Tautos. Taip, yra galybė spragų, 
netobulumų, dėl to jos pelnytai kritikuojamos, tačiau 
galima kritikuoti tam, kad kažką atmestume, arba 
tam, kad kažką pagerintume. Kalbant apie JT, reikia 
leftistinės reformų vizijos, kad stiprėtų demokratija. 

Suprantama, tai nereiškia, kad kairieji turėtų pri-
tarti visiems Jungtinių Tautų sprendimams. Tačiau 
bendras JT vaidmens, sprendžiant ginkluotus konf-
liktus, sustiprinimas leistų minimalizuoti karinių-
politinių aljansų grėsmę, mažėtų ir aukų skaičius. 
(Anksčiau esu rašęs, kaip JT taikos palaikymo pajė-
gos būtų galėjusios išspręsti konfliktą Donbase, deja, 
dabar tai jau prarado prasmę.) Be viso to, mums rei-
kia JT, kad galėtume sutartinai spręsti gilėjančią kli-

mato kaitos krizę ir kitas globalias problemas. Kai-
riųjų vangumas apeliuoti į visa tai tarptautiniu mastu 
yra siaubinga klaida.

Kai Rusijos kariuomenė įsiveržė į Ukrainą, Ja-
cobin redaktorius Europoje Davidas Broderis rašė, 
atseit kairieji „neturėtų atsiprašinėti už tai, kad prie-
šinosi JAV kariniam atsakui“. Priminsiu: Joe Bidenas 
tokios intencijos toli gražu neturėjo, daug kartų pats 
tą pabrėžęs. Tačiau Vakarų kairieji turėtų sąžiningai 
pripažinti, kad visiškai susimovė, siūlydami ,,Ukrai-
nos krizės“ sprendimą pagal rusišką kurpalį. 

Mano požiūris

Trumpai papasakosiu apie save ir savo nuostatas. 
Karas, pastaruosius aštuonerius metus vykęs 

Donbase, suskaldė Ukrainos kairiuosius. Kiekvieno 
iš mūsų požiūris priklauso nuo asmeninės patirties 
ir kai kurių kitų veiksnių. Tad straipsnį šia tema kitas 
ukrainiečių kairysis rašytų visai kitaip, negu rašau aš.

Gimiau Donbase, tačiau ukrainietiškai kalban-
čioje vadinamųjų nacionalistų šeimoje. Mano tėvas 
matė, kaip žlunga Ukrainos ekonomika ir kaip tur-
tėja buvę komunistų partijos šulai. Su tuo jis grūmė-
si nuo 9-ojo dešimtmečio. 10-ajame dešimtmetyje 
prisišliejo prie kraštutinės dešinės. Suprantama, jo 
pažiūros griežtai antirusiškos, bet ir antiamerikie-
tiškos. Gerai pamenu jo žodžius po teroristų atakos 
2001 m. Rugsėjo 11-ąją. Stebėdamas per televiziją, 
kaip virsta bokštai dvyniai, tuos sprogdintojus pa-
vadino „herojais“ (daugiau taip nebemano – dabar 
jis tiki, neva tą tyčia padarė patys amerikiečiai).

Kai 2014 m. Donbase prasidėjo karas, mano tė-
vas prisijungė prie Aidaro bataliono kaip savanoris, 
mama pabėgo iš Luhansko, o seneliai pasiliko savo 
kaime, kurį ėmė kontroliuoti „Luhansko liaudies res-
publika“. Mano senelis smerkė Ukrainos Euromaida-
no revoliuciją, gyrė Putiną, atseit „padariusį tvarką 
Rusijoje“. Nepaisydami skirtingų pažiūrų, bandome 
vieni kitiems padėti, kalbamės tarpusavyje, nors po-
litinių temų vengiame. Stengiuosi būti jiems atlaidus. 
Mano senelis ir senelė visą gyvenimą dirbo kolūkyje, 
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tėvas – statybose. Gyvenimas nė vieno iš jų nelepino.
2014 m. įvykiai – revoliucija, po kurios sekė karas, – 

pastūmėjo mane kairiųjų pusėn, užėmiau poziciją, 
priešingą tai, kurią pasirinko didžiuma Ukrainos 
žmonių. Norėjau grumtis dėl geresnės ateities žmo-
nijai, ne vien savo tautai. Mano tėvai, patyrę daug 
traumų sovietmečiu ir vėliau, nepritaria socialisti-
nėms mano pažiūroms. Tėvas nuolaidžiauja man dėl 
„pacifizmo“, bet įvyko labai nemalonus mudviejų 
pokalbis, kai dalyvavau antifašistiniame proteste su 
šūkiu, reikalaujančiu išformuoti Azovo dalinį dėl jo 
kraštutinai dešiniosios pakraipos.

Ukrainos prezidentu 2019 m. pavasarį tapus Volo-
dymyrui Zelenskiui, vyliausi, kad tai padės išvengti 
katastrofos, kuri dabar plečiasi. Atrodė, sunku demo-
nizuoti rusakalbį prezidentą, kuris laimėjo rinkimus, 
pristatęs Donbaso taikos programą, ir kurio šmaikš-
tumu žavisi tiek ukrainiečiai, tiek rusai. Deja, klydau. 
Nors po Zelenskio pergalės daugelio rusų požiūris į 
Ukrainą pasikeitė, tai neužkirto kelio karui. 

Pastaraisiais metais daug rašiau apie mūšius Donba-
se, apie civilių aukas abiejose pusėse. Taikos labui siū-
liau užmegzti dialogą. Dabar visos pastangos virto dū-
mais. Kompromisų nebebus. Putinas gali planuoti ką 
tik nori, tačiau netgi tuo atveju, jeigu Rusija užgrobs 
Kyjivą, primes okupacinę valdžią, vis tiek priešinsi-
mės. Kovosime tol, kol Rusija išsinešdins iš Ukrainos 
ir sumokės už visas aukas bei sugriovimus.

Tad savo paskutinius žodžius skiriu rusams: susi-
telkite ir nuverskite Putino režimą. Tai lemtingas ne 
vien mūsų, bet ir jūsų ateities klausimas.

Iš anglų kalbos vertė Almantas SAMALAVIČIUS

 Straipsnio autorius – Ukrainos istorikas, leidinio Commons: 
Journal of Social Critique redaktorius.

© Taras Bilous

© openDemocracy

© eurozine

Nėra nei dienos, nei valandos, kad su sielvartu ir 
siaubu negalvočiau apie Rusijos užpultą Ukrai-

ną. Vis prisimenu ten gyvenančius žmones, su kuriais 
džiaugiuosi susitikęs ir susidraugavęs. Rusijoje turiu 
vos vieną kitą artimesnį pažįstamą, o štai Ukrainoje 
bičiulių ir draugų yra dešimtys, netgi daugiau.

Vaikystėje, sovietų laikais, su šeima gyvenau Kau-
ne, blokiniame penkiaaukštyje, tarp įvairiausiems 
socialiniams sluoksniams priklausančių kaimynų – 
tai darbininkai, inteligentai, girtuokliai ir, žinoma, 
sovietų kariškiai. Šie buvo „rusai“, į kuriuos mes, 
lietuvių vaikai, žvelgėme nepatikliai. Kieme žaisda-
mi karą, „rusiukų“ nepriimdavome. Tokia anuomet 
buvo Kauno „specifika“. Gretimoje laiptinėje gyve-
no Kauno Lenino rajono karinis komisaras, pulki-
ninkas Sergejus, irgi „rusas“. Kai 1980-ųjų vasarą 
su tėvais keliavome po Karpatus, vienam kempinge 
sutikome buvusį kaimyną – pulkininką Sergejų. Tė-
vai nustebo, ką jis čia veikia. O tas išdidžiai atsakė: 
„Juk aš – ukrainietis!“ Lyg norėdamas patvirtinti 
savo žodžius, uždainavo ukrainiečių liaudies dainą. 
Šį epizodą – man tuomet buvo penkiolika – puikiai 
prisimenu. Tada pirmąkart pagalvojau, kad Sovietų 
Sąjungoje ne visi „rusai“ yra rusai, vėliau supratau, 
kad „rusų pasaulis“ (russkij mir) – tai gryniausias 
pramanas.

1984–1986 m., kai tarnavau sovietų kariuomenė-
je, panašių „rusų“ teko sutikti nemažai. Divizijos va-
das buvo pulkininkas Čekalenko, štabo viršininkas 
Tvorogovas, politrukas Kutrovskis, „sekretčikas“ 
Cimbaliukas ir t. t. Visi tarp savęs kalbėjosi, žinoma, 
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Herkus KUNČIUS

UKRAINIEČIAI

rusiškai, buvo iki kaulų smegenų sovietiniai žmonės. 
Nežinau, kaip susiklostė jų gyvenimas, žlugus So-
vietų Sąjungai, bet norėčiau tikėti, kad didžioji dalis 
šiandien laiko save ukrainiečiais. 

Galicijoje gyvenantis Tarasas Vozniakas – filo-
sofas, leidėjas, vertėjas, o šiuo metu Lvivo Boryso 
Woźnickio dailės galerijos direktorius – po mokslų 
Lvivo Politechnikos institute buvo paimtas karinin-
ku į sovietų armiją, tarnavo Afganistane, vadovavo 
žvalgybos kuopai. Jo namai Lvive, kur esu ne kartą 
viešėjęs, visada atviri visiems. Vakarais ten renkasi 
rašytojai, vertėjai, dailininkai, intelektualai. Voznia-
kas aistringai kolekcionuoja ne tik šiuolaikinės dailės 
kūrinius, bet ir Austrijos-Vengrijos karinius apdo-
vanojimus. Paklaustas, kodėl jam tai svarbu, atsakė: 
„Matai, štai šį ordiną gavo mano senelis, aną – prose-
nelis etc.“ Kai prie didžiulio stalo susėda įvairiausių 
tautybių svečiai, Tarasas kaskart demonstratyviai pa-
sistato šalia savęs Austrijos-Vengrijos imperatoriaus 
Pranciškaus Juozapo miniatiūrinį biustą, o pirmą 
tostą – su ukrainiečiams būdingu humoru – kelia „už 
imperatorių Pranciškų Juozapą!“ Štai toks geografi-
nis-istorinis-kultūrinis Taraso „vektorius“.

Su ukrainiečių rašytojais Andriyum Lyubka ir 
Oleksandru Bojčenko kadaise susipažinome Dro-
hobyčiuose, literatūriniame Bruno Schulzo festiva-
lyje. Per savaitėlę apsiuostę ir atpažinę giminingas 
sielas, mirtinai susidraugavome. Prieš šešerius me-
tus ištisą mėnesį praleidome drauge Vojnovicuose, 
pilyje Zamek nad wodą Lenkijoje. Jie abu iš Vaka-
rų Ukrainos. Andriyus – iš Užhorodo, Saško – iš 

Černovicų. Laisvu nuo kūrybos metu bendravome 
lenkiškai, kaip buvome įpratę. Kažkurią dieną prie 
stalo Andriyus juokaudamas užsiminė: jeigu jau 
taip gerai tarpusavyje sutariame, ar nevertėtų manęs 
„ukrainizuoti“? Neprieštaravau. Bandykit. Nuo to mo-
mento kalbėjau su jais lenkiškai, o jie su manimi – tik 
ukrainietiškai. Į mėnesio pabaigą „ukrainizacijos“ 
procesas buvo jau gerokai pasistūmėjęs, sugebėda-
vau suregzti net vieną kitą sakinį. Nesigailiu. An-
driyus Lyubka vasario 24 dieną turėjo atskristi į 
Vilniaus knygų mugę, kad pristatytų lietuvių kalba 
išleistą savo romaną „Karbidas“. Labai jo laukėme. 
Deja, tą dieną prasidėjo karas. Iš Kyjivo nebekilo 
lėktuvai, vilčių, kad artimiausiu metu pasimatysi-
me, nebeliko. Su Saško Bojčenko vis pasikalbame 
telefonu. Černovicuose kol kas ramu. „Gyvenant 
prie Rusijos, dažnai būna juodų dienų“, – prasidėjus 
karui pasakė Saško.

Borysas Čerkasas – Kyjive gyvenantis istorijos 
mokslų daktaras, Ukrainos armijos savanoris. Jis gali 
ištisas valandas pasakoti apie tankus. Dabar Borysas, 
išgabenęs šeimą iš Kyjivo, kariauja. Norėdamas drau-
gams pakelti ūpą, kartais šoka aplink granatsvaidį. 
Prieš aštuonetą metų, kai prasidėjo karas Donbase, 
Borysas skubiai parašė nedidukę brošiūrą, kurioje 
glaustai išdėstė Ukrainos istoriją. Brošiūra buvo skir-
ta fronte kariaujantiems ukrainiečių kariams. Įsiminė 
pats pirmas sakinys: „Nesvarbu, kada atsirado Ukrai-
nos valstybė, svarbiausia, kad ji šiandien yra.“

Ukrainiečiai didvyriškai ginasi nuo putinistų, kad 
Ukraina būtų visada...
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Straipsnyje aptarsiu galimą apokaliptinį klimato 
kaitos scenarijų, jei didžiosioms pasaulio valsty-

bėms nepavyks susitarti tarpusavyje, kaip sumažinti 
šiltnamio efektą. Tam trukdo banalios priežastys – po-
litinės ambicijos ir žmogiškos aistros. Pasitelkdamas 
vaizduotę, bandysiu šias problemas apžvelgti ne vien 
lokaliu nacionalinės kultūros, bet ir globaliu civiliza-
cijos lygmeniu. Kultūrinė vaizduotė apima vizualiąją 
klimato kaitos pusę, o globaliu mastu vaizduotės raiš-
ka atskleidžia, kokie absurdiški yra kai kurie grandio-
ziniai sumanymai iš naujo pavergti Gamtą. 

Pasaulio lyderiams niekaip nepavyksta tarptauti-
niuose forumuose pasiekti tvirto konsensuso, kaip 
spręsti klimato kaitos problemas. Šią tendenciją lemia 
susiklosčiusi geopolitinė praktika – didžiosios šalys 
stengiasi laimėti kuo daugiau laiko, siekdamos kiek 
galima vėliau imtis pramonės šakų reorganizavimo, 
kai teks į atskirus rinkos sektorius diegti brangiai kai-
nuojančias Žaliojo kurso technologijas. Globaliu mas-
tu nesugebama nei mažinti CO2 emisijos, nei įgyven-
dinti kitų svarbių susitarimų. Suprantama, kiekviena 
šalis remiasi savo rinkos modelių specifika, atsižvelgia 
į finansinę padėtį, susiklosčiusias politines, kartais ir 
sociokultūrines aplinkybes. Vis dėlto stebėdamas daž-
nai beviltiškas valstybių pastangas susitarti tarpusavy-

Žilvinas VAREIKIS

VAIZDUOTĖS ŽAISMAS 
IR KLIMATO KAITOS REFLEKSIJA

je šiais svarbiais klausimais, keliu ir trečią prielaidą. 
Nors įvairių sričių ekspertai siūlo būdus, kaip įma-
noma klimato kaitą sėkmingai stabdyti, pasitelkiant 
technologines inovacijas, į juos neatsižvelgiama. 
Dažnai pagrindine kliūtimi tampa tai, kad didžiosios 
valstybės – Jungtinės Valstijos, Kinija, Rusija – yra 
įpratusios savąjį galios diskursą primesti kitoms ša-
lims. Bandymai diktuoti partneriams savo valią, o ne-
pritariančiuosius aršiai kritikuoti, net bausti, naudo-
jantis viešosios erdvės kanalais, arba iškelti tik vienos 
didvalstybės indėlį, sprendžiant šią globalią problemą, 
yra susiję su aibe įsisenėjusių geopolitikos problemų.

Dėl šios priežasties yra labai sudėtinga dalytis ne-
karinėmis Žaliojo kurso technologijomis, įsiklausyti 
į tarptautinių ekspertų rekomendacijas, juo labiau 
įgyvendinti esmines jau pasiektų susitarimų dėl kli-
mato kaitos suvaldymo gaires. Taigi civilizacinė vaiz-
duotė, nors kai kuriais atvejais pateikia ypač svarbius 
problemos sprendimo variantus, vis dėlto neįstengia 
iki galo užtikrinti, kad jie būtų įgyvendinami globa-
liu mastu. 

(Kaip viso pasaulio situaciją komplikuos Rusijos su-
keltas karas prieš Ukrainą, čia nesvarstysiu, nes ir šiaip 
akivaizdu, kad viskas, net žmonijos likimas dabar pri-
klauso nuo to karo baigties.)

Problemos ir idėjos
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Vaizduotė ir empirinė tikrovė 

Etimologinė vaizduotės apibrėžtis lietuvių kalba ski-
riasi nuo filosofinės šio fenomeno refleksijos. XX a. 
pirmojoje pusėje kalbininkas Kazimieras Būga vaiz-
duotę tapatino su „vaizdavimosi galia, fantazija“ (LKŽ 
1996: 976). Lituanistinis vaizduotės aiškinimas kryps-
ta konkrečiam individui patrauklios kūrybos link. Va-
dovaujantis šia apibrėžtimi, išaukštinamas subjekto, 
menamos arba sugalvotos vaizdinijos steigėjo, išskir-
tinumas, esą vaizduotė manipuliuoja išorine tikrove 
taip ir tiek, kaip ir kiek patinka pačiam kūrėjui. 

Filosofija vaizduotės atotrūkį nuo juslinio pasaulio 
ėmė laikyti opia problema Platono ir Aristotelio laikais. 
Siekdamas pagrįsti moralinių vertybių antjusliškumą, 
Platonas apeliavo į idėjų pasaulį. Aristotelis „Nikoma-
cho etikoje“ praktinę išmintį (phronesis) atskyrė nuo 
vaizduotės (phantasia), bet, priešingai negu Platonas, 
išvengė pagundos dirbtinai padidinti atotrūkį tarp 
juslinio pasaulio ir vaizduotės, kad būtų sudievinta 
moralė, suteikiant pavidalą etikai ir kryptį žmonių 
orientacijai. „Daugelis autorių aptaria phantasia vai-
dmenį, nes ji padeda apibrėžti gėrio tikslus, suteikdama 
asmenines galimybes šį gėrį įgyvendinti“ (Noel 1999: 
282). Aristotelio filosofijos tyrinėtoja Jade Noel tvirti-
na, kad pagal Antikos mąstytojo suvokimą phronesis 
pereina į phantasia. Kalbama apie tai, kad vaizduotė 
yra ne vien gebėjimas kurti bei regėti vaizdus, bet ir 
empirinę tikrovę sieti su žmogaus vidiniu pasauliu.

Aristotelio atskleistas vaizduotės ir tikrovės ryšys, 
grindžiamas komplementarumu, atmetantis ideologi-
nėmis dichotomijomis paremtą mąstymą, balansuoja 
tarp žmogaus sąmonei aktualaus turinio ir gamtos 
nustatytų pavidalų. Galiausiai vaizduotė „aktyvuojasi 
būtent tada, kai pasiekiama subjektyvumo (arba sielos) 
riba. Ne kas kita, o perteklinis mastas suteikia galimybę 
išeiti anapus orbitos (ex – orbitans). Ribos peržengimas 
įrodo, kokie iliuziški ir simboliški yra mūsų vidujybės 
limitai “(Sabolius 2012: 41). Pasak vaizduotę tyrinėjan-
čio filosofo Kristupo Saboliaus, būtent išorinė tikrovė 
apibrėžia žmogaus galimybių ribas. Galima susigalvoti 
daugybę įvairių – tiek pozityvių, tiek ir kenksmingų – 

iniciatyvų, keičiančių aplinką, vis dėlto jų įgyvendini-
mas priklauso ne vien nuo žmogaus vaizduotės galios, 
bet pirmiausia nuo gamtos resursų ir aplinkos sąlygų. 
Peripetijos dėl klimato kaitos suvaldymo irgi atsklei-
džia idėjinius prieštaravimus, sukeltus vaizduotės su-
sidūrimo su empirine tikrove. 

Vaizduotės marginalumas kultūrinės terpės atžvilgiu

Kiekvienai civilizacinei paradigmai būdingas savitas 
kultūrinis simbolinis turinys, išreiškiantis konkrečia-
me pasaulio regione gyvenančių žmonių pasaulėvoką 
(-jautą). Klimato atšilimas kėsinasi sunaikinti augalus, 
gyvūnus, žmones. Taigi klimato kaitai pasiekus fina-
lą, bankrutuotų visi antropologiniai institutai, o pačią 
žmoniją ir jai artimas gyvybės formas ištiktų mirtis. 
Žvelgiant į perspektyvą tokiu rakursu, atrodo, kad 
kultūrinė vaizduotė galėtų iliustruoti ne tik esamus, 
bet ir būsimus antropoceno padarinius. Šiuo atžvilgiu 
esama sėkmingų kultūrinės vaizduotės atsiskleidimo 
pavyzdžių, narpliojančių, kas sukėlė ir toliau skatina 
klimato kaitą.

Pavyzdžiui, prisiminkime menininkių Rugilės 
Barzdžiukaitės, Vaivos Grainytės, Linos Lapelytės 
operą–performansą „Saulė ir jūra (Marina)“, bylojantį, 
koks nerūpestingai vartotojiškas vakariečių (ir ne tik 
jų) santykis su gamta. Galima paminėti ir teatro reži-
sieriaus Oskaro Koršunovo šiemet Barselonoje pasta-
tytą spektaklį „Dėdė Vania“. Originaliai interpretuo-
jamas ne tik pjesės siužetas, scenos „ekrane atsiranda 
ateities, apie kurią Čechovo personažai taip mėgo kal-
bėti, vaizdas, – tuščia postapokaliptinė žemė, kurios 
fone išsigelbėjimą simbolizuoja nebent liūdnas moters 
žvilgsnis. Tai stipri spektaklio akimirka, atskleidžianti, 
kokie pokyčiai įvyko per pastaruosius dešimtmečius. 
Koršunovo versija plėtoja diskursus apie technologijas ir 
antropoceną, kuris jau peržengė XXI a. slenkstį“ (Mar-
cinkevičiūtė 2021: 28–29). 

Pramonės perversmo laikais stambūs verslininkai, 
fabrikantai, gaunantys milžiniškus pelnus, investuo-
davo į bibliotekų, muziejų, meno centrų steigimą. 
Antai Metropoliteno muziejus, Morgano biblioteka 
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Niujorke žavi lankytojus turtingomis kolekcijomis, 
pristatančiomis viso pasaulio kultūrą. Antra vertus, 
šią kilnią veiklą, prilygstančią I a. pr. Kr. gyvenusio 
romėnų patricijaus Gajaus Mecenato užmojams, lydi 
tamsus šešėlis – pramonė, fabrikai, automobiliai, lėk-
tuvai teršė (-ia) orą ir aplinką. Žodžiu, „vizionieriai“, 
kad galėtų turtinti kultūrinę terpę, neišvengiamai turi 
remtis pelnu, kurį gauna iš kontroversiškai vertinamos 
veiklos. 

Lietuvoje kultūrą remia valstybė, bet į jos biudže-
tą daugiausia pinigų „suneša“ stambusis verslas. Liū-
to dalį atseikėja chemijos, naftos, cemento koncernai, 
bet šių įmonių kaminai išmeta teršalus, sparčiai didi-
nančius šiltnamio efektą. Taigi kultūrinės vaizduotės 
pozicija gyvybinės terpės atžvilgiu labai prieštaringa. 
Sunku būtų paneigti akivaizdžią tiesą, kad net patiems 
kritiškiausiams kūrėjams tenka remtis stambiojo vers-
lo – ekologinių problemų sukėlėjo – pinigais. 

Vaizduotė ir geopolitinė erdvė

Vaizduotė gali sužadinti visuomenės nerimą dėl pavo-
jaus, kurį globaliu mastu kelia šiltnamio efektas, tačiau 
ji ir pati turi didžiulį galios potencialą, kad pozityviai 
keistų mąstymo kryptį ar atvirkščiai – padėtų sunai-
kinti pasaulį. Potencijos tapsmą veiksmu lemia vaiz-
duotės intencionalumas. Kūrėjo vaizduotės „energija 
nukreipta į vidų, civilizacijos – į išorę“ (Spengler 2018: 
64). Todėl civilizacinė vaizduotė karaliauja tose are-
nose, kurios sutraukia daugiausia žiūrovų, siekdama 
pelnyti akademinių, masinės kultūros, sportinių, ga-
liausiai geopolitinių sluoksnių palankumą. Vienos ar 
kitos srities lyderiai, apdovanoti civilizacine vaizduote, 
labiausiai žavisi geopolitine erdve, ne tik skatinančia 
azartą spręsti konkrečias problemas, bet ir leidžiančia 
pasiduoti galios pagundai. Kalbant apie klimato kaitą, 
akivaizdi politinės ir akademinės galios kvintesencija. 
Pavyzdžiui, mokslininkai ieško būdų, kaip galėtų pa-
žaboti šiltnamio efektą, sumažinti CO2 emisiją, o po-
litikai rungtyniauja tarpusavyje, kuris pirmas pateiks 
labiausiai stulbinantį klimato kaitos suvaldymo planą, 
globalią programą. Metaforiškai kalbant, geopolitinė 

arena susilieja su medijų forumu, kuriame tiesiog ple-
pama už stambiojo kapitalo ir tarptautinių organizaci-
jų pinigus, prekiaujama tikromis ar tariamomis idėjo-
mis, nesibodima priešininkui į nugarą slapta įsmeigti 
stiletą, nors į akis maloniai šypsomasi, sakomi kom-
plimentai. 

Aptarkime vaizduotės ir vizionierių vaidmenį. Kul-
tūrine vaizduote apdovanotas kūrėjas ne visada (bent 
jau Lietuvoje) turi pakankamai lėšų, kad galėtų skleisti 
savo idėjas itin svarbiose viešosiose arenose. Dažniau-
siai tylomis tūno kur nors vidurinėse žiūrovų eilėse, 
arenos centre atsiduria nebent išrinktieji, kai vaini-
kuojami laurais už tikrus arba tariamus nuopelnus na-
cionalinei kultūrai. Anksčiau minėta Spenglerio min-
tis, esą vizionieriai taip susitelkę į save, kad išoriniai 
dalykai jiems nerūpi, nė kiek tam neprieštarauja. Ki-
taip yra, jei vaizduotė nukreipta į civilizacines erdves, 
tada jos vaisiai mezgasi sociokultūriniuose „soduose“. 
Išorybė, plytinti anapus dvasinių estetinių vertybių, 
suponuojamų vidujybės, klimato kaitos kontekste irgi 
leidžia užimti galios poziciją, atsidurti dėmesio centre. 
Mokslininkai, kuriantys klimato kaitos suvaldymo 
programas, atsižvelgia į bendrus civilizacinius porei-
kius, panašiai elgiasi ir politikai, ieškantys būdų, kaip 
įgyvendinti mokslininkų iniciatyvas. Dėl globalių ci-
vilizacinės vaizduotės užmojų, stipraus ryšio su išo-
riniais procesais ir jų vertinimu, šios rūšies vaizduotę 
galima vadinti geopolitine, bent jau artimai susijusia 
su tokia doktrina.

Vaizduotės balansavimas tarp tikrovės ir idealo

Civilizacinės vaizduotės ryšys su geopolitine erdve 
savotiškai pasmerkia šią vaizduotės rūšį nuolatos ba-
lansuoti tarp idealistinio siekimo, kad būtų priimami 
visiems naudingi klimato kaitos problemų sprendimai, 
ir savanaudiško blaškymosi, susijusio su ekonominiais 
išskaičiavimais, noru demonstruoti galią ar kitais mer-
kantiliais interesais. Vis dėlto jau Spengleris nustatė, 
kad tokius svyravimus lemia ne tiek ekonomikos di-
namika, istorijos procesai, psichologijos niuansai, kiek 
pati žmogaus prigimtis, troškimas plėsti savo veiklos 
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ir galimybių ribas: „dvasia yra plėtimosi sudedamoji 
dalis“ (Spengler 2018: 64). Pasaulio pramonės raida, 
išprovokavusi šiltnamio efektą, kuris kelia grėsmę 
žmonijos ir gamtos išlikimui, rodo, kad plėtros geis-
mas yra begalinis ir nesustabdomas, todėl gali nuvesti 
iki apokaliptinio scenarijaus. Arvydas Šliogeris, savo 
egzistencinėje filosofijoje rutuliodamas špenglerišką 
konceptą, rašė: „kai aš žolę techninėmis priemonėmis 
verčiu man duoti ne kelis grūdelius, o visą maišą, ži-
nai, ką ji padaro? Ji nuvysta. Lygiai taip pat padarysime 
ir mes, kai bus pasiekta riba“ (Šliogeris, Gustas 2013: 
319). Plėtros geismas, net jeigu ji priartina pasaulio pa-
baigą, remiasi valdžios svaiguliu ir iš to kylančiu ne-
saikingumu. Pavyzdžiui, JAV prezidento Joe Bideno 
administracijos sumanymas gausiais milijardais remti 
atsilikusių pasaulio valstybių ekonomiką, kad jos galė-
tų įdiegti Žaliojo kurso technologijas, iš pirmo žvilgs-
nio atrodo kilnus ir garbingas. Antra vertus, tos lėšos, 
kurias atsilikusios valstybės įsisavins, neišvengiamai 
įpareigos jas kokiu nors būdu atsidėkoti Jungtinėms 
Valstijoms. Iš to išplaukia, kad antropoceno išprovo-
kuotos ekologinės problemos irgi padeda įtvirtinti vie-
nos ar kitos valstybės galios monopolį.

Saiko stoką, aktualią ir klimato kaitos kontekste, 
geriausiai paaiškino Hegelis, antropologinę nesai-
kingumo konstantą laikęs pamatine žmonių savybe. 
Subjektas „ieško savojo „kito“, žinodamas, kad tame 
„kitame“ turi ne ką kitą, kaip patį save; jis ieško tik sa-
vosios begalybės“ (Hegel 1997: 193). Pasinėrus į savojo 
civilizacinio AŠ introspekciją, socialinis kultūrinis 
Kitas laikomas tik savojo ego kopija. Pastarasis min-
ties vingis atskleidžia tam tikrą Hegelio filosofijos 
anachronizmą, nes kitokybė atmetama, jeigu „neatitinka 
jo europocentrinės mąstysenos“ (Kimmerle 2005: 109). 

Savotiška kultūrinio Kito galios grimasa laikytinos 
ir JAV prezidento ironiškos replikos viešojoje erdvėje 
tokių civilizacinių subjektų, kurie įsivaizduoja kitokį 
klimato kaitos suvaldymo scenarijų negu Jungtinės 
Valstijos, atžvilgiu. Taigi geismas plėstis glaudžiai su-
sijęs su vienų galios turėtojų nenoru, kad savo įtakos 
sferas plėstų kiti galią turintys asmenys. Ši tendenci-
ja suparalyžiuoja civilizacinės vaizduotės pastangas, 

kad mokslinės klimato kaitos suvaldymo idėjos būtų 
įgyvendinamos visu pajėgumu, nes pasaulio lyderių 
tarpusavio santykius papildomai gadina geopolitinė 
įtampa, liudijanti lakaus posakio voluntas est superior 
intellectu (lot. valia aukštesnė už intelektą) neblėstantį 
aktualumą. 

Civilizacinės vaizduotės galia

Pasaulio geopolitikos arenoje tapti pirmąja valstybe, 
pasiūliusia tinkamiausius klimato kaitos stabdymo 
sprendimus, neįmanoma, nesukaupus atitinkamos ga-
lios. Baravykas, barantis ąžuolą, reikalaudamas, kad 
šis galiūnas imtų ir pasikeistų, – juoką keliantis perso-
nažas. Todėl globalaus miško baravykai, didžiųjų vals-
tybių lyderiai, kad laimėtų varžybas su kitais, pasitel-
kia į pagalbą valstybės biurokratinį aparatą, medijas, 
menkesnės „prabos“ baravykus. Varžybos savo ruožtu 
yra ta herakleitiškoji ugnis, kuri kursto valios aktyvu-
mą, budrumą, neleidžia paskęsti savyje. Visi globalaus 
miško baravykai – Bidenas, Johnsonas, Macronas, Bol-
sonaras, kiek atokiau stoviniuojantis Xi Jinpingas ir 
net Putinas, vietoj taikių varžybų pasirinkęs žudikišką 
karą, todėl išmestas iš pasaulinės arenos, – kurstomi 
politinių ambicijų ir asmeninių aistrų, pasikliaudami 
turima geopolitine galia, siekia tapti pavyzdžiu ki-
tiems grybams, nekreipdami dėmesio į tai, kad globa-
laus miško paklotė sparčiai nyksta, kad oras darosi vis 
labiau užterštas, kad alpdami nuo kaitros vandenynai 
liežia Antarkties ledus... Užvis labiausiai norima jaus-
tis visagaliais pasaulio šeimininkais, nesusimąstant, 
kokia pavojinga yra ši iliuzija. Antai Rusijos patvaldys, 
praradęs sveiką nuovoką, o gal iš baimės virsti sutrešu-
siu baravyku, nusprendė dar labiau paspartinti Apoka-
lipsę, jos raitelius nusiuntęs į Ukrainą...

Anot Nietzsche’s, gyvenimas, įkūnijantis valios ga-
liai siautėjimą, „iš esmės yra nusavinimas, žeidimas, 
svetimo ir silpnesniojo įveikimas, priespauda, griež-
tumas, savo formų primetimas, aneksija“ (Nietzsche 
1991: 467). Antra vertus, žmogaus būtis visada turi ir 
kitą valios galiai polių – remiamasi ne vien Hegelio 
apibrėžtu pono ir vergo santykiu, o pralaimėjusio gla-
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diatoriaus ginklai amfiteatre dar nėra sudėti ant krauju 
ir prakaitu persunkto smėlio, dar neaidi ir Nietzsche’s 
Antžmogio pergalės klyksmas bekraštėje pasaulio dy-
kroje... Senojo Testamento Danieliaus knygoje aprašy-
tas persų karaliaus Nebukadenecaro sapnas – egzis-
tencinį vienos iš senovės karalysčių trapumą išreiškė 
statula, „kurios galva buvo gryno aukso, krūtinė ir ran-
kos sidabro, pilvas ir šlaunys – žalvario, kojos geležies, 
o pėdos iš dalies geležies, iš dalies molio“ (Da 2, 32–33). 
Talpi metafora!

Žmonijos valią galiai klimato kaitos klausimu kol 
kas paralyžiuoja nuolatinė įtampa tarp priešybių. Nors 
atkakliai ieškoma tinkamiausių sprendimų, kai kur po 
truputį jie net įgyvendinami, tačiau kartu nuogąstau-
jama, kiek visa tai kainuos. O sielos gelmėse jau slypi 
egzistencinė baimė, kurią vis primena marche funebre 
akordai danse macabre sūkuryje...

Makabriškas post scriptum

Kančia dažnai išsisklaido erdviuose ligoninių kori-
doriuose, o tos kančios subjektas, konkretus pacien-
tas, jaučiasi lyg piktžolė, neteikianti pridėtinės ver-
tės visuomenei. Su viltimi žvelgia į karalių Saulių su 
american smile ir laidojimo biuro darbuotojų teikia-
mą ultima ratio regis (lot. paskutinį argumentą šio 
pasaulio karaliams). Reikia viso labo šiek tiek laiko, 
kad pasiduotume. Civilizacinės vaizduotės neįgalu-
mas stabdyti klimato kaitą nėra toks šuniškai negar-
bingas kaip eilinio šią planetą teršiančio vartotojo 
elgesys. Juk civilizacinio masto vizionieriai papras-
tai yra pasibalnoję nosį visažinių akiniais, spindi 
šlovės safyrais, juos garbina žiniasklaida ir patai-
kūnų minios, o skvarbus ereliškas žvilgsnis, užuot 
konstatavęs savo sielos paviršutiniškumą, regi nau-
jas teritorijas ir įtakos zonas. Jau pavargusios, bet 
dar pajėgios makedonietiškų didvalstybių suburtos 
įvairių specialistų komandos, kurias linksmina kul-
tūrinės vaizduotės nestokojantys pramogų kūrėjai, 
gali jaspio ir alebastro induose atnešti pasaulio dia-
dochams kokį nors naują klimato kaitos užkardymo 
sprendimą, kad numalšintų jų pirmavimo alkį. 

Šiltnamio efektas neabejotinai įrašytas į išskirtinį 
meniu, skirtą didvalstybių galvoms. Demonstruojama 
metafiziškai antropocentrinė ir kartu kilni asmeninė 
konkretaus valdovo pozicija, grūmojama valstybėms, 
siūlančioms kitokius globalių problemų sprendimo 
būdus. Negailima skambių Gamtai skirtų elogijų, o 
mokslinėmis mea maxima culpa (lot. mano didžiausia 
kaltė) išpažintimis atgailaujama dėl tragiškų Gamtos 
sužmoginimo padarinių. Civilizacine vaizduote apdo-
vanoti demokratinio ir komunistinio bloko lyderiai su 
svitomis rengia tarptautinius susitikimus, prisiekinė-
ja taisysiantys padėtį, bet netrukus atkeliauja visaga-
lis Hipnas ir leidžia maloniam tuščių kalbų sukeltam 
miegui tęstis iki kitos ekologinės katastrofos... O stam-
busis verslas toliau ramiai skleidžia anglies dvideginio, 
azoto, išmetamųjų dujų ir kitokius makabriškus aro-
matus. 

Literatūra

Arvydas Šliogeris, Virginijus Gustas. 2013. Pokalbiai apie esmes. Vilnius: Tyto 

alba. 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel. 1997. Dvasios fenomenologija. Iš vokiečių 

kalbos vertė Arvydas Šliogeris. Vilnius: Pradai.

Heinz Kimmerle. 2005. Georg Wilhelm Friedrich Hegel interkulturell gelesen. 

Nordhausen: Verlag Traugott Bautz.

Lietuvių kalbos žodynas. 1996. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, t. XVII, 976.

Ramunė Marcinkevičiūtė. 2021. „Ar gyvenimas dar neišėjo iš mados? Oskaro 

Koršunovo spektaklis Barselonoje“. Kultūros barai, nr. 12. 

Frydrichas Nyčė. 1991. „Anapus gėrio ir blogio“. Rinktiniai raštai. Iš vokiečių 

kalbos vertė Evaldas Nekrašas. Vilnius: Mintis, p. 467.

Jade Noel. 1999. „Phronesis and Phantasia: Teaching with Wisdom and Imagi-

nation“. Journal of Philosophy in Education, t. 33 (2), 282. 

Kristupas Sabolius. 2012. Įnirtingas miegas. Vaizduotė ir fenomenologija. 

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

Oswald Spengler. 2018. Vakarų saulėlydis. Iš vokiečių kalbos vertė Alfonsas 

Tekorius. I t., Vilnius: Margi raštai.

Šventasis Raštas: Senasis ir Naujasis Testamentai. 2019. Iš hebrajų, aramėjų 

ir senovės graikų kalbų vertė Antanas Rubšys. Vilnius: Katalikų pasaulio 

leidiniai.



15K u l t ū r o s  b a r a i   2 0 2 2  ·  3

Hélène Hiessler, Sébastien Marandon. Regis, globa-
lizacija jau pasiekė kiekvieno iš mūsų namus, jos pa-
dariniai vis labiau juntami kasdieniniame gyvenime, 
nors kadaise tikėjomės, kad jie pasireikš tik tolimuose 
kraštuose, daugiausia ten, kur plyti laukiniai miškai. 
Ar būsime priversti bėgti iš savo namų, kaip tą jau teko 

TRINTIES ZONOS
Su Anna LOWENHAUPT TSING 

kalbasi Hélène HIESSLER ir Sébastienas MARANDONAS

daryti gaisrų apsiaustiems Australijos ir JAV vakarinės 
pakrantės gyventojams?

Anna Lowenhaupt Tsing. Globalius ryšius žmonija 
mezga nuo senų senovės. Tų ryšių mastas akivaizdus, 
vien pagalvojus, iš kur atkeliauja net paprasčiausio 
patiekalo ingredientai. Tačiau privilegijuotieji tais ry-

Atrodo, artėja baigiamoji globalizacijos fazė. Pramoninis kapitalizmas be skrupulų išgrobsto gamtos iš-
teklius, nusiaubia biomus, sugriauna tenykščių žmonių gyvenimą, o tada keliauja toliau. Anna Lowen-
haupt Tsing, knygoje „Trintis“ (Friction) pasakodama „pasienio zonos“ istoriją XX a. pabaigos Indonezi-
joje, svarsto, ar trintys, prasidėjusios tarp įvairių aktyviausių veiklos grupių, galėtų atnešti atsinaujinimą.

Pietų Kalimantane sparčiai nyksta tropikų miškai. Nuolatinis medžių kirtimas, monokultūrinis že-
mės ūkis, gaisrai, dirvos erozija, vykstanti dėl pasaulinės kaučiuko, aukso, medienos ir palmių aliejaus 
paklausos, Meratus kalnų žemes pavertė dykynėmis. Knygoje aprašyta, kaip „imperinis ekstraktyvizmas“ 
sutrauko vietinės bendruomenės tarpusavio ryšius, nususina aplinką, kuri darosi netinkama gyventi. 

Atsistatydinus generolui Suharto, Meratus kalnai tapo trinties zona. Korumpuota vietos valdžia Pietų 
Kalimantane susidūrė su miškų inžinieriais, su armija, su gangsteriais, su vietiniais gyventojais, su mu-
sulmonų aktyvistais iš sostinės, su gamtos mylėtojais, su lydiminės žemdirbystės iškirstų miškų plynėse 
plėtotojais, su mokslo institucijomis, su tarptautinėmis kompanijomis, su nelegaliais medkirčiais ir kitais 
įvairaus plauko sambūriais.

Skaitydami sąrašą, liudijantį, kaip „globaliems tarpusavio ryšiams“ priešinasi kultūrinis partikuliariz-
mas, negalime neprisiminti kitos trinties, kuri mums yra daug artimesnė, be to, vyksta dabar. Ji apima 
pačius įvairiausius dalykus. Štai, pavyzdžiui, kai kalbama apie retus, nykstančius gyvūnus, greičiausiai retai 
kas prisimena skujuočius (lot. Pholidota), iš išvaizdos panašius į konkorėžio ir artišoko hibridą. Dar rečiau 
kiltų mintis tokius valgyti, tačiau jie sparčiai nyksta, nes yra laikomi delikatesu, – tvirtina scientificameri-
can.com. Žinoma, šalia egzotikos minėtame trinties procese „dalyvauja“ globalūs žaidėjai – transnaciona-
liniai oro keliai, gydytojai aktyvistai, kinų pareigūnai, miškų naikintojai, nelegali rinka, BSL-4 aukštųjų 
technologijų laboratorijos, suklastotos naujienos, sąmokslo teorijos, pasaulinė ekonomikos krizė, koro-
navirusas, priverstinė saviizoliacija... 
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šiais ištisus amžius naudojosi tiek pat egoistiškai, kiek 
ir saugiai, turtuoliams netekdavo bėgti nuo pasaulį 
griaunančios globalios jėgos.

Dabartines gamtos negandas išskiria tai, kad jos 
ėmė grėsti visiems be išlygų, iškraustė iš namų net fi-
nansinį elitą. Šviesioji reikalo pusė – kaskart darosi vis 
sunkiau neigti, kad vyksta kažkas pragaištingo. Staiga 
visiems tapo aišku, kad žiauriomis ir nepagrįstomis 
laikytos užtvaros, turėjusios sumažinti žalą žmonėms 
ir kitoms gyvoms būtybėms, yra pernelyg menkos, tai-
gi artėjančio tvano nesustabdys. Nebėra kur bėgti ir 
kur slėptis.

Filosofė Sylvia Wynter esė „Atrastos apeigos“ ap-
žvelgia naujas galimybes – žmonija, atsidūrusi ant be-
dugnės krašto, turės daug labiau viską vertinti ir tau-
soti, kad apskritai išliktų.1

Bruno Latouro nuomone, tai atves prie alternaty-
vos politinei dichotomijai Kairė versus Dešinė paieš-
kų. Užuot demonstravus „įspūdingas nežemiškas“ 
pretenzijas, teks pripažinti didėjančias grėsmes, tai 
privers persiorientuoti, kad suvoktume, koks gyve-
nimas dar įmanomas Žemėje.2 Tai svarbūs žingsniai 
naujų galimybių link. Tačiau katastrofos – tai ypač 
siaubinga patirtis, niekada niekas nežino, ar pavyks 
jas atlaikyti, kiek ilgai po jų dar apskritai bus įmano-
ma gyventi.

Hélène Hiessler, Sébastien Maran-
don. Rašote, kad Kalimantano „pasienio 
zonoje“ trintis kyla dėl „teisėtų ir neteisėtų 
partnerių – kariškių ir gangsterių, gangs-
terių ir korporacijų, statytojų ir grobsty-
tojų“ kaktomušos. Tai sutrauko tradicinius 
ryšius, vietiniai gyventojai praranda prisi-
rišimą prie miško, nes jis paverstas tiesiog 
„ištekliais, kuriuos biurokratai ir genero-
lai atidavė korporacijoms kaip prekes“.

Ar pasienis visada yra intensyvios inte-
resų trinties zona, kurioje tai, kas realu, su-
silieja su tuo, kas įsivaizduojama, ir virsta 
drumstomis istorijomis? Kaip ekonominė 
invazija, sisteminis laukinės gamtos išnau-
dojimas pakeitė dajakų būtį, gyvenseną, jų 

prisirišimą prie savo namų gamtos prieglobstyje? 
Anna Lowenhaupt Tsing. Visi gyvename vienokios 

arba kitokios trinties zonoje, nežinau nė vienos vietos, 
kur nepasireikštų interesų sąveika. Tai, kas realu, ir tai, 
kas įsivaizduojama, neišvengiamai susilieja į drumstas 
istorijas. Pasienio zonos išskirtinė ypatybė ta, kad smur-
tas kaip iškeldinimo ir nusavinimo būdas čia paverstas 
norma. Chaotiškais smurto verpetais bandoma „moder-
nizuoti“ autochtonų bendruomenes, kurios „perdėtai“ 
rūpinasi ekologija. Bet pasieniuose netrūksta ir pagundų, 
įtraukiančių vietinius gyventojus į pavojingus žaidimus, 
susijusius su išteklių ekonomikos bangavimais. Pavyz-
džiui, knygoje „Trintis“ aprašiau aukso karštinę – čiabu-
viai patys aukšto slėgio vandens srovėmis iš hidraulinių 
siurblių plaute nuplovė ištisus kalnų šlaitus, ieškodami 
kažkur giliau galbūt slypinčių keleto gramų aukso. 

Pasienio smurtas lėmė, kad beveik visas Kalimanta-
nas jau apsodintas alyvpalmėmis, kurių plantacijos drie-
kiasi įvairiomis kryptimis, kiek tik akys užmato. Tuose 
plotuose nebeliko nė vieno krūmo, nėra nė menkiausio 
prieglobsčio augalams ar gyvūnams, juo labiau tiems 
žmonėms, kuriems svarbu darniai sugyventi su gamta. O 
didžiausia ironija tai, kad korporacijos įžūliai reikalauja 
kreditų savo alyvpalmių plantacijoms, tarsi jos būtų miš-
kai, sugeriantys anglies dvideginį. Alyvpalmių plantaci-
jos yra nyksmo zonos, liudijančios brutalų abejingumą 

Vienišas sudegęs medis ten, kur kadaise augo miškas. Vidurio Kalimantanas, Indonezija
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planetos likimui, būdingą mūsų laikams. Praėjusio am-
žiaus paskutiniame dešimtmetyje, kai alyvpalmes dar tik 
pradėta sodinti, mačiau, kaip miško gyvūnai būriais bėgo 
į kaimus, nors ir žinojo, kad ten jų laukia mirtis. Išnaiki-
nus miškus, jiems nebeliko vietos, kur pasislėpti. 

Dayak Halon. Ezagren (bicara / talk), CC BY–SA 4.0 nuotrauka iš 

Wikimedia Commons

Mano brolis iš Kalimantano, vyras, kurį knygoje 
„Trintis“ vadinu Ma Salam, praėjusią vasarą kvietė, 
kad atvykčiau į jo kaimą, rodė nuotraukas, pasakojo 
apie atkaklią vietinių žmonių kovą dėl tropikų miško 
išsaugojimo. Gera žinoti, kad yra išlikę bent nedideli 
dar nenusiaubtos gamtos ploteliai. Deja, kelionės pla-
nus sujaukė koronaviruso pandemija.

Hélène Hiessler, Sébastien Marandon. Williamas 
Crononas straipsnyje „Vieta legendoms: gamta, istorija ir 
pasakojimas“ (A Place for Stories: Nature, History and 
Narrative) aptaria, kaip besivaržančių naratyvų scena 
tapo tyrlaukiai. O, tarkim, Walteris Prescottas Webbas 
besipriešinančiu gamtovaizdžiu laiko JAV Didžiąsias 
lygumas, kurias galiausiai sutramdys ir visiškai pakeis 
naujosios technologijos. Federickas Jacksonas Turneris 
apskritai šlovina pirmeivių laisvę ir asmeninę jėgą, kadai-
se pavertusią tyrlaukius fermomis ir sodais. Tačiau nutyli 
faktą, kad Didžiosios lygumos buvo apgyventos dar iki at-
vykstant naujakuriams. Toks tyrlaukių pateikimas – tai 
būdas ištrinti liudijimus apie smurtinę Amerikos žemyno 

kolonizaciją, todėl vietinių amerikiečių skerdynės mas-
kuojamos legendomis apie pirmeivius, didvyriškai kovo-
jusius su atšiauria gamta. Crononas tvirtina: „Gyvename 
begalinių, viena kitą neigiančių istorijų apsuptyje.“

Regis, jūs norite pasakyti kažką panašaus, rašyda-
ma, kad globalaus kapitalizmo istorijos nėra nei tyros, 
nei universalios, juo labiau ne vienareikšmės. Tarkim, 
minite Johną Muirą, susikrovusį turtus iš geležinkelių 
pramonės, tai leido jam įkurti Josemičio nacionalinį 
parką, kuris paskatino turizmą, nors vietos bendruo-
menė smarkiai tam priešinosi. Čiabuviai gynė savo 
teisę medžioti, tačiau toks požiūris prieštaravo Muiro 
romantinei, religinei laukinės, neapgyventos gamtos vi-
zijai. Ar gamta visada yra istorijos ir dabarties, magijos 
ir tikrovės mišinys, socioekologinė sistema?

Anna Lowenhaupt Tsing. Daugeliui miesto gyven-
tojų miškai atrodo amžini, tarsi esantys už istorijos 
ribų. Taip maniau ir aš, bet, pradėjusi dirbti Kaliman-
tane, supratau, kad tiesa visiškai kitokia. Kalifornijos 
universiteto, kuriame dėstau, miestelis Santa Kruzas 
didžiuojasi daugybe puikių raudonmedžių. Iš pirmo 
žvilgsnio tas magiškas miškas atrodo lyg amžinas 
rojus. Bet įsižiūrėję atidžiau pamatome, kad išlakūs 
medžiai auga šalia milžiniškų kelmų – visas raudon-
medžio miškas buvo iškirstas XX a. pradžioje, šiandie-
niniai medžiai yra senųjų ataugos. Miškai visada isto-
riniai, bet įpročiai, išmokantys to nepaisyti, apakina ir 
neleidžia matyti gamtos kintamumo. Gamtos magiją 
geriausiai saugo istorija, jeigu ji prisimenama.

Kalimantane išvydau aibę dalykų, kurie man daug 
ką atskleidė. Dajakų bendruomenė verčiasi agromiš-
kininkyste, kasmet įdirba mažus miško plotelius, 
kuriems vėliau leidžia vėl apaugti mišku. Arčiausiai 
kaimų plytintis gamtovaizdis yra ataugančio miš-
ko skiautinys. Pažvelgę nuo kalvos, matysime įvairių 
metų žemdirbystės pėdsakus – tai šviesi jaunuolynų 
žaluma, tamsesnis bręstantis miškas, tamsiausia sen-
girė su didžiuliais medžiais. Kalimantano kalvų šlaitai 
liudija ne vien gamtos, bet ir žmonių istoriją. Ataugan-
tys miško lopai susiję su bendruomenės kraustymusi, 
susiliejimu ir dalijimusi, su santuokomis, gimimais 
ir mirtimis... Braižydama gyvenamųjų namų, senųjų 
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ūkių žemėlapius, išmokau skaityti, kokias istorijas apie 
žmones ir gamtą byloja miškas. Sugrįžusi į Kaliforniją, 
jau nebelaikau miškų nepavaldžiais laikui. 

Bėgant metams, miškai keičiasi kartu su sociumu, 
tačiau tai neapsaugo jų nuo žalos, daromos gyvento-
jų. Daugeliui komentatorių, regis, atrodo, kad gamtos 
istorijas pripažinus susipynusiomis su visuomenės 
istorija, nelieka skirtumo tarp miško ir automobilių 
stovėjimo aikštelės, juk abu yra antropogeniniai. Tai 
visiška nesąmonė. Laikydami gamtą istorijos dalimi, 
turėtume elgtis dar atsargiau, gerbdami pokyčių chro-
nologiją, gamtos gyvavimo sąlygas, nes jos išlikimas 
tiesiogiai priklauso nuo žmonių elgsenos. 

Hélène Hiessler, Sébastien Marandon. Knygoje „Gry-
bai pasaulio pabaigoje“ (The Mushroom at the End of the 
World) pasakojate dar vieno miško istoriją. JAV vakarinė-
je pakrantėje jis buvo sunaikintas, sistemiškai išpjaunant 
didžiuosius medžius, kartu žlugo ir vietinis medienos vers-
las. Rašote, kad ilgainiui ten pradėjo dygti matsutake gry-
bai, augantys skurdžiame dirvožemyje po pušimis. Japonai 
šiuos grybus labai vertina, laiko svarbia šalies kultūros da-
limi. Matsutake grybais pirmieji susidomėjo vietnamiečių 
išeiviai, įsikūrę tuose miškuose, ir užmezgė ryšius su japo-
nų pirkliais. Paskui į tą keistą istoriją įsitraukė miškų inži-
nieriai, buvę medkirčiai, tarptautinė prekyba. 

Aprašote, kaip pušys, kurių šaknys sukuria terpę augti 
matsutake grybams, padėjo migrantams iš Vietnamo ir 
medkirčiams įsikurti ir pakenčiamai gyventi tose dykynė-
se. Ar gebėjimas žvalgyti tokias tarpines gamtos zonas, ku-
rias vadinate „spragomis“, padės išsigelbėti nuo gresiančios 
ekologinės katastrofos, ar ji vis dėlto neišvengiama?

Anna Lowenhaupt Tsing. Žmonijai, sakyčiau, labai 
pasisekė, kad pramoninis kapitalizmas nerealizavo visų 
savo užmačių – dar nepavyko galutinai užvaldyti žemės 
išteklių, juos išeikvojant ekonominėms reikmėms. Egzis-
tuojame tik todėl, kad šis ketinimas nėra iki galo įgyven-
dintas, bent jau kol kas. Pramoniniai miškai, auginami 
medienai, kartais atsigauna kitomis formomis, tokiomis 
kaip suktaspyglių pušų giraitės centriniame Oregone, 
jose ir auga tie kvapnūs, vertingi matsutake grybai. Pra-
moninės alyvpalmių plantacijos Kalimantane, deja, yra 
ypač sunkus atvejis, nes miškas taip drastiškai ir plačiai 
buvo paverstas monokultūrine preke, kad nebeliko jokių 
galimybių kada nors ateityje ten susikurti aplinką, tinka-
mą gyventi. Sohjie Chao tekste „Ateitis palmių šešėlyje“ 
Vakarų Papua pavyzdžiu parodė, kad alyvpalmių plan-
tacijos yra mirusi zona, nes ten nebegali gyventi jokios 
kitos rūšys, tai smurto ir nyksmo simbolis.3

Galėtume sakyti, kad vienas pagrindinių iššūkių mūsų 
laikais yra suvokti, kurie ekologiniai pažeidimai dar lei-
džia ateityje atkurti gamtos pusiausvyrą, o kurie jau ne. 
Knygoje „Trintis“ pasakoju apie tą laiką, kai dar būta 
vilčių, kad Kalimantano miškai ateityje atsigaus. Vietos 
gyventojai bandė juos išsaugoti, vieni kaip pragyvenimo 
šaltinį, kiti kaip gamtos plotus. Toji kova tęsiasi, bet kartu 
sparčiai plečiasi ir alyvpalmių plantacijos. Tiek tenykščių 
žmonių plėtojama agromiškininkystė, tiek korporacijų 
prižiūrimos alyvpalmių plantacijos daro žalą gamtai, vis 
dėlto, kaip minėjau, ne visi žmonių veiklos padariniai yra 
vienodai žalingi. Jei norime, kad gamta neprarastų gali-
mybės atgauti pusiausvyrą būtina užkirsti kelią bent jau 
toksiškiausioms žalos rūšims, suprantama, žmonėms tu-
rėtų rūpėti visa Žemės ekologija.

Kai išėjo knyga „Grybai pasaulio pabaigoje“, atsklei-
džianti sąlygiškai guodžiančią istoriją, kad nuniokoti 
miškai savaime virto komercinėmis grybavimo zonomis, 
teikiančiomis galimybę pramisti išeiviams ir kitiems var-

Grasbergo vario, sidabro ir aukso kasykla. 

Alfindra Primaldhi, CC BY 2.0 nuotrauka iš Wikimedia Commons
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guoliams, kai kurie skaitytojai tą suprato 
lyg pretekstą nebesijaudinti. Atseit, nepai-
sant ekologinės destrukcijos, viskas ga-
liausiai vienaip ar kitaip susitvarkys. Bet aš 
visai nenorėjau skleisti apgaulingos žinios, 
neva egzistuoja visas negandas įveiksian-
čios išeitys. Žemės padėtis šiandien yra 
neapsakomai sunki, tad nepagrįstos viltys, 
perdėtas optimizmas čia tikrai nepadės. 
Savo knygose rašau apie gamtai iškilusius 
pavojus ir būtinybę atkurti tai, kas su-
žlugdyta. Mažiausia, ką galime padaryti, 
yra bendradarbiavimas išlikimo dėlei, bet 
vargu ar tai šviesa tunelio gale. Todėl į jūsų 
klausimų atsakysiu taip: geriausia laikytis 
vidurio. Tai visai kas kita, negu apgaulin-
gų vilčių puoselėjimas, atrodo, jau įgijome net kolektyvi-
nį „imunitetą“ blogoms naujienoms. Kelia nerimą faktas, 
kad prarandame gebėjimą adekvačiai reaguoti į ekologi-
nes grėsmes, vadinasi, neskubėsime ieškoti ir išeičių. 

Labai džiaugiuosi, kad „Trintis“ pasirodė prancū-
ziškai. Ši knyga – tai raginimas į mūsų pačių sukeltą 
gamtos destrukciją žvelgti, nenuleidžiant nei akių, nei 
rankų. Siūlau, kaip galėtume užimti tinkamiausią pa-
dėtį per vidurį, nepuldami į kraštutinumus. Šiuos ap-
mąstymus su kolegomis tęsiu skaitmenine forma – tai 
bendras meno ir mokslo projektas „Laukinis atlasas: 
humaniškesnis antropocenas“.4 Šis projektas apima ir 
tai, ką Donna Haraway knygoje „Pasukti prieš nelai-
mes“ vadina „darbu, prisiėmus moralinę atsakomy-
bę“,5 rimtai vertinant susiklosčiusias aplinkybes, kartu 
įžvelgiant ir tą daugybę alternatyvų, kurios padėtų at-
kurti ir užtikrinti darną su gamta.

Hélène Hiessler, Sébastien Marandon. Jūs aptariate 
ir būdus, kaip įveikti globalizuoto kapitalizmo fatalizmą. 
Pripažindami, kad mūsų gyvensena drumsčia pasaulio 
harmoniją, pirmiausia turėtume išgirsti įvairias autoch-
tonų istorijas. Jau minėtoje knygoje „Pasukti prieš nelai-
mes“6 Donna Haraway rašo apie paslaptingąjį SF – tai ga-
lėtų būti ir mokslinė fantastika (science fiction), ir figūros 
iš virvelių (string figure), ir moksliniai duomenys (scien-
tific fact), ir spekuliatyvusis feminizmas (speculative fe-

minism)... Bet veikiausiai tai būdas, kaip viską susieti, 
prisiimant atsakomybę, bendradarbiauti, kuriant netikė-
tus, gal net rizikingus modelius, pripažįstant dvilypumą, 
nebijant galimų nesusipratimų. Knygose „Trintis“ ir „Gry-
bai pasaulio pabaigoje“ pinate savas figūras iš virvelių 
(SF), priešindamasi neteisybei ir abejingumui pasaulyje, 
kuriame vyrauja greitis ir paviršutiniškumas, stokojama 
prieraišumo prie gamtos, nejaučiant už ją atsakomybės. 
Ar įmanoma ir vykdyti SF politiką, ir gilintis į etnografiją?

Anna Lowenhaupt Tsing. Haraway požiūris, kad 
moralinės atsakomybės stoka stumia žmoniją į pra-
žūtį, man labai artimas. Todėl etnografiją laikau tam 
tikra SF rūšimi. Etnografai empirinę savo tyrimų 
medžiagą paverčia pasakojimais, kartais net para-
bolėmis. Mano knygos yra ir istorijų rinkiniai, ir ap-
mąstymai apie pasakojimo meną. 

Knygoje „Trintis“ pateikiau įvairius istorijų pa-
sakojimo būdus, kad įkvėpčiau studentus ir kolegas 
mokslininkus atskleisti pasaulį tokį, kokį jie pažįsta 
geriausiai. Kiekvienas skyrius siūlo vis kitokius įran-
kius – tai jungtys arba spragos, o pasitelkdami visą 
jų arsenalą galėsime imtis tiek savo aplinkos, tiek ir 
pasaulio harmonizavimo projektų. 

Hélène Hiessler, Sébastien Marandon. Paskutinėje 
„Trinties“ dalyje pasakojate nuostabią istoriją, kaip da-

Anna L. TSING, Jennifer DEGER, Alder Keleman SAXENA, Feifei ZHOU. Feral atlas. Stanford 
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jakų kaimo senoliai kartu su alpinistais, gamtos mylėto-
jais, musulmonų aktyvistais iš Džakartos, tiesiog pinda-
mi figūras iš virvelių, sutrukdė miško ruošos kompanijai 
neteisėtai iškirsti dalį Maratus miško, kuriame gyvena 
čiabuviai. Bet klausantis prisiminimų apie tuos įvykius 
atrodė, kad kiekvienas kovotojas už miško išsaugojimą 
pasakoja skirtingą, vien jam žinomą istoriją...

Anna Lowenhaupt Tsing. Ši dalis sumanyta kaip 
knygos kulminacija, vieta, kur skaitytojams atsklei-
džiamas tikrasis trinties mastas. Nepaisant daugybės 
skirtingų būdų, kaip gelbėti miškus, šie kovotojai, 
priešindamiesi medienos ruošos kompanijai, sugeba 
dirbti kartu. Tai koalicijos kūrimo pavyzdys, svarbus 
kiekvienai politinei santalkai, kokios labai reikės pa-
sauliui, jau atsidūrusiam ant pražūties slenksčio.

Hélène Hiessler, Sébastien Marandon. Kaip gyventi, 
ištikus katastrofai? Ar galime jaustis namuose, jei pa-
saulis vis labiau svetimėja, darosi atšiauresnis, o ciniš-
ka ekonominio augimo logika išplėšia mus iš įprastinės 
aplinkos? Isabelle Stenger irgi kviečia mąstyti per vidurį 
(penser par le milieu). Koks tas išganingasis „vidurys“?

Gal vietoj universalumų ir kraštutinumų turėtume 
pereiti prie tokio mąstymo, kuris rūpinasi artimiausia 
gyvenamąja aplinka, gimtąja vieta, kuriam svarbus 
prisirišimas prie kitų ir prie gamtos?

Gal „trintis“ verčia prisiminti ir tai, kad susidūrus su 
kitų motyvais ir interesais, reikėtų kantriai derėtis, pa-
sverti visus už ir prieš, bandant atskleisti įvairias naujas 
galimybes? Tada visi jaukiai gyvensime savo namuose, 
darniai sutardami su kitomis gyvomis būtybėmis?

Anna Lowenhaupt Tsing. O gal turėtume moky-
tis gyventi, niekada nesijausdami esantys namuose? 
Domestikacija, ne tik paukščių, gyvūnų, bet ir mūsų 
pačių „prijaukinimas“, galbūt irgi yra šios problemos 
dalis? Išmokome remtis tokiomis draugystės ir sau-
gumo formomis, kurios apsiriboja nuosavybe ir pa-
triarchatu, nevengiančiu prievartos ir kontrolės. Tai 
nėra vienintelis įmanomas gyvenimo būdas. „Galvoti 
per vidurį“ man atrodo teisingas sprendimas, tačiau 
vidurys dažnai yra nepatogi, nesaugi vieta, perpu-
čiama daugybės vėjų. Nekviečiu jaustis nei varganai, 

nei nejaukiai. Atsidūrus viduryje, patiriama ir daug 
džiaugsmo, ne vien susiduriama su pavojais.

Svarstydama apie jūsų klausimus, išėjau pasivaikš-
čioti ir pasukau į pievą, kur prieš dvi dienas buvau 
pastebėjusi pievagrybių, dar per mažų rinkti. Jų gal-
vutes pasižymėjau raudonais nukritusiais lapais, kad 
prisiminčiau vietą. Bet kažkas ant jų užmynė ir su-
traiškė. Susirinkau tuos likučius, parsinešusi namo 
išsikepiau. Metaforiškai tariant, galvojimas per vidu-
rį panašus į valgio gaminimą iš sutraiškytų grybų.

Trintys verčia pripažinti, kad egzistuoja daugybė 
skirtingų požiūrių. Tačiau, jeigu viena entuziastų grupė, 
sugalvojusi jai priimtiną būdą, kaip tvarkytis, sutrypia 
kitų pastangas ir bandymus, tai toli gražu nereiškia, kad 
ji yra teisi. Modernybė pasitiki prielaida, esą visi planai 
bus įgyvendinti pagal juos sukūrusių inžinierių speci-
fikacijas, tačiau tai saviapgaulė. Įvairios trajektorijos, 
apibrėžiančios pasaulį, kuriame gyvename, kryžiuojasi 
tarpusavyje, o jų trintys nuolatos keičia žmonijos padė-
tį. Štai su kuo turime dirbti. 

Iš prancūzų kalbos išvertė Inga TULIŠEVSKAITĖ
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Architektas ir architektūrologas Patrikas Schuma-
cheris, daugiausia žinomas dėl savo kūrybinės 

partnerystės su tarptautiniu mastu pagarsėjusia ar-
chitekte Zaha Hadid, prieš keliolika metų paskelbė, 
esą egzistuoja pakankamai prielaidų manyti, kad susi-
formavo naujas architektūros stilius – parametrizmas, 
priskirtinas prie tokių kadaise klestėjusių „didžiųjų“ 
architektūros stilių kaip gotika, barokas ar neoklasi-
cizmas. Šis naujas, universalus reiškinys turėtų, pa-
sak teoretiko, netolimoje ateityje visiškai išstumti ir 
pakeisti išsekusį, nors iki galo neįgyvendintą moder-
nistinės architektūros projektą su visomis jo atmaino-
mis, atšakomis ar tiesiog etapais – dekonstruktyviz-
mu, postmodernizmu ir t. t. Po šio pareiškimo praėjus 
keleriems metams, globalių pretenzijų nestokojantis 
ideologas išleido įspūdingos apimties dviejų tomų vei-
kalą „Architektūros autopoiesis“, kuriame išsamiai iš-
dėstė kompleksišką ir daugiasluoksnę parametrizmo 
koncepciją (Schumacher 2011, 2012). 

Pravartu aptarti pačią sąvoką autopoiesis, pasirink-
tą raktažodžiu dirbtinės aplinkos teorijai. Senosios 
graikų kalbos žodis poiesis kildinamas iš veiksma-
žodžio poein, reiškiančio daryti, iškalti, pagaminti ir 
pan. (Younes 2014: 8). Taigi parametrizmas priskiria 
architektūrą save kuriančiai (arba gaminančiai) siste-
mai, kuri veikia ir plėtojasi autonomiškai, nepriklau-
sydama nuo nieko, kas yra už jos ribų: „Koncepcijos 
autopoiesis taikymas atspindi prielaidą, kad archi-

Almantas SAMALAVIČIUS

ARCHITEKTŪRA IR PARAMETRIZMAS

tektūros discipliną galima teorizuoti kaip atskirą ko-
munikacijos sistemą. Autopoiesis reiškia savarankišką 
gamybą. Ši koncepcija pirmiausia pritaikyta biologijai 
ir skirta apibūdinti esminiams gyvybės bruožams – tai 
žiedinė organizacija, savarankiškai atkurianti visus 
specifinius savo komponentus. Vėliau ji perkelta į so-
cialinių sistemų teoriją, apibrėžiančią komunikaci-
jos sistemas, kurios visas joms reikalingas, specifines 
struktūras savarankiškai atkuria uždarame procese. 
Todėl sąvoka autopoiesis komunikacijų sistemoms te-
oriškai taikytina tuo atžvilgiu, kad savo komponen-
tus ir struktūras jos gali gaminti besiplėtojančiame 
komunikacinių ryšių sraute“ (Schumacher 2011: 1–2). 
Šis procesas vyksta savaime, o architektūra kaip ko-
munikacinė sistema, pasak teorijos autoriaus, yra už-
daras, savarankiškas darinys, gebantis gaminti visus 
vidinius sisteminius savo elementus – koncepcijas, 
metodus, vertybes, į kurias atsižvelgiant brėžiama ir 
sava „evoliucinė trajektorija“ (Schumacher 2011: 2). 
Tad pagal architektūros teoriją, grindžiamą autopoie-
sis sąvoka, pastatai ir erdvės laikomi „architektūrinės 
komunikacijos rūšimi“ (Schumacher 2011: 3). 

Veikalo autorius pirmojo tomo įžangoje išvardi-
ja daugybę praeities ir dabarties architektūros teo-
retikų, esą padariusių įtaką jo koncepcijai. Tačiau 
„pirmtakų“ sąrašas pernelyg eklektiškas, jame atsidū-
rė mąstytojai, siūlantys visiškai skirtingus požiūrius 
į dirbtinę aplinką, jos esmę ir prasmę, juo labiau jos 
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kūrimo principus. Kita vertus, nenuostabu, kad para-
metrizmo teoretikas mėgina suderinti iš esmės nesu-
derinamus dalykus. Šis nesuderinamumas savotiškai 
nuslepiamas, nes iš kitų architektūros teorijų Schu-
macheris skolinasi tik tuos elementus, kurie naudingi 
jo plėtojamam diskursui. Kita vertus, taip neįprastai 
konstruojama teorija įgauna postmoderniam mąsty-
mui būdingų bruožų, nors atkakliai tvirtinama, esą 
parametrizmas – tai kokybiškai naujas žingsnis, visais 
atžvilgiais pranokstantis postmodernią architektūrą.

Nuo modernizmo iki parametrizmo 

Parametrinis dirbtinės aplinkos modeliavimas (arba 
projektavimas) dabartiniu (post-postmodernios) kul-
tūros tarpsniu dėl ištobulintų kompiuterinių programų 
ir plačių techninių galimybių tampa įprastine archi-
tektūros praktika. Dabar prieinama tai, kas anksčiau 
buvo išvis neįmanoma arba reikalavo pernelyg didelių 
laiko ir kūrybinės energijos sąnaudų. Parametrizmą 
grindžiantis technologinis imperatyvas ne tik aki-
vaizdus, bet ir nekelia didesnės nuostabos – architek-
tai, kaip ir daugelis šiuolaikinių profesionalų, žavisi 
technologinėmis naujovėmis ir kompiuterių teikia-
momis galimybėmis, palengvinančiomis jų darbą. Be 

to, naujosios technologijos 
leidžia kurti erdvinius ir vi-
zualinius efektus, paremtus 
ypač sudėtingais matemati-
niais skaičiavimais. Dėl šių, 
galima sakyti, grynai tech-
ninių priežasčių ir privalu-
mų parametrinis modelia-
vimas taikomas vis plačiau, 
bet rimtesnių apmąstymų, 
kaip ši projektavimo tech-
nologija paveiks įprastinę 
aplinką, kokia bus naujosios 
architektūros sąveika su jau 
esamais statiniais, vengiama. 
Parametrinis modeliavimas 
akivaizdžiai pranoksta ribo-

tą modernistinių statinių geometriją, tačiau jo santy-
kis su architektūros paveldu gerokai keblesnis. Kokį 
poveikį parametriniai statiniai darys turtingai, dau-
giasluoksnei įvairių stilių „tekstūrai“, kitaip tariant, 
istoriniams miestams? Juk suvokimą, kad priklauso-
me tam tikrai kultūrai, vietai, urbanistinei aplinkai, 
kitaip tariant, tapatumo jausmą dažniausiai ir suteikia 
architektūros paveldas. Galima pagrįstai klausti, ar 
parametrizmas nekelia pavojaus tapatumui ir integra-
lumui? Tačiau nežabotas technologinis optimizmas 
visus klausimus apie tai, kokią įtaką estetinei patirčiai 
daro naujoji geometrija, kuriama pasitelkiant kom-
piuterinius įrankius, kaip dėl to keičiasi santykis su 
dirbtine aplinka, išstumia į paraštes. O juk proporci-
jos, atitinkama geometrija, harmonijos pojūtis, grožio 
patyrimas, neuromokslininkų teigimu, yra glaudžiai 
susijęs su žmogaus smegenų veikla (Zeki 2019: 16). 

Skaitmeninių technologijų taikymas projektavimui 
yra labai plati tema, bet šiame svarstyme apsiribosiu ke-
liais dalykais: aptarsiu teorinių parametrizmo pagrindų 
pagrįstumą, mėginsiu išsiaiškinti, ar ši srovė turi šansų 
tapti nauju – globaliu ir universaliu – stiliumi, pranoks-
tančiu visus ankstesnius tiek savo geometrija ir morfo-
logija, tiek raiška, bandysiu atsakyti į klausimą, ar tai, 
kas iš esmės telpa į technologinius parametrus, apskri-

Zaha HADID. Guangžou operos rūmai. Wiki commons
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tai gali būti laikoma fundamentalia naujove, keičiančia 
dirbtinės aplinkos įsivaizdavimą ir projektavimą. 

Parametrizmas atsirado, sutapus įvairiems veiks-
niams, daug lėmė ir nusivylimas modernizmo, pos-
tmodernizmo, dekonstruktyvizmo architektūra. Nors 
postmodernistai ir dekonstruktyvistai tvirtino, kad, 
išsivadavus iš primityvių platoniškų kietųjų moderniz-
mo formų (kubų, tetrahedronų, dodekahedronų ir t. t.), 
pavyko sukurti naują projektavimo morfologiją, daug 
geriau pritaikytą avangardiniam architektūros formaliz-
mui, tačiau ilgainiui tokius teiginius imta kvestionuoti. 
Geometrija, taikyta modernistiniams architektūros ir 
urbanistikos projektams, pripažinta ydinga, net žalin-
ga. Tarptautiniu mastu žinomas architektūros ir miestų 
raidos istorikas Spiro Kostofas pabrėžia: „Modernizmas 
gerai jaučiasi tik tuščiose teritorijose, bet visiškai nesuge-
ba panaudoti ankstesnės urbanistinės tvarkos liekanų. Jo 
schemos yra didžiulės abstrakcijos, netinkamos urbanis-
tiniam masteliui, išskyrus labai didelius miestus“ (Kostof 
2004: 264). Panašiai teigia ir žinomi urbanistikos procesų 
tyrinėtojai Michaelas W. Mehaffy’s ir Nikosas A. Salin-
garosas: „Urbanistė Jane Jacobs jau prieš pusšimtį metų 
atskleidė, kad modernistinis požiūris neatspindi organiško 
kompleksiškumo, būdingo gamtinėms ir biologinėms siste-
moms, kuriomis remiasi ir žmogaus biologija. Urbanisti-
kos supratimas grindžiamas pasenusia, miestų prigimties 
nepaisančia teorija“ (Mehaffy, Salingaros 2015: 45). 

Itin detaliai architektūrinio modernizmo raidą ap-
žvelgė pripažintas anglų architektūros istorikas Jamesas 
Stevenas Curlas, ypač apgailestaudamas dėl akivaizdaus 
juslinių saitų praradimo. Ankstyvasis architektūros 
modernizmas be daugybės kitų dalykų griežtai atme-
tė ir ornamentiką, teikdamas pirmenybę „lygiems pa-
viršiams ir paprastai geometrijai“ (Curl 2018: 361). Šios 
estetinės ideologijos subrandinti, o vėliau ją atnaujinti 
bandę architektai, deja, nepasiūlė jokio intelektualinio, 
estetinio sprendimo, kuris kompensuotų sutraukytus 
juslinius saitus. Kad ir ką sakytų architektūros moder-
nizmo šalininkai, šis estetinis projektas rėmėsi labai 
supaprastinta statinių ir jų aplinkos morfologija, ribotu 
geometrinių formų repertuaru. Garbindamas industri-
nį minimalizmą, nekritiškai žavėjosi naujomis medžia-

gomis (stiklu, gelžbetoniu ir pan.), taikė tokias statybos 
technologijas, kokių šiandien jau niekas negalėtų vadinti 
tvariomis. 8-ojo dešimtmečio pradžioje tapo akivaizdu, 
kad projektas, grindžiamas pažangos ideologija ir soci-
alinio avangardo idėjomis, žlugo. Nors ir nenoromis, vis 
dėlto imta kalbėti apie šio etapo pabaigą ir naujo kelio 
(ar kelių) pradžią. 

Diagnozavę architektūrinio modernizmo mirtį, ku-
rią simbolizavo Pruitt-Igoe gyvenamųjų namų kvartalo 
Jungtinėse Amerikos Valstijose nugriovimas 1972 m., 
postmodernizmo ir dekonstruktyvizmo šaukliai, pa-
vyzdžiui, architektūros teoretikas Charlesas Jencksas, 
skelbė jau atgyvenusio architektūros stiliaus (nors 
modernizmas laikytinas ne vien stiliumi) ir visos es-
tetikos, pagrįstos ribota, labai primityvia geometrija, 
pabaigą, o kartu naują pradžią, jos riboženkliu vadino 
postmodernizmo ir dekonstruktyvizmo įsitvirtinimą 
tarptautiniu mastu (Jencks 1977). Tačiau šių architek-
tūros krypčių, kurias galėtume tam tikrais atžvilgiais 
laikyti modernizmo atmainomis, intelektualinė pro-
grama gana greitai išseko. 

Iš dalies galima sutikti, kad ankstesnius griežtus, 
nesudėtingus, dažniausiai supaprastintus geometri-
nius architektūros modernizmo pavidalus tapo įma-
noma transcenduoti, kai intelektualinėje arenoje pasi-
rodė postmodernizmo ir dekonstruktyvizmo teoriniai 
apmatai. Architektai galėjo remtis ne tik naujomis 
(veikiau atnaujintomis) koncepcijomis, bet netrukus 
ir naujomis – kompiuterinėmis – projektavimo tech-
nologijomis. Dėl diskursyvinių ir techninių pokyčių, 
žengusių vienas paskui kitą, modernistinė morfologija 
ir „geometrinis fundamentalizmas“ (Mehaffy, Salinga-
ros 2015: 42) užleido vietą vizualiai įspūdingesnėms, 
„egzotiškoms“ formoms, asimetriškiems pavidalams. 
Vis daugiau architektų pirmenybę teikė techninėms, 
iš pažiūros neribotoms kompiuterinio projektavimo 
galimybėms. Pavyzdžiui, Frankas Gehry’s, pasitelk-
damas specialią kompiuterinio projektavimo progra-
minę įrangą (CATIA), suprojektavo Guggenheimo 
moderniojo meno muziejų Bilbao (Ispanija). Nemažai 
kontroversijų sukėlęs pastatas disonavo su santūria, 
pilka, neišvaizdžia industrinės architektūros aplinka, 
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stulbindamas neįprastomis formomis, vidaus erdvių są-
rangos efektais bei anuomet, 1991–1997 m., kai muziejus 
buvo projektuojamas, dar neįprastomis medžiagomis – 
apdailai panaudotos 42, 875 titano plokštės, laikytos 
technologine naujove. Kita vertus, ne paslaptis, kad 
sintetinės medžiagos ir pažangiausios projektavimo 
technologijos sensta greičiau negu tradicinės. Tuo 
nesunku įsitikinti, apsilankius Bilbao, – ikoniškasis 
Gehry’o statinys jau neatrodo nei išskirtinis, nei no-
vatoriškas. Daugelis praėjusio amžiaus modernistinių 
objektų iš stiklo ir gelžbetonio gana greitai paseno, 
apšiuro, nubluko. 

Projektuoti netaisyklingų formų, alogiškus postmo-
dernius / dekonstruktyvius statinius, diegti parame-
trinį geometrinį formalizmą yra daug paprasčiau, 
pasitelkiant skaitmeninį modeliavimą – naujosios 
technologijos leidžia taupyti laiką, palengvina kūrybi-
nes pastangas, sutrumpina sudėtingus matematinius 
skaičiavimus. Įmanoma kopijuoti, kartoti, drąsiai lau-
žyti sudėtingiausius geometrinius gamtos pavidalus. 
Ilgainiui tai tapo įprastine projektavimo praktika. 
Neįtikėtinos, vizualiai šokiruojančios formos, statinio 
vidų išverčiant į išorę ir atvirkščiai, jau ne retenybė 
kaip anksčiau, o norma. Neribotos galimybės, kurias 
suteikė skaitmeninės projektavimo technologijos, 
kartu su bendrais kultūros pokyčiais paskatino ne-
kreipti dėmesio į estetinių tradicijų tęstinumą, viską 
nustelbė naujovės, leidžiančios modeliuoti stulbinan-
čių konfigūracijų pastatus. Post-postmodernūs archi-
tektai ėmė kurti ekstremalias formas, išgaudami neį-
tikėtinus vizualinius efektus. Schumacheris džiaugėsi, 
kad nuo griežtų, ribotų formų geometrijos pereinama 
prie takių parametrinių pavidalų: „Dinamiški judrūs 
srautai dabar gali tapti pačiais takiausiais sudėtingos 
struktūros segmentais; trapecijos iškraipymai dažnai 
yra naujas būdas suvaldyti nestačiakampes vietas; 
perspektyvos iškraipymai leidžia keletą elementų ben-
drai orientuoti į funkcinius židinio taškus ir pan. Tai, 
kas kadaise atrodė pasibaisėtinas logikos iškraipymas, 
tapo strategiškai naudojamų priemonių repertuaro da-
limi, kuriant niuansuotą erdvinę struktūrą ir ją artiku-
liuojant“ (Schumacher 2011: 407). 

Architektai, atmetę struktūrinius architektūrinio 
ir urbanistinio modernizmo principus, atsigręžė į 
šiuolaikinę filosofiją ir literatūros teoriją, bendradar-
biaudami su žymesniais to meto filosofais, literatūros 
teoretikais. Geras to pavyzdys – architekto Peterio Ei-
senmano kūrybiniai ryšiai su anksčiau itin madingu 
mąstytoju Jacques’u Derrida, plėtojusiu dekonstrukci-
jos teoriją. Pasikliaudami filosofais ir / ar literatūros 
teoretikais, architektai plėtojo savas pusiau filosofines 
doktrinas, kad pagrįstų ir įdiegtų naują projektavimo 
kryptį. Laiko dvasia, kurią privaloma išreikšti, buvo 
siejama ne tik su naujomis technologijomis, kompiu-
terinėmis projektavimo programomis, bet ir su spar-
čia internacionalizacija, globalizacija. Šiuos pokyčius 
instituciškai įtvirtino itin išaugęs teorijos, įteisinusios 
nestandartinę projektavimo praktiką, vaidmuo. Ne-
nuostabu, kad architektūros teorija, paremta realiomis 
ar įsivaizduojamomis sąsajomis su postmoderniais 
(vėliau ir posthumanistiniais) filosofijos diskursais, 
įgijo puikią reputaciją akademiniuose sluoksniuose, 
įsitvirtino architektūros mokyklose tiek globalioje 
Šiaurėje, tiek globaliuose Pietuose. Aukštas projektavi-
mo teorijos statusas tam tikru atžvilgiu buvo akivaiz-
dus naujosios laiko dvasios (Zeitgeist) atspindys. Vis 
dėlto parametrizmą gana kontroversiškai vertina net ir 
patys architektai. Kai kurie autoriai tvirtina: „Projek-
tuotojai pirmenybę parametriniam projektavimui tei-
kia dėl jo judrumo, įvairumo, reliatyvumo. Paspartėjus 
technologinei raidai, tokių programų kaip Rhinoceros 
3D naudojimas tapo įprastine projektavimo praktika. 
Menininkams, mokslininkams, inžinieriams įkvėpimo 
šaltinis visuomet buvo gamta, tą patvirtina tiek sienų 
tapyba, tiek statinių fasadai“ (Maksoud et al 2020).

Teoriniai parametrizmo pagrindai

Akivaizdžios naujovės, kompiuterinio projektavimo 
atvertos galimybės bei didėjantis tarptautinis kai ku-
rių architektų, puikiai gebančių jas pritaikyti, popu-
liarumas paskatino šiems reiškiniams suteikti teorinį 
pagrindą. Schumacheris, keliolika metų dirbęs su iko-
niškosios architektūros kūrėja Zaha Hadid, po to, kai 
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žlugo modernizmo intelektualinė programa, išseko 
trumpalaikių postmodernizmo bei dekonstruktyviz-
mo idėjų arsenalas, pasišovė visam pasauliui nuro-
dyti naują kryptį: „Parametrizmas yra naujas didysis 
stilius, atsiradęs po modernizmo, postmodernizmo ir 
dekonstruktyvizmo. Postmodernizmas ir dekonstruk-
tyvizmas buvo pereinamieji epizodai, atvėrę kelią šiai 
tyrimų ir inovacijų bangai“ (Schumacher 2012a: 617).

Nekukliai perdėtas jo pareiškimas primena pom-
pastišką kai kurių XX a. architektūros vizionierių, 
pirmiausia Le Corbusier ir Buckminsterio Fullerio, 
retoriką. Abu laikė save naujų individualaus ir kolek-
tyvinio būsto formų pranašais, kitokio pasaulio kūrė-
jais. Abu buvo giliai (veikiausiai net nuoširdžiai) įsiti-
kinę, kad atlieka istorinę misiją – naujoji architektūra 
ir miestokūra, įkūnydamos nepertraukiamos techno-
loginės pažangos pažadus, iš esmės pakeis pačią vi-
suomenę. Nuo savo pirmtakų neatsilieka ir Schuma-
cheris, paskelbęs, kad įvyko „didysis“ architektūros 
perversmas. Monumentalų parametrizmo teorijos kū-
rėjo užmojį, įtariu, pakurstė Christopherio Alexande-
rio „Tvarkos prigimtis“, kurios keturis tomus sudaro 
daugiau kaip du tūkstančiai puslapių. Šiais vizualinės 
kultūros suklestėjimo ir žodžių reikšmės nuosmukio 
laikais rašyti tokios didžiulės apimties traktatus ryž-
tasi vis mažiau mokslininkų. Schumacherio dvitomy-
je apstu nuorodų į fundamentalų Alexanderio veika-
lą. Ne mažesnę įtaką naujovių pranašui padarė Niklas 
Luhmanas, kurio sociologinė teorija tapo parametriz-
mo teorijos veidrodžiu par excellence. 

Tačiau, nepaisant architekto, tapusio architektūros 
teoretiku, globalių ambicijų, veikalas „Architektūros 
autopoiesis“ sutiktas gerokai santūriau, negu tikėjosi 
autorius. Architektūros žurnalų neužtvindė recenzijos, 
o tose, kurios pasirodė, netrūko kritikos ir abejonių. 
Architektai tvirtino nesuprantantys, ko siekia ir kuo 
remiasi teoretikas, parametrizmą pristatęs su didžiuliu 
aplombu, tačiau be tvirtų įrodymų. Kai kurie kritikai, 
pavyzdžiui, žinomas anglų architektūrologas Douglas 
Murphy’s knygoje „Nesėkmių architektūra“ rašė, kad 
parametrizmas nėra nei teorinė, nei praktinė panacėja, 
užpildysianti avangardinių projektų vakuumą, bet for-

malus reiškinys, virtualizmo manifestacija (Murphy 
2012: 119–137). Dar griežčiau parametrizmą kritikavo 
Peteris Buchananas įtakingame ir plačiai skaitomame 
žurnale Architectural Review (Buchanan 2011). Kriti-
kos pasipylė gana daug, tačiau tai nesukliudė parame-
trizmo teoretikui pristatyti šį reiškinį kaip naują isto-
rinį meno stilių, turintį savo viziją, misiją, geometriją 
ir morfologiją. Esą tai „hegemoniškas teorinis diskursas 
ir projektavimo praktika“ (Schumacher 2016). Tokioms 
pretenzijoms entuziastingai pritaria tie architektūros 
teoretikai, kurie žavisi naujosiomis technologijomis ir 
kompiuterinėmis projektavimo programomis, tikėda-
mi linijinės, nenutrūkstamos pažangos mitu, panašiai 
kaip XX a. pradžios modernistai. Schumacheris, kurį 
galima laikyti naujosios teorijos „veidu“, produktyviai 
pasidarbavo, ne tik skleisdamas „gerąją žinią“ apie iš-
ganingą parametrizmo vaidmenį, bet ir pristatydamas 
save šalia tokių architektūros teoretikų kaip Leone Ba-
tista Albertis, Andrea Palladio, vėliau Le Corbusier ar 
Christopheris Alexanderis. 

Antrojoje savo Opus magnum dalyje teoretikas tvir-
tina: „Modernizmo pagrindas buvo universalios erdvės 
koncepcija. Parametrizmas diferencijuoja lauką. Erdvė 
yra tuščia. Laukai pripildomi takios medžiagos. Galė-
tume galvoti apie skystį, kuris juda, kuriam struktūrą 
suteikia spinduliuojančios bangos, laminuotos gėlės, 
spiraliniai sūkuriai [...] Nebėra diskretiškų platoniškų 
figūrų arba zonų su aštriais kontūrais. Laukuose reikš-
mę turi tiek globalios, tiek regioninės lauko savybės: 
pagrindai, dreifai, nuolydžiai, ryškūs singuliarumai, 
panašūs į spinduliuojančius centrus. Deformacija ne-
bereiškia tvarkos skilimo, veikiau tampa teisėtu infor-
macijos įrašu“ (Schumacher 2012a: 895).

Nors „naujo didžiojo stiliaus“ pranašas pabrėžia 
fundamentalius skirtumus tarp modernizmo ir para-
metrizmo estetinių principų, o postmodernizmą ir de-
konstrukciją laiko (panašiai kaip Charlesas Jencksas) 
pereinamaisiais tarpsniais iš modernizmo į parametriz-
mą, Schumacherio santykis su architektūros moderniz-
mu labai dviprasmiškas. Šią ideologiją sieja su socialine 
formacija, kurią simbolizuoja fordizmas – pramoninin-
ko Henry’o Fordo įdiegtas konvejeris: „Modernistinis 
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urbanistikos ir architektūros repertuaras, puikiai pritai-
kytas fordistinės masių visuomenės epochai, jau nebeį-
stengia aprėpti postfordistinei visuomenei būdingo sudė-
tingumo“ (Schumacher 2012a: 58). Pasak jo, šiuolaikinės 
(postfordistinės) globalios visuomenės poreikius geriau-
siai atliepia parametrizmo diskursas ir juo grindžiama 
architektūrinio-urbanistinio projektavimo praktika.

Tačiau tiek traktate „Architektūros autopoiesis“, tiek 
straipsniuose, aiškinančiuose įvairius šio reiškinio as-
pektus, esama nemažai prieštaravimų, ypač vertinant 
modernistinės architektūros geometriją ir morfologiją. 
Be to, Schumacheris, nors ir tvirtina, kad architektūra 
yra autonomiška disciplina, todėl jai reikia turėti au-
tonomišką teoriją, atspirties tašku kažkodėl pasirinko 
sociologiją. Remiasi vokiečių sociologo Luhmano soci-
alinių sistemų, generuojančių prasmę, ir komunikaci-
jos teorija, pagal kurią sistemos vidų nuo išorės skiria 
ribos, apsaugančios nuo chaoso, viešpataujančio išorė-
je, o tai leidžia palaikyti tam tikrą tvarką. Autopoiesis 
(savikūros) sampratą, kuri reiškia, kad pati sistema 
kuria ir plėtoja save iš vidaus, Luhmanas pasiskoli-
no iš Čilės mokslininkų – biologo, filosofo Humber-
to Maturanos ir biologo Francisco Varelos, plėtojusių 

evoliucijos tyrimus (Maturana, Varela 1980). Pritai-
kęs šią sąvoką socialinei sistemai, Luhmanas aiškino, 
kad žaliavos, kurias sistema gauna iš išorės ir kurio-
mis naudojasi, netampa tos sistemos veikimo dalimi. 
Autopoiesis koncepcijos kūrėjai gana kritiškai vertino 
Luhmano pastangas pritaikyti ją socialinės sistemos 
veikimui, juk jie tyrė biologinių organizmų evoliuciją, 
o ne žmonių komunikaciją. Schumacheris, nekreipda-
mas dėmesio į kontroversijas, iš Luhmano sociologinės 
koncepcijos skolinasi ne tik pagrindines sąvokas, bet ir 
visą sistemos veikimo sampratą, susižavėjęs daugias-
luoksniu požiūriu į visuomenę kaip į autonomiškai 
veikiančią socialinę sistemą. 

Remdamasis Luhmano teorija, pateikia savo įžvalgas 
apie avangardinį architektūros vaidmenį ir estetinių 
vertybių svarbą, tačiau argumentacija sklidina priešta-
ravimų, jai trūksta nuoseklumo. Teoretikas, nors lyg ir 
atsiriboja nuo požiūrio, kurį diegė modernistai, vis dėlto 
lieka šios mąstymo paradigmos nelaisvėje. Pavyzdžiui, 
tvirtina: „Tam tikru mastu [...] vertinimai vadovaujasi 
ekspertiniu diskursu. Naujas estetines vertybes paprastai 
įtvirtina ekspertinis architektūros diskursas ir projektavi-
mo disciplina, o tada jos platinamos visuomenei. Papras-

tai daug metų vėluojama ir praranda-
mas subtilumas. Vertybės pirmiausia 
turėtų suvešėti architektūros / projek-
tavimo avangardiniame segmente“ 
(Schumacher 2011: 314).

Tiesioginė estetinės patirties pri-
klausomybė nuo ekspertų vertini-
mo iš esmės yra modernistinė, juo 
labiau kad jos pobūdis preskripty-
vinis. Pagal šią modernizmo dogmą 
tik pats architektas gali nustatyti 
architektūros statinio arba reiškinio 
vertę, tada iš ekspertinio (kūrėjai, 
projektuotojai) lygmens verdiktas 
„nuleidžiamas“ sociumui, impli-
kuojant, kad visuomenė be ekspertų 
nėra pajėgi adekvačiai įvertinti kū-
rinį ar kurį nors iš jo aspektų. Eks-
perto kaip „aukščiausiojo teisėjo“  Zaha HADID. Saragosos tilto paviljonas. Wiki commons
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vaizdiniu plačiai rėmėsi modernistinis architektūros 
ir meno diskursas. Nenuostabu, kad Schumacheris, 
paisydamas ideologinės modernizmo dogmatikos, 
atmeta visą iki renesanso egzistavusią architektūrą, 
neigia urbanistinės estetikos vertę, juk tuo laikotarpiu 
ji būdavo nustatoma, remiantis bendrais principais, o 
ne ekspertų preskripcijomis. Tačiau iškart kyla klau-
simas, kodėl būtent ankstesnių epochų architektūra, 
jos proporcijos, simetrija ir geometrija daro gerokai 
stipresnį įspūdį negu modernūs statiniai, kad ir koks 
aukštas būtų ekspertinis jų vertinimas? 

Pasak filosofo Arnoldo Berleanto, susiklostė keista 
šiuolaikinės kultūros situacija: „Pastatai vertinami pa-
gal juos sukūrusio architekto įvaizdį, užuot architektą 
vertinus pagal jo suprojektuotus pastatus. Šiame pliu-
ralizmo, ikonoklazmo ir nusistovėjusių standartų at-
metimo amžiuje remtis reputacija, atrodo, yra saugiau 
negu patirtimi – taigi suvokėją nurungia biurokratas“ 
(Berleant 1992: 129). Profesionalo, eksperto nuomo-
nės išankstinis besąlygiškas sureikšminimas lemia 
rimtas kultūrines ir etines pasekmes. Tokio požiūrio 
įsigalėjimas reiškia, kad vartotojai, stebėtojai ir visuo-
menė apskritai praranda teisę vertinti meno kūrinius. 
Kitaip tariant, menininkas, ekspertas, kuriam patiki-
ma nustatyti objekto vertę, tampa panašus į gydytoją, 
išrašantį receptus pacientams. Tačiau puikiai žinome, 
kad ne visi vaistai parenkami tinkamai, o menkiausia 
klaida gali pabloginti ligonio sveikatą... 

Ar parametrizmas iš tikrųjų laikytinas nauju šiuo-
laikinės epochos stiliumi, prilygstančiu gotikai, baro-
kui, renesansui ir kt.? Architektūros raida patvirtina, 
kad technologijos, nors tam tikrais laikotarpiais darė 
didelę įtaką architektūrai, niekuomet nebuvo lemia-
mas veiksnys, įsigalint vienokiems ar kitokiems este-
tinės, meninės raiškos principams. Architektūrologas 
Markas Fosteris Gage’as, nors žavisi formalia Zahos 
Hadid pastatų geometrija, nepritaria Schumacherio 
teiginiui dėl parametrizmo hegemoninės krypties: 
„Tai nėra nei stilius, nei sąjūdis, bet paprasčiausia vi-
suotinė XXI a. technologija, suporuota su stilistika, tei-
kiančia pirmenybę topologiškai išgautiems (aptakiems) 
skaitmeniniams paviršiams. Parametrizmas, būdamas 

tiesiog technologija, iš prigimties neturi jokio stiliaus ir 
gali būti taikomas bet kokiems įsivaizduojamiems „sti-
liams“ (Gage 2016: 130). Ši įžvalga artima architektū-
ros kritiko Peterio Buchanano pastabai: „Parametriz-
mas nėra susijęs su kokiu nors stiliumi, veikiau išreiškia 
santykius, kuriuos galima perteikti įvairiausiais stiliais, 
kokius tik įmanoma įsivaizduoti“ (Buchanan 2012). 
Menkai pagrįstas parametrizmo pretenzijas, netvirtą 
teorinį pagrindą apibendrino architektūros kritikas 
Douglas Murphy’s: „Parametrizmas nesiūlo jokių kri-
tinio mąstymo vingių, į kuriuos vertėtų įsigilinti, požiū-
rio taškų, kuriuos derėtų išgryninti, siekiant patenkinti 
šiuolaikinius klientų poreikius. Jis nėra avangardas 
jokiu realiu atžvilgiu, laikytinas nebent prisitaikėlišku 
pseudoradikalizmu“ (Murphy 2012: 135).

Parametrizmas ir techninių projektavimo 
galimybių ribos

Parametrinis projektavimas tapo įmanomas dėl 
sparčios kompiuterinių technologijų pažangos, to-
dėl neretai vadinamas skaitmenine architektūra. Šį 
projektavimo būdą pasitelkia vis daugiau architektų, 
be to, parametrizmas dėstomas ir taikomas daugely-
je pasaulio architektūros mokyklų, tiesa, daugiausia 
globalioje Šiaurėje, tačiau skinasi kelią ir kitur. Vis 
dėlto kai kurie architektai ir dėstytojai, nors naudo-
jasi techninėmis parametrinio projektavimo / mo-
deliavimo galimybėmis, brėžia aiškią takoskyrą tarp 
parametrizmo kaip technologijos, padedančios kurti 
naują, vizualiai įspūdingą statinių morfologiją, geo-
metriją, ir parametrizmo kaip teorijos, kuri siūlo nau-
jovišką projektavimo estetiką, pretenduodama va-
dintis epochiniu stiliumi. Architektūros tyrinėtojas 
Youngjin Lee rašo: „Žvelgiant etimologiniu aspektu, 
parametrizmas ir parametrinis projektavimas atrodo 
panašūs į vienas kitą. Tačiau parametrizmą [kaip te-
oriją – A. S.] reikėtų aiškiai skirti nuo parametrinio 
projektavimo, kuris dabar yra pagrindinė skaitmeni-
nės architektūros srovė. Projektavimo principui arba 
doktrinai, taikančiai percepciją, grindžiamą aplinkos 
stebėjimo parametrais, prikabinus priesagą -izmas, 
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atsiranda ideologija – parametrizmas. Skirtingai nuo 
jo, parametrinis projektavimas yra procesas, pagrįstas 
algoritmais, daugiausia naudojant parametrinę pro-
graminę įrangą“ (Lee 2015: 403).

Nors nemaža dalis architektų entuziastingai prita-
ria parametriniam projektavimui, atveriančiam nau-
jas galimybes, vis dėlto parametrizmą kaip unifikuo-
tą projektavimo teoriją vertina skeptiškai, nes ji kelia 
didelę riziką, kad bus suardytas architektūrinis kon-
tekstas ir konkrečios teritorijos genius loci: „Parame-
trizmas nejaučia jokios pagarbos paveldui, senesniems 
statiniams ir istorinei aplinkai. To priežastis yra ab-
soliučiai skirtinga formų kalba ir neįprastų medžiagų 
naudojimas. Kadangi parametrizmas nėra susijęs su 
klasikiniais istoriniais stiliais, kiekvieną kartą reikėtų 
elgtis labai atsargiai, jei aplink esama pastatų, turin-
čių istorinę vertę“ (Riekstins 2017: 35).

Ši teorinė doktrina nesugeba sugyventi su senesnių 
istorinių stilių statiniais ir vietiniu urbanistiniu kon-
tekstu, nes yra glaudžiai susijusi su modernizmo ide-
ologija, itin agresyviai neigusia architektūros pavel-
dą. Ignoruojama ir statinių lokalizacija, kuri, pasak 
Rogerio Scrutono, yra labai svarbi, nes architektūrai 
suteikia „ansamblio pobūdį“ (Scruton 1979: 10–11). 
Ansambliškumo esmė tokia – pastatai, atsiduriantys 
šalia vienas kito, turėtų būti projektuojami taip, kad 
jautriai reaguotų į aplinką, su urbanistiniu kontekstu 
sietųsi ne tik mastelio, geometrijos, morfologijos, es-
tetinės raiškos atžvilgiu, bet ir komunikacinėmis ypa-
tybėmis, kitais aspektais… Pastaruoju metu ši dermė 
neretai ignoruojama, vis agresyviau įsigali nuomonė 
(veikiau profesinis prietaras), esą paisyti bendresnio 
estetinio konteksto yra „konservatyvu“, netgi „reak-
cinga“. Tačiau tokie menkai pagrįsti (iš esmės sunkiai 
pagrindžiami) teiginiai yra ne kas kita, o įsisenėjusių 
modernistinių mąstymo klišių šešėlis. Juk moderniz-
mo programa skelbė, kad industrinės epochos menas 
ir architektūra deramai tarnaus pažangai tik tada, 
jeigu atsikratys bet kokių saitų su praeitimi. Schuma-
cheris, tarsi norėdamas išvengti filosofinio pobūdžio 
klausimų, paprasčiausiai tvirtina, kad tokios „verty-
bės kaip harmonija su ją užtikrinančiomis ypatybė-

mis – proporcijomis, simetrija, išbaigtumu – buvo itin 
reikšmingos 4 šimtmečius, tačiau pastaraisiais metais 
jų svarba ėmė blėsti, prarado prasmę“ (Schumacher 
2011: 173). Laiko atžvilgiu toks teiginys labai netiks-
lus, dar daugiau abejonių kelia tvirtinimas, esą tikroji 
architektūra atsiradusi tik renesanso epochoje. 

Vis dėlto parametrizmas kaip itin įvairialypis 
reiškinys prašosi tam tikro įvertinimo. Nepaisant 
pretenzijų tapti tiek teorija, pagrindžiančia naują ar-
chitektūros stilių, tiek ir pažangiausia projektavimo 
praktika, parametrizmas iš esmės nėra pajėgus virsti 
nei viena, nei kita. Jam nerūpi santykis tarp architek-
tūros statinio ir urbanistinės aplinkos, jis nekreipia 
dėmesio į ankstesnę architektūros praktiką, nesigili-
na į architektūros istoriją, nesvarsto klausimų apie ar-
chitektūros, visos dirbtinės aplinkos tikslą, prasmę ir 
vertę. Nepateikia jokių aiškiai apibūdintų ir pagrįstų 
principų, kaip reikėtų kurti urbanistinį kraštovaizdį. 
Kitaip tariant, parametrizmas nesistengia nustatyti 
santykio tarp naujų pastatų ir istorinės aplinkos, jam 
trūksta elementarių įgūdžių, juo labiau noro adekva-
čiai vertinti praeities architektūrą. Istorinės vertės at-
žvilgiu parametrizmas yra aklas ir kurčias, nepateikia 
jokių naujų dirbtinės aplinkos kūrimo idėjų, išsky-
rus technologinį formalizmą. Praeityje architektai, 
nors ir nedisponuodami išmaniosiomis techninėmis 
projektavimo priemonėmis, kvalifikuotai kūrė žmo-
nėms priimtiną, estetiškai patrauklią dirbtinę aplinką, 
pagrįstą ansambliškumu, tradicijų tąsa, užuot kurstę 
„stilių karus“, propaguojamus Schumacherio. Parame-
trizmas iš esmės labai panašus į daugelį kitų teorijų, 
artimų modernizmui. Prancūzų sociologas Jacques’as 
Ellulis veikale „Nonsenso imperija“ įžvalgiai nurodė: 
„pati tobuliausia organizacinė teorija sukuria neįtikė-
tiną netvarką. Pats pažangiausias kompiuteris nieka-
da nepadės menininkui sukurti to, ką teoriniu požiū-
riu lyg ir turėtų užtikrinti“ (Ellul 2014: 129). 

Ko gero, daugiausia, ką gali suteikti parametriz-
mo teorija – tai įduoti architektui į rankas naujausios 
kartos kompiuterius, tačiau ir jie toli gražu negaran-
tuos, kad objektai, sukurti pasitelkiant pažangiau-
sią technologiją, bus funkciniu ar estetiniu požiūriu 
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pranašesni už ankstesnių laikotarpių architektūrą, 
juo labiau kažin, ar pavyks užmegzti prasmingus ir 
tvarius saitus su dirbtine ir natūralia aplinka. 

Nors šiuolaikinė architektūra darosi vis labiau pri-
klausoma nuo kompiuterinio projektavimo galimybių, 
kurias sparčiai plečia skaitmeninių technologijų pa-
žanga, technologinis imperatyvas neįstengs užtikrinti, 
kad parametrizmui tektų „hegemono“ vaidmuo, pro-
jektuojant dirbtinę aplinką. Parametrizmas niekaip 
nėra susijęs su socialine raida ir neturi jokių idėjų, 
kaip užtikrinti tokio pobūdžio pažangą. Tai viso labo 
veikla, paremta technologijų atveriamomis naujomis 
jų projektavimo galimybėmis. Parametrizmas stokoja 
rimto filosofinio ir etinio pagrindo, kad galėtų tapti 
tiek nauja architektūros teorija, tiek nauju projektavi-
mo stiliumi. Šiaip ar taip, jam praverstų pasimokyti iš 
žlugusio savo pirmtako – modernizmo, kad atsisakytų 
nepagrįstos, net absurdiškos pretenzijos vadintis vy-
raujančiu naujos epochos meno stiliumi. Suprantama, 
tai nereiškia, kad nauja kompiuterinė įranga negali 
(ar neturėtų) būti naudojama architektūros projek-
tavimui, nors visuomet naudinga suvokti projektavi-
mo įrankių ribotumą. Nepaisant skirtingų požiūrių į 
technologinius projektavimo procesus, skaitmeninės 
architektūros privalumus ir trūkumus, pastaraisiais 
dešimtmečiais entuziastingai naudojamasi šios srities 
naujovėmis. Vis dėlto, kad ir kokiu mastu jos būtų tai-
komos, parametrinis projektavimas kaip technologi-
nis procesas nėra ir negali būti naujos teorijos pagrin-
das, juo labiau šis fenomenas nepriskirtinas didiesiems 
architektūros stiliams. 
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 Ištrauka iš rašomos knygos „Architektūros teorija: kryptys ir tendencijos“, 

kurios rengimą remia Lietuvos kultūros taryba
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Rašytoja Olga Tokarczuk senąją fatumo sąvoką 
traktuoja naujai – tai „priklausymo nuo kitų tin-

klas, paveldimi elgesio modeliai, ne tik biologiniai, bet 
ir kultūriniai“.

Gyvename priklausomybių ir inercijos erdvėlaikyje. 
Susidaro įspūdis, kad esame valdomi, stebimi, ana-

lizuojami, skęstame Facebook paskyrų vandenyne, tar-
si ginklų neišleidžiame iš rankų mobiliųjų telefonų... 
Ar norime, ar dar pajėgiame keisti savo įpročius, ar 
visiškai pasiduosime inercijos jėgai?

Gal todėl atsiranda menininkų karta, suprantan-
ti, kad ši nauja situacija verste verčia mokytis sakyti: 
NE. Bet į fatumo spąstus, žinoma, perkeltine prasme 
pakliūname kasdien, norime to ar ne. Susidūrimas 
su apgaulinga tikrove tapo tikru nervų sistemos iš-
bandymu. 

Jolita MIEŽELAITIENĖ

FATUMO SPĄSTUOSE

Vladimiras Mackevičius atsakymo, kur slypi nesi-
baigiančių manipuliacijų priežastys, ieško atskleisda-
mas priklausomybę nuo interneto socialinių tinklų, 
tiesa, menininkas artikuliuoja ne žodžius, o žaidžia 
objektais. Metaforiškas spąstų įvaizdis jo kūryboje turi 
du aiškius atramos taškus – socioistorinį ir filosofinį. 
Jis – vilnietis, užaugęs keliakalbėje aplinkoje, Nauja-
miesčio ir Šeškinės daugiabučių kiemuose, – jaučiasi 
„užprogramuotas“ nuolatiniam mobilumui, gyvena 
Barselonoje, Berne, anksčiau ir Maskvoje…

Gyvenimas didmiesčiuose suteikė ekscentrišku-
mo, sustiprino siekį prieštarauti tam, kas nusistovė-
ję, pripažinta, neginčytina. Bet išugdė ir pastabumą, 
jautrumą grožiui, pasibjaurėjimą disharmonija. Bū-
damas miestietis, atkakliai priešinasi kasdienybės 
rutinai. Visą kūrybą grindžia binarinėmis opozicijo-

Vladimiras MACKEVIČIUS. Šviesa. 2021. 

Ąžuolas, šviesos jungikliai; 32 x 24 x 4

Kūryba ir kūrėjai
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mis – agresija / švelnumas, neapykanta / meilė, užsis-
klendimas / atsivėrimas, tačiau vengia gražbylystės ir 
moralizavimo. Pats savo kailiu patyręs priklausomybę 
nuo lošimo ir nelengvai iš jos išsivadavęs, nebaksnoja 
pirštu į „teisingo“ atsakymo „mygtuką“, veikiau ragi-
na, kad tinkamą kelią kiekvienas susirastų pats. 

Vidines būsenas perteikia instaliacijomis, gretinda-
mas absoliučias priešybes – kastetus nupina iš gėlių, 
mobiliuosius telefonus užraugia stiklainyje su agurkais. 
Nevengia ir krikščioniškosios simbolikos – madonos 
siluetas įstrigęs nešiojamojo kompiuterio mikros-
chemoje („Nauja religija“. 2020), kryžius sudėliotas iš 
medinių skaitytuvų („Gyvenimo buhalterija“. 2020). 
Neabejotina dadaisto Marcelio Duchamp’o įtaka – 
tarpdiscipliniškumą vilnietis Mackevičius plėtoja, 
remdamasis prancūzo ready made strategija. Jis net 
sukūrė šio, vieno iš reikšmingiausių ir ekstravagantiš-
kiausių avangardistų, portretą, išradingai dėliodamas 
paskiras prancūzų kalbos frazes. 

Menininkų portretus iš raidžių pradėjo kurti 
2012-aisiais. Greta Picasso, Bacono, Čiurlionio atsira-
do Dostojevskis, Charmsas, kadaise tapęs NKVD su-
sidorojimo auka. Tai menininkai misionieriai, reikš-
mingi savo epochai ir jam asmeniškai. Dostojevskio 
romano „Nusikaltimas ir bausmė“ pagrindinis veikė-
jas Raskolnikovas pakliūna į savo paties susikurtos 
žiaurios filosofijos spąstus, todėl žudo, įsitikinęs savo 
teisumu, nemano darantis kažką blogo. Dailininkas 
tai įvaizdina, širdies formos instaliaciją sukurdamas iš 
kirvių. Manyčiau, tai sukrečianti ir aktuali dabarties 
metafora. 

Mackevičius – aktualijų stebėtojas, jo akiraty-
je atsiduria tai, kas vyksta čia pat, šalia esamuoju 
metu. Lyg karo korespondentas visuomet veržiasi 
į pirmąsias „karštųjų taškų“ linijas. Antikarinė re-
torika, politinių manipuliacijų demaskavimas jo 
kūryboje užima itin svarbią vietą. Plaukų šepetys 
su šovinių gilzėmis, granatomis paversti Faberžė 
kiaušiniai – tai literatūrinės filosofinės nuorodos į 
politinių ambicijų spąstus, karo kurstymą, negailes-
tingai manipuliuojant žmonių likimais, griaunant 
jų namus ir gyvenimus...

Vladimiras MACKEVIČIUS. Nesuderinamumas I. 2022. Pliušinis žaislas, 

82 mm minosvaidžio minos galinė dalis 

Vladimiras MACKEVIČIUS. Friedrich Nietzsche. 2019. Biografijos tekstų 

šaltinis –  Wikipedia vokiečių kalba. Kartonas, tušas; 71 x 53
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Vilnietis Simonas Gelminauskis (g. 1968) į meno 
lauką netikėtai sugrįžo 2015-aisiais, po dviejų 

dešimtmečių pertraukos. Vėl azartiškai tapo, dalyvau-
ja parodose, net nusprendė baigti bakalauro studijas 
Vilniaus dailės akademijoje. Tiesa, dabar pasirinko jau 
ne Tapybos, bet Skulptūros katedrą, profesoriaus Dei-
manto Narkevičiaus studiją. Kad geriau pažintų ak-
tualius dailės procesus, lankosi svarbiausiuose meno 
centruose, bienalėse, tarptautinėse mugėse. 

Daile susidomėjęs vaikystėje (1977–1979 m. priklau-
sė piešimo būreliui), 1981–1983 m. mokėsi Justino Vie-
nožinskio vakarinėje dailės mokykloje, lankė privačias 
architekto Romualdo Šilinsko, tapytojų Vytauto Pečiu-
konio, Arvydo Šaltenio, Vido Drėgvos, Audriaus Naujo-
kaičio, skulptoriaus Mindaugo Šnipo pamokas. Vilniaus 
dailės institute, Tapybos ir monumentaliosios dailės kate-
droje, 1989–1991 m. studijavo pas profesorius Vladą Ka-
ratajų, Kostą Dereškevičių, Ričardą Vaitiekūną. 

Ankstyvojoje kūryboje Gelminauskis, kaip ir jo moky-
tojai, savaip traktavo ekspresionistinį realizmą. Tikrovės 
įspūdžius perteikdavo ekspresyviu, net groteskišku pieši-
niu, sodriomis spalvomis. Tradicinius portreto ir peizažo 
žanrus interpretavo įtaigiai, šiuolaikiškai. Aštri socialinė 
personažų ir jų aplinkos charakteristika kasdieniškoms 
situacijoms suteikė išskirtinumo, ironijos atspalvį. 

Gelminauskis, nepraradęs portretisto įgūdžių, puikiai 
perteikia charakteringus fizionominius portretuojamų 
asmenų būdo bruožus, nuotaikas, derindamas realizmą 
su ekspresyviu apibendrinimu, išgaudamas emocinį spal-
vų poveikį. Tačiau dabar tai šalutinė jo tapybos linija. 

Niekam ne paslaptis, kad „dailiokams“ ne mažesnę 
įtaką negu dėstytojai daro studijų draugai. Yra ir kitas 

dėsningumas – tiktai kas keletą ar net keliolika metų 
dėl nepaaiškinamų priežasčių susirenka itin gabių, 
ambicingų studentų kursas. 

Dailės institute Gelminauskis dalijosi tapybos studija 
su Vytautu Pakalniu (1972–2004), Vilmantu Marcinke-
vičium, Artūru Savicku, Irma Balakauskaite, Marium 
Dubra ir Tomu Valiu. Daug lėmė gyva ieškojimų atmos-
fera, atsivėrimas skirtingiems impulsams, inspiruojan-
tis bendravimas tarpusavyje. Dėl konfliktų su pedago-
gais ir vadovybe palikęs Dailės institutą, Gelminauskis 
ryšių su bendrakursiais nenutraukė. Pasukęs į verslą, 
1993 m. Šiuolaikinio meno centre surengė ir sponsoria-
vo grupinę jų tapybos parodą „Širdis – paklausti“. Tai 
buvo pirmasis viešas šiandien žinomų tapytojų pasiro-
dymas, suteikęs postūmį tolesnei sėkmingai karjerai.

Gelminauskis, po ilgos pertraukos sugrįžęs prie ta-
pybos, lietuvišką ekspresionistinio realizmo tradiciją 
iškeitė į ekspresionistinę abstrakciją, kurios neišradi-
nėja iš naujo, bet suteikia esamojo laiko ir asmeninės 
patirties bruožų. Jis nesiekia ištrinti ribų tarp tapybos 
ir skulptūros, neintegruoja į paveikslus radinių, ne-
pasitelkia technologijų, taikomų naujoms medijoms. 
Akrilu ant drobės ar kartono gestiškai tapo paveiks-
lus, impulsų semdamasis iš abstraktaus ekspresioniz-
mo, informel, tašizmo klasikos. Perėmęs vieno radi-
kaliausių šios srovės pradininkų Jacksono Polocko 
(1912–1956) įdiegtą psichinio automatizmo principą, 
ėmė tapyti, patiesęs drobę ant žemės, lašindamas ir 
taškydamas dažus. 

Antroji gestiškos abstrakcijos karta – amerikie-
čiai Samas Francis (1923–1994), Carole Schnemann 
(g. 1919), prancūzas Georges’as Mathieu (1921–2012), 

Raminta JURĖNAITĖ

REFLEKSIJŲ IR SPONTANIŠKUMO SINTEZĖ 
Simono Gelminauskio tapyba
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italas Emilio Vedova (1919–2006), japonas Kazuo 
Shiraga (1924–2008) – paveikslų nebelaiko galutiniu 
rezultatu, veikiau taip savotiškai dokumentuoja sa-
vąjį tapymo performansą. Šlovinamas pats kūrybos 
aktas. Spalvos ir linijos yra tik pėdsakas, kurį palieka 
kūno judesiai. Svarbiausia išlaisvinti energiją, patirti 
kūrybos ekstazę. 

Tęsdamas šią tradiciją, Gelminauskis atskleidžia patį 
paveikslų atsiradimo procesą – kaip lašinami dažai, kaip 
drobė pakartotinai užtapoma. Potėpių pėdsakai leidžia 
pajusti medžiagos pasipriešinimą – teptuko, vedžiojan-
čio linijas, šiurkštumą,  taškomų dažų tąsumą. Visa tai 
tampa sudėtine paveikslų dalimi. 

Gelminauskis remiasi laisvėmis, puoselėtomis abstrak-
čiojo ekspresionizmo klasikų, bet spontaniškus tapymo, 
liejimo, lašinimo gestus sieja su gerai apgalvota kompozi-
cijos visuma. Anarchija ir tvarka čia nesupriešinamos, abi 
pasitelkiamos tam, kad atskleistų kaitos dinamiką. 

Dailininkas renkasi abstrakciją kaip universalią kal-
bą, tačiau jo kosmopolitinė tapyba remiasi ne tik impul-
sais iš abstrakčiojo ekspresionizmo, informel klasikų, 
bet ir lietuvių abstrakcionizmo tradicijomis. Artimiau-
sia Gelminauskiui yra Arūno Vaitkūno puoselėta kryp-
tis, ypač realių motyvų redukavimas į rašmenis, kolo-
ristiniai ir grafiniai kontrastai, neslepiami pakartotinio 
tapymo pėdsakai, net saviti spalvų – mėlynos, violeti-
nės, geltonos – deriniai su ruda ir juoda. 

Tiesioginių regimosios realybės atspindžių Gelmi-
nauskio paveiksluose nėra, tačiau dėl ryškių spalvų, lini-
jų ritmo, redukuotos monochromijos atsiranda tolimos 
asociacijos su gamtos peizažais, industriniais vaizdais, 
su interjerais. Kita vertus, čia nerasime net menkiausių 
antropomorfinių ar zoomorfinių užuominų. 

Su ekspresyvaus abstrakcionizmo klasika tapytoją 
sieja ir jausmų patetika, inscenizuojant vidines dramas. 
Tą rodo net kai kurių paveikslų pavadinimai: „Kruvina 
dėmė“, „Laisvės siekis (protas)“, „Kova su šešėliais“, „Te-
atras. Vidinė drama“, „Ecce homo / Behold the man“... 
Šviesa, dangaus žydrynė, skaisti liepsna ar sodrios rau-
donos dėmės susiduria su juodų, tamsiai mėlynų arba 
violetinių, pilkų spalvų masėmis. Spalvomis čia mode-
liuojamos apimtys, sudaromas gilumos įspūdis. 

Tiesias linijas keičia banguojančios, atsiranda kil-
pos, mazgai, pynės...

Markas Tobey’s (1890–1976), apibūdindamas abs-
trakčius savo paveikslus, kuriuose baltos linijos buvo 
ryškus kontrastas švytinčioms raudonoms ar duslioms 
ochrinėms fono plokštumoms, vartojo terminą „rašy-
mas baltai“. Panašus baltų linijų santykis su spalvingu 
fonu būdingas ir Gelminauskio drobėms, bet smulkių 
linijų raizginius keičia ryžtingai užbrėžtos plačių potė-
pių pynės – visos kompozicijos leitmotyvas. 

Paveikslų paviršius išraiškingas, atidžiai sumodeliuo-
tas. Tirštas dažų sluoksnis kaitaliojamas su transparentiš-
ku, šiurkščios faktūros – su glotniomis. Šalia teatrališko 
dramatizmo kupinų paveikslų, išsiskiriančių spalviniais 
deriniais, ritmo įvairove, atsiranda meditatyvūs, redu-
kuotos plastinės kalbos kūriniai, Vakarų tapybos tra-
dicijas derinantys su Rytų specifika. Sintezės tarp verž-
lios energijos ir meditacijos panašiai ieškojo ir Hansas 
Hartungas 6-ojo dešimtmečio viduryje. Gelminauskio 
paveiksluose gestai ir ženklai susilieja tuščioje fono er-
dvėje. Lemiamas vaidmuo tenka kaligrafiškų elementų 
tarpusavio sąveikai, santykiui su amorfišku fonu. Apsi-
ribojama juodomis ir baltomis spalvomis. Svarbios čia ir 
dinamiškų linijų kryptys. Vaizdavimo būdas ekspresy-
vus, įvairiapusiškas. Egzistenciniai aspektai, gyvensenos 
pasirinkimas, kasdieninė kova už būvį, karštligiškas in-
dustrializuoto peizažo ritmas išreiškiamas abstrahuotais, 
tačiau asociatyviais ženklais. Kartojasi kelio, kilpos, ply-
šio, grotų, properšos, vartų įvaizdžiai. Autorius įkvėpimo 
semiasi iš japonų kultūros, kalba apie „samurajaus kelio 
dvasią“. Japonų kultūros namuose, Dalios Daukšaitės 
studijoje, 2018 m. jis mokėsi sumi-e tapybos. 

Pasirinkęs gestišką abstrakciją, Gelminauskis vari-
juoja paveikslų formatais – nuo labai didelių iki visai 
mažų drobių, šalia vertikalių kuria išilgintas horizon-
talias kompozicijas. Dideles ir vidutines drobes tapo 
plačiais spontaniškais potėpiais, pildamas, varvinda-
mas dažus. Jos primena kunkuliuojančios energijos 
proveržį. Maži paveikslai intymesni, sklidini skriptua-
linių ženklų, smulkių detalių. Tačiau visos – didelės ir 
mažos – kompozicijos yra fragmentiškos, sukuriamas 
atviros, begalinės erdvės pojūtis.
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Iš pradžių tik gražiai pasiūloma: perskaityk šitą 
knygą, pažiūrėk, gal pravers. Bet ilgainiui pasiūly-

mai tampa karštligiškais reikalavimais, labiau aro-
gantiškais nei paslaugiais. Siūlytojai dedasi žinantys 
sėkmingo gyvenimo paslaptį, todėl jaučiasi pranašes-
ni už kitus. Nerimauju dėl tų draugų, kurie pernelyg 
entuziastingai perša tobulėjimo knygas, neva pakei-
siančias gyvenimą, jaudinuosi, kad juos, tapusius dar 
vieno rinkodaros triuko aukomis, užkerėjo sėkmės 
kultas. Guru, „kepantys“ laimės receptus, neretai pa-
vojingai priartėja prie religinio dogmatizmo, nors kai 
kurie iš jų patys atrodo ne itin laimingi. Vienas toks 
„dvasinis autoritetas“ beribiame Instagram sraute ban-
dė įtikinti žiūrovus, kad reikia stengtis tapti „sunkiau 
nužudomiems“: kilnoti svorius, maudytis šaltame 
vandenyje, užsiimti širdies darbą stiprinančiu spor-
tu. Manęs nužudyti, kiek žinau, niekas neketina, tad 
jo patarimai labiau priminė paranojos iškamuoto vyro 
perspėjimus negu raktą į laimingą gyvenimą. Kelias 
į aštuntą pragaro ratą turbūt yra išklotas tobulėjimo 
knygų puslapiais. Vis dėlto kartais pasiduodu primyg-
tiniams draugų raginimams, susižaviu pažadais, kad 
mano gyvenimas iškart pagerės, jei pakeisiu požiūrį, 
nusiteikimą, dienos režimą. Vartau knygas, kuriose 
įrodinėjama, kad gyvenimą būtinai reikia keisti, o tą 
padaryti gali kiekvienas, nesvarbu, ar jam dvidešimt, 
ar penkiasdešimt. Koks galingas šis vilties pažadas, 
kaip smarkiai mums trūksta tikėjimo, kad dar ne per 
vėlu, gyvenimas dar gali įgauti sėkmės pagreitį, dar 
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galime uždirbti daugiau, svajones paversti tikrove ar 
tiesiog būti labiau mylimi. 

Literatūrologė Jūratė Čerškutė, kartu su Audriumi 
Ožalu 15min tinklalaidėje „Perskaitymai“ aptardama 
geriausias 2021 metų knygas, džiaugėsi, kad sąraše nėra 
kaučinimo knygų su išganingais receptais, kaip uždirbti 
daug pinigų, kaip tapti laimingiems, atrinktos „svarbias 
problemas ir reiškinius reflektuojančios knygos“. Bet kau-
činimo vadovėliai dažniausiai irgi siekia spręsti svarbius 
kasdieninius uždavinius. Gal vis dėlto vertėtų išrinkti 
knygą, labiausiai pakeitusią jos skaitytojų gyvenimą? 
Knygynuose nepaliaujamai pampstančios tobulėjimą 
propaguojančių leidinių sekcijos nėra mėgstamos lite-
ratų. Tai tarsi greitas maistas – paskubomis verčiame 
puslapį po puslapio, ieškodami patarimų, praktiškų 
išeičių, atskleistų paslapčių, nereikalaudami kūrybiš-
kumo, fantazijos, romantikos. Universitetų rekomen-
duojamos literatūros sąrašuose tobulėjimo knygų nėra. 
Tai komercinė lektūra, kurios sėkmę neretai lemia rin-
kodaros specialistai, puikiai žinantys, kokį viršelį, kokį 
pavadinimą parinkti, kad leidinys tuo pat metu keltų ir 
nevisavertiškumo ar gėdos jausmą, ir sužadintų nerea-
lius lūkesčius, kaip yra paprasta tos naštos atsikratyti. 
Kritikuoti tobulėjimo vadovėlius beveik taip pat popu-
liaru kaip ir juos rašyti. Vis dėlto ar tikrai šis žanras, 
dažnai patraukiantis net ir tuos, kurie mažai ką skaito, 
nusipelnė būti ištremtas į literatūros paribius? 

Nemažos dalies tobulėjimo knygų autoriai yra daug 
pasiekę mokslininkai – psichologai ir sociologai, savo 
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profesinę patirtį su PhD kokybės ženklu perteikiantys 
lengvai ir suprantamai. Geras to pavyzdys – Brene’s 
Brown „Didi drąsa“, Angelos Duckworth „Atkaklu-
mas“. Tobulėjimo knygos neretai atsiduria „populia-
riosios psichologijos“ lentynose, taip joms asociatyviai 
suteikiamas mokslinis pagrįstumas. Bet nemažai tokių 
„gyvenimo vadovėlių“ parašė žmonės, neturintys jo-
kių kvalifikacijų, tiesiog dėstantys savo pačių, geriau-
siu atveju – kaimynų sėkmės priežastis (tarkim, Niro 
Eyalo „Dėmesingieji“ ar net populiariojo Timo Ferriso 
„Titanų įrankiai“). 

Žanras, skatinantis tobulėti ar sufleruojantis, kaip 
užsitikrinti sėkmę, iš esmės orientuotas į problemų 
sprendimą. Kaip ištrūkti iš rutinos, kurioje kasdien su-
kamės tarsi voverės rate? Kodėl griebiame telefoną, vos 
tik prabudę? Kuo pakeisti nusibodusį maršrutą namai-
darbas-namai? Kas padėtų rasti jėgų ir suteiktų moty-
vaciją, kad grįžę namo, darytume bent jau kažką? Kaip 
susikaupti? Kaip mylėti? Kas lemia laimę? Tobulėjimo 
knygos žada, kad padės tapti tokiais, kokiais norime 
būti, kad gyvenimas virs tokiu, kokio trokštame. Esmi-
nė šio žanro prielaida yra demokratiškumas – visi gali 
dirbti produktyviau, pasiekti geresnių rezultatų. Nuo 
pat 1936 m., kai niujorkietis Dale’as Carnegie’s išleido 
knygą „Kaip įsigyti draugų ir daryti įtaką žmonėms“, 
tobulėjimo knygos tapo dar viena JAV kultūrinio eks-
porto preke su amerikietiškos svajonės receptūra. To-
bulėjimo instinktas yra toks stiprus, kad neretai pri-
skiriamas žmogaus prigimčiai – visais laikais vienaip 
ar kitaip siekta užsitikrinti geresnį, patogesnį, lengves-
nį gyvenimą, išradėjai, inovatoriai, progresyvūs poli-
tiniai veikėjai šiuo atžvilgiu be paliovos juda į priekį.

Bet šiandieninis tobulėjimo ir savi-pagalbos knygų 
populiarumas signalizuoja, kad metodai, anksčiau pa-
dėdavę įveikti sunkumus, susidoroti su kasdieniniais 
rūpesčiais, nebeveikia. Tarkime, apmalšinti nuolatinės 
įtampos jau nebeįstengia religija. Tai, kad Bažnyčia 
nebedaro poveikio kasdieniniam gyvenimui, nėra nei 
blogai, nei gerai, tiesiog rodo, kaip keičiasi žmonių po-
reikiai ir gyvenimo sąlygos. Filosofams šiandien, regis, 
neberūpi, kaip suprasti save ir pasaulį, nors nemaža 
dalis temų, kurias aptaria tobulėjimo knygos, yra pa-

našios į filosofijos problematiką – žmogus mirtingas, 
nelaimingas, ribotas, silpnavalis, nepajėgus išsiugdyti 
nei atsparumo pagundoms, nei laisvos valios. Jei filo-
sofai apie šias problemas ir kalba, tai daugiausia tik tar-
pusavyje arba mažo tiražo akademiniuose žurnaluose. 
Be to, filosofija turi spekuliacijos prieskonį, o norėda-
mi pažinti save, pageidaujame remtis ne interpretaci-
jomis, bet mokslo patikrintomis išvadomis. Prancūzų 
rašytojo Michelio de Montaigne’io esė skaitomos jau 
ne vieną šimtmetį, tačiau šiuolaikiniai žmonės nebe-
nori gilintis, kaip abstrakčius filosofo patarimus galė-
tų pritaikyti savo gyvenimui. Kapitalizmo išsunktiems 
skaitytojams reikia konkretumo. Mažai filosofų nori 
dalyti patarimus masėms. Jų vietą užėmė psichologai, 
sociologai, gydytojai kartu su daugybe menkai kvalifi-
kuotų tobulėjimo „mokytojų“.

Žinoma, pasitaiko išimčių, prie tokių priskirčiau 
neseniai išleistą Michaelo J. Sandelio „Nuopelnų ti-
roniją“ (The tyranny of merit), Jonathano Sackso 
„Moralę“. Šveicarų kilmės britų filosofas Alainas de 
Bottonas apskritai bando filosofijai suteikti naują 
vaidmenį, kviesdamas žmones reflektuoti savo gy-
venseną, sąmoningai ją keičiant. Gyvenimo mokyklą, 
mokymų centrą ir leidyklą tuo tikslu jis įsteigė beveik 
prieš penkiolika metų. „Išmintis atsparumo labui“ 
(Wisdom for Resilience) – reziumuoja tinklalapio an-
traštė. Filosofo knygos parašytos intelektualiai, bet 
prieinamos platesnei auditorijai. De Bottonas nelaiko 
skaitytojų nei kvailiais, nei išminčiais. Knygų pava-
dinimai tipiški tobulėjimo veikalų žanrui: „Kaip iš-
gyventi moderniame pasaulyje“ (How to survive mo-
dern world), „Kas aš esu?“ (Who am I?), „Paprastesnis 
gyvenimas“ (A simpler life), „Kaip mąstyti efekty-
viau“ (How to think more effectively). Skepticizmas, 
nukreiptas prieš savi-pagalbos knygas, pasak filosofo, 
yra perimtas iš Romantizmo epochos, kai nusiteikta 
prieš emocijų lavinimą, atseit protingos būtybės tu-
rėtų pačios žinoti, kaip dera gyventi. Nors daugelio, 
jeigu ne visų rašytojų tikslas yra dalytis išmintimi, 
atveriant skaitytojams geresnio gyvenimo perspekty-
vas, tiek savi-pagalbos knygų skaitymas, tiek jų rašy-
mas dažnai pašiepiamas.



36 K u l t ū r o s  b a r a i   2 0 2 2  ·  3

Galima tyčiotis iš tobulėjimo guru visažinystės, bet 
į klausimą, kaip išgyventi moderniame pasaulyje, vis 
tiek norėtųsi gauti atsakymą. Dalis žmogiškosios pa-
tirties nekinta, tačiau pasaulis, o kartu ir mūsų kas-
dienybė nepaliaujamai keičiasi, todėl tėvų patarimai 
praranda aktualumą. Kai grįžtame namo tokie pavar-
gę, kad, užuot bendravę su vaikais, bulvės poza krin-
tame ant sofos prieš įjungtą televizorių, kažin ar ga-
lima mylėti tokį gyvenimą. Anksčiau patirtis būdavo 
perduodama iš kartos į kartą, bet šeimos struktūra jau 
baigia sugriūti. Kokia išmintimi pasikliaus pasaulis, 
kamuojamas vis didesnės socialinės nelygybės, susve-
timėjimo, pametęs galvą dėl nuolatinės konkurencijos, 
pasinėręs į konsumerizmą? Tobulėjimo knygos paslau-
giai užpildo tuščią nišą – populiarusis žanras skatina 
daugiau dėmesio skirti sau, rūpintis fizine ir psichine 
sveikata, akcentuoja tuos svarbius asmenybės bruožus 
ir gyvensenos aspektus, kurie iki tol skendėjo nežinios 
migloje, – tai ir emocinis intelektas, ir gebėjimas at-
sipalaiduoti, ir sąmoningas technologijų naudojimas. 
Psichologinis savęs pažinimo arsenalas tapo lengviau 
prieinamas. Bandydami remtis įvairiais patarimais 
ir saviugdos metodais, rastais populiariose knygose, 
žmonės atidžiau reflektuoja tarpusavio santykius, toks 
jautrumas didina emocinį tvarumą. Nors tobulėjimo 
knygos dažnai yra dirbtinai ištęstos, rinkodaros spe-
cialistų įgrūstos į kietus viršelius, o šimtuose puslapių 
kartojami tie patys patarimai, šio žanro populiarumas 
rodo, kad žmonės trokšta gyventi geriau, patogiau, lai-
mingiau, todėl ieško būdų, kaip to pasiekti, stengiasi 
didinti našumą, produktyvumą.

Bet ar našesnis darbas savaime lemia geresnį, juo la-
biau laimingesnį gyvenimą? Kodėl reikia iš visų jėgų 
stengtis, kad būtume vis produktyvesni? Iš kur sužino-
me, kad mums reikia tobulėti ir kaip tą daryti? Pagal ką 
vertinamos tobulėjimo knygos? Pagal patarimų pritai-
komumą? Tobulėjimo knygos neretai yra parašytos taip, 
kad pirmiausia atskleidžia – kartais net sukuria – pro-
blemas, nurodo trūkumus, sukelia nerimą ir jaudulį. 
Vos paėmę į rankas tobulo gyvenimo vadovėlį, iškart 
sužinome, kokie esame netobuli, ydingi. Puslapis po 
puslapio mus įtikinėja, kad turime nuolatos tobulėti, 

be atokvėpio pertraukėlės, be sekmadienių. Tobulėji-
mas ir savęs optimizavimas yra nesibaigiantis proce-
sas, o tokio pobūdžio patarimų knygos – šiandieniniai 
nuskausminamieji. Mes niekada neatskleisime viso 
savo potencialo, tai tik miražas, kurį regime emocinėje 
be paliovos didinamo produktyvumo ir nuolatos at-
naujinamų technologijų dykumoje. 

Manau, čia ir slypi esminis priekaištas tobulėjimo 
knygų autoriams – užuot padėję išbristi iš klampios 
problemų, kurias sukėlė ir tebekelia modernybė, pel-
kės, jie dar giliau panardina skaitytojus į konkuren-
cijos ir susvetimėjimo akivarus. Neretai tendencingai 
sutirština spalvas, pavaizduodami, kad pasaulis daug 
tragiškesnis, o gyvenimas daug blogesnis negu yra iš 
tikrųjų. Išeitis iš visų aklaviečių siūloma ta pati – tai 
nuolatinis savęs tobulinimas ir optimizavimas. Jau 
nebeužtenka tapti geresniam, negu buvai kažkada, 
dabar reikia būti geresniam už kitus. Kitaip tariant, 
varžomės jau ne su savimi, bet su visais kitais. Konku-
rencija pagraužė ir tarpusavio santykius. Jei nenorėsi 
dirbti neapmokamų viršvalandžių, atsiras, kas norės. 
Optimizavimo guru siūlo šimtus būdų, kaip gerinti 
asmeninius rezultatus, virstant mašina, kuri kasdien 
įveikia vis didesnį kilometražą. Melissa Gregg straips-
nyje, išspausdintame The Atlantic, tvirtina, kad pro-
duktyvumo mitai ypač gajūs pasaulyje, kuriam veiks-
mas yra svarbesnis už prasmę. Tobulėjimo guru bando 
įdiegti tiesas, įpareigojančias ištvermingai triūsti visą 
darbo dieną, varžantis kapitalistinėse žiurkių lenkty-
nėse, nesvarbu, kad tos tiesos yra vertybiškai tuščios, 
o lenktynių sąlygos nesąžiningos. Kitaip tariant, savęs 
tobulinimas, siekiant produktyvumo, nustelbia verty-
bių skalę, paremtą nuoširdumu, empatija, teisingumu.

Daugelis tobulėjimo knygų perša viltį, kad galime pa-
sirinkti, kaip gyvensime, jei norime būti laimingi. Tai 
leidžia pasijusti stipriais, galinčiais viską valdyti ir keisti. 
Tačiau tas galėjimas paremtas asmeninės atsakomybės 
mitu, skelbiančiu, esą visko pasieksime, tiesiog pakore-
gavę vidinius savo imperatyvus, ar tai būtų įpročiai, ar 
emocijų valdymas, ar žodžiai, kuriuos kiekvieną rytą 
kartojame sau, stovėdami vonioje prieš veidrodį, kabantį 
virš kriauklės. Toks meritokratinis požiūris verčia tikėti, 
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kad sėkmė ir laimė priklauso išimtinai nuo asmeninių 
pastangų, o ne nuo kilmės, privilegijų ar atsitiktinumo. 
Angliškas žanro pavadinimas self-help books – savi-pa-
galbos knygos – pabrėžia, kad kiekvienas turi pats rasti 
būdą, kaip susidoroti su modernaus pasaulio iššūkiais. 
Pasirodo, ir vienas lauke karys. Pokytis, asmeninis, so-
cialinis ar net politinis, įvyksta ne nustatant santykį su 
kitais, bet apdorojant informaciją ir tobulinant patį save. 
Jau net psichologinės problemos sprendžiamos, skaiti-
nėjant kokią nors tobulėjimo knygą, nesvarbu, kad at-
sisakius terapijos, sveikata galimai blogės. Propaguojant 
iškreiptą požiūrį į sėkmę, lyg ji būtų išimtinai asmeninių 
pastangų rezultatas, bandoma įteigti, kad užtenka prisi-
taikyti prie esamų sąlygų, užuot keitus pasenusias insti-
tucijas, „remontavus“ sugedusias struktūras. Keisti reikia 
individus, o ne sistemines jėgas, palaikančias socialinę 
nelygybę, rasizmą ir išnaudojimą.

Tobulėjimo knygos, dalijančios laimingo gyvenimo 
receptus, daro prielaidą, kad visų skaitytojų socioeko-
nominė situacija yra vienoda, todėl visi gali tuos pačius 
patarimus sėkmingai pritaikyti sau. Markas Manso-
nas knygoje „Subtilus menas nekrušti sau (ir kitiems) 
proto“, siekdamas įdiegti skaitytojams pasitikėjimą sa-
vimi, atseit jo visiškai pakanka, kad pakeistume savo 
gyvenimą, siūlo tiesiog nusispjauti į aplinkinį pasaulį. 
Ignoruodamas sistemines ir struktūrines aplinkybes, 
autorius ragina nekreipti dėmesio į kitų poreikius. Ta-
čiau toks atsiribojimas nuo socialinio gyvenimo tik 
dar labiau pagilina esamas problemas, didina susve-
timėjimą bendruomenių viduje, stiprina nusivylimą 
gyvenimu. Klimato kaitos krizę, socialinės nelygybės 
keliamą įtampą vargu ar įveiksime, tiesiog „nekrušda-
mi“ sau ir kitiems proto. Bendruomeninės problemos 
reikalauja bendruomeninių sprendimų.

Tobulėjimo knygos žada skaitytojams tai, ko pasiek-
ti iš esmės neįmanoma, jeigu ignoruojami tie aspektai, 
kurie yra ne mūsų valioje. Vienas iš tokių – atsitikti-
numas. Juk sėkmė priklauso ne tik nuo asmens pa-
stangų, nuopelnų, bet ir nuo atsitiktinai susiklosčiusių 
aplinkybių. Žinoma, niekas nenorėtų pasiduoti likimo 
nenuspėjamumui. Turbūt svarbiausia, ką tobulėjimo 
knygos duoda, tai viltis, kad savo gyvenimą tikrai esa-

me pajėgūs valdyti, nepaisydami aplinkui tvyrančio 
chaoso. Galima numesti antsvorį, išsivaduoti iš smur-
tinės santuokos, imtis verslo ir tapti turtingam. Jau 
vien tikėjimas, kad įmanoma kontroliuoti asmeninį 
gyvenimą, apmalšina liguistą nevisavertiškumo jaus-
mą, perdėtą perfekcionizmo siekį, o kartu neleidžia 
nugrimzti į bedugnį nevilties šulinį. Tobulėjimo kny-
gų skaitymas yra ir nuskausminamieji, ir performan-
sas, nes leidžia bent jau tuo metu, kai skaitome, jaustis 
galinčiais keisti pasaulį. Ir, žinoma, apie tą savo sėkmę 
skaitytojai praneša aplinkiniams – LinkedIn tinkle 
dalijasi įkvepiančiomis, motyvuojančiomis citatomis, 
parodydami, kad skaito tobulėjimo knygas, nes tai jau 
seniai yra tapę žmogaus, kuriam sekasi, įvaizdžio dali-
mi, patvirtinančia socialinį statusą.

Ar tai vienintelis kelias laimės link? Kartais jos 
kontūrai išryškėja, kai kalbamasi su senais draugais, 
žinančiais vieni kitų silpnybes. Atsiveria durys, kurios 
atrodė užtrenktos amžiams. Motyvacija atsiranda ne 
tada, kai atsikeliama 5 valandą ryto, ką primygtinai 
siūlo Robinas Sharma knygoje „5 valandos klubas“, 
bet kai įstojama į tikrą klubą, kur bendrauja žmonės, 
pasitikintys vieni kitais. Išmintis atrandama, plėtojant 
pokalbį, kuriam reikia bent dviejų dalyvių, bent dvie-
jų karių lauke. Tačiau tobulėjimo knygos bando mus 
įtikinti, kad viską galime pasiekti pavieniui, kad po-
kalbis ir tarpusavio santykiai yra subjektyvūs dalykai, 
kad „mokytojas“, kurio vienintelė sėkmė veikiausiai ir 
yra toji netikėtai išpopuliarėjusi tobulėjimo knyga, už 
visus geriau žino, kaip pasiekti laimę. 

Tam tikra mūsų gyvenimo dalis yra tokia pati kaip 
ir ankstesnių kartų. Bet kasdienybės patirtis ir gero 
gyvenimo rodikliai dabar visai kitokie, negu kadaise 
juos apibrėžė šv. Augustinas ar Michelis de Montai-
gne’is. Pasikeitė ne tik gero gyvenimo lūkesčiai, bet ir 
pats laimės supratimas. Būti laimingam tapo impera-
tyvu. Šiaip ar taip, tobulėjimo knygos yra tiesiog mul-
timilijoninė pasaulinės industrijos dalis, atliepianti 
rinkos poreikius kaip ir visi kiti produktai. Gal mums 
iš tikrųjų pernelyg rūpi laimė? Vis dėlto yra riba, iki 
kurios įmanoma tobulinti save. Argi neužtekų būti ge-
riems, nebūtinai tobuliems?



38 K u l t ū r o s  b a r a i   2 0 2 2  ·  3

Elvina Baužaitė. Ieva, ar šiandien dar apskritai 
įmanoma atsidėti kūrybai, kai visą pasaulį sukrėtė 
Rusijos invazija į Ukrainą? 

Ieva Goleckytė. Mane, kaip ir daugumą žmonių, 
pribloškė prasidėjęs karas Ukrainoje. Bombarduo-
jami miestai, žūsta žmonės, naikinamas pats gyve-
nimas. Sunku suvokti, neįmanoma pateisinti. Tai 
verčia apmąstyti vertybes, supurto pačią būtį, kartu 
primena, kokia laimė kas rytą atsibusti ramioje ir 
taikioje aplinkoje. Visa širdimi palaikau Ukrainą ir 
jos žmones, kurių dvasios stiprybė ir drąsa ginti savo 
šalį kelia didžiulę pagarbą. Padėkime jiems visi, kas 
kuo galime šiuo tragišku metu. O kurti verta, nes 
kūryba reiškia gyvenimą, priešinantis nebūčiai. 

Dažnai sakoma, kad menas turėtų būti atsietas nuo 
politikos, jam nedera atspindėti aktualijų. Tačiau bent 

APIE TALENTĄ, CHARIZMĄ 
IR GROŽIO STANDARTĄ
Su soliste Ieva GOLECKYTE 

kalbasi Elvina BAUŽAITĖ

w

Kauno valstybinio muzikinio teatro miuziklas „Elisabeth“ (režisierė Viktorija Streiča, muzikos vadovas 
Jonas Janulevičius, pjesės ir eilių autorius Michaelis Kunze, į lietuvių kalbą išvertė Viktorija Streiča ir 
Kristina Siurbytė, kompozitorius – Sylvesteris Levay’s, choreografas – Dainius Bervingis, scenografas – 
Artūras Šimonis, grimo ir kostiumų dailininkė – Kotryna Daujotaitė; premjera 2022 m. vasario 14 d.), 
paremtas Austrijos–Vengrijos imperatorienės Elisabeth biografija ir atskleidžia, kas slepiasi prabangaus 
aukštuomenės gyvenimo užkulisiuose.

jau dramos teatras šiandien, sakyčiau, gal net pernelyg 
dokumentalus, susikoncentravęs į socialinę problema-
tiką, kuri reportažiškai tiksliai atkuriama scenoje. Ar 
jums menas yra būdas mąstyti apie dabartį, aiškinti(s) 
kasdienybės peripetijas, ar vis dėlto iliuzinė galimybė 
persikelti į dvasinį lygmenį?

Man atrodo, profesionaliojo teatro visi žanrai turi 
savo nišą, randa publiką ir yra reikalingi. Sutinku, kad 
menas negali būti visiškai atsietas nuo tikrovės, nere-
aguojantis į aktualijas, į tai, kuo gyvenama dabartyje. 
Teatras žmonėms kalba apie žmones, žiūrėdami į tai, 
kas vyksta scenoje, neretai pamatome save. Būtent dėl 
to jis yra toks paveikus, jaudinantis ir aktualus. 

Vis dėlto teatras, apskritai menas idealiu atve-
ju yra dvasinis kamertonas, nes leidžia pakilti virš 
kasdienybės, žemiškos buities. Suteikia ir galimybę 
nusikelti į kitą realybę, sužadina giliausius jausmus, 
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atveria aukštesnės, kilnesnės būties horizontus. 
Asmeniškai man teatro scena yra šventa vieta, 

stengiuosi, kad personažai, kuriems suteikiu gyvybę, 
kurių istorijas pasakoju, sujaudintų, pakylėtų arba 
sukrėstų, pradžiugintų arba priverstų susimąstyti. 
Tai unikali teatro galia, nesvarbu, ar jo tikslas nar-
plioti šiandienos įvykius, ar tyrinėti dvasios gelmes. 

Pasidalykite savo įspūdžiais apie miuziklą „Elisabeth“. 
Taip jau atsitiko, kad miuziklas „Elisabeth“ pasi-

rodė būtent tuomet, kai jame atskleidžiamos temos 
tapo ypač aktualios, nes skaudžiai primena šiandie-
nos realybę – tai pražūtingos politinės ambicijos, 
slegianti grėsmės nuojauta ir, cituoju, – „ilgėjantys 
šešėliai“... Šio spektaklio emocinis krūvis labai sti-
prus, nudažytas niūriais tonais. Siužetas jaudina, 
net sukrečia. Nereikėtų tikėtis, kad čia pavyks ma-
loniai atsiplaiduoti, pasilinksminti. Greičiau privers 
susimąstyti, atsigręžti į save ir aplinkinį pasaulį. 
Nepaprasta išskirtinės moters, Austrijos imperato-
rienės Sisi, gyvenimo istorija byloja apie laisvę, mei-
lę, pareigą, suvaržymus, pastangas pritapti bei ryžtą 
priešintis. Ją nuolat persekioja dvi priešybės – troš-
kimas gyventi ir noras mirti. „Elisabeth“ –  labai 
įtaigus ir stiprus spektaklis, todėl kviečiu pamatyti. 

Šis miuziklas pagal turinį ir atmosferą, sakyčiau, 
prilygsta tragiškai operai. 

Miuziklo žanras atrodo lengvesnis dėl savo spe-
cifikos, atlikimo pobūdžio, skambesio, kuris ar-
timesnis populiariajai muzikai negu operai. Vis 
dėlto dauguma miuziklų, tarp jų ir „Elisabeth“, 
nagrinėja temas, kurios toli gražu nėra nei lengvos, 
nei linksmos, reikalauja emocinių pastangų, kad 
spektaklio kūrėjai atskleistų kūrinio esmę, o pu-
blika pasinertų į scenoje atgyjančią istoriją. „Elisa-
beth“ atmosfera labai gyva, tikroviška, jaudinanti. 
Ji tamsi, sudėtinga, tačiau įtraukianti. Labai džiau-
giuosi, kad vaidinu šiame spektaklyje. Nors, prisi-
pažinsiu, miuziklas nėra mano žanras, daug arti-
mesnė opera, operetė, visa kamerinė muzika (lied, 
chanson, romansai ir t. t.). Veikiausiai tą lemia pati 

balso specifika, didžiulė meilė klasikiniam dainavi-
mui, šių žanrų pojūtis ir noras atlikti būtent tokią 
muziką. Vis dėlto patinka ir miuziklai, manau, šis 
žanras turi plačią raiškos skalę, teikia kūrybinę lais-
vę, nors kelia nemažai iššūkių solistams. 

Iš keturiolikos mano vaidmenų, sukurtų Kauno 
valstybinio muzikinio teatro scenoje, tik trys – miuzi-
kluose: vienas „Grafe Montekriste“, du „Elisabeth“, 
jais labai džiaugiuosi. Iš tiesų norėjau dalyvauti 
„Elisabeth“ – suburta nuostabi kūrėjų ir atlikėjų ko-
manda, kuriai priklausyti yra didelė garbė ir ypatin-
gas malonumas.

Papasakokite apie savo įkūnijamus personažus.
Esu Guvernantė ir Panelė Vindiš – beprotnamio 

pacientė, pasirodanti vienoje trumputėje sceno-
je, tačiau vaidmuo labai ekspresyvus, išraiškingas. 
Didžiausias iššūkis – per dvi minutes maksimaliai 
atskleisti personažo charakterį, būseną. Man labiau 

Ieva GOLECKYTĖ. Panelė Vindiš. Miuziklas „Elisabeth“. KVMT. 2021
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įprastas 2–3 valandų kelias, kai personažą augini, 
atskleidi po truputį. Toks „koncentratas“ kaip čia 
man labai įdomi patirtis. 

Guvernantės vaidmuo savitas tuo, kad esame še-
šios tokios pat guvernantės. Negalima, kaip mes sa-
kome, „tempti antklodės ant savęs“ – traukti solo. 
Čia komandinis darbas. Svarbu veikti sinchroniškai, 
tiksliai, matyti koleges. Laiku pasukti galvą, pakelti 
ranką, nes esi ne vienas, visa grupė daro tą patį tuo 
pat metu. Tai nauja, smagu ir nelengva.

Žvelgdama iš šalies, kaip apibrėžtumėte imperato-
rienę Elisabeth (Marija Arutiunova, Gabrielė Biels-
kytė, Karina Krysko)?

Man labai patiko miuziklo režisierės Streičos min-
tis, kad imperatorienė Elisabeth buvo pati gražiausia 
ir nelaimingiausia moteris Europoje. Tituluota gra-
žuolė, apsupta prabangos, turinti mylintį vyrą, atro-
dytų, ko daugiau reikia? Vis dėlto ji nuolat kovojo su 
depresija, atrodė tarsi „šokanti su mirtimi“. 

Paradoksali asmenybė. Troško laisvės, norėjo gy-
venti autentiškai. Miuzikle „Elisabeth“ stipriai ak-
centuojami psichologiniai sukrėtimai, emocijų au-

dros. Manau, nereikia stengtis užgniaužti savo 
jausmų, kad ir kokie skaudūs jie būtų. Svar-
biausia juos pripažinti, nevertinant, nesmer-
kiant, neskirstant į „blogus“ ir „gerus“. Niekas 
nėra tobulas. 

Elisabeth karališką titulą gavo, kai ištekėjo. 
Apie santuokos ir asmeninės laisvės santykį, pasi-
rinkimo teisę dabar ypač karštai diskutuojama... 

Elisabeth laikais, žinoma, nebuvo didelės pa-
sirinkimo laisvės. Visuomenė, ypač kilmingųjų 
sluoksnis, laikėsi visai kitokių normų, tradicijų, 
ir tai savaime suprantama. Šiais laikais – o tai 
akivaizdi evoliucijos ir kultūros pergalė – žmo-
nės laisvai renkasi vertybes ir prioritetus, pa-
tys sprendžia, kaip jiems gyventi. Santuoka irgi 
yra laisvas pasirinkimas. Kiekvienas turi teisę 
būti laimingas taip, kaip tą supranta, o ne pa-
gal visuomenės primestas normas, vertybines 

nuostatas.

Ką jums reiškia būti moterimi menininke?
Jaučiuosi puikiai. Tai mano kelias, mano gyveni-

mas, esu ten, kur noriu būti. Myliu teatrą, vertinu 
galimybę būti scenoje. Man gera daryti tai, ką darau. 

Mes, scenos žmonės – dainininkai, aktoriai, mu-
zikantai, šokėjai, – žinoma, susiduriame su įvairiais 
iššūkiais, juos tenka kantriai įveikti. Mūsų profesi-
ja – nuolatinis tobulėjimas, čia baigtinio taško nėra. 
Kiekvienas vaidmuo reikalauja visiško atsidavimo – 
emocinio, mentalinio, fizinio. 

Kalbėdama apie scenos moteris, galbūt pami-
nėčiau tik jaunystės ir grožio standartą, taikomą 
išskirtinai joms. Mūsų laikais jis primygtinai ak-
centuojamas ir tampa papildomu iššūkiu, net spau-
dimu. Kita vertus, tai profesija, kuri lemia, kad esi 
visada matomas. Šiais laikais nebeužtenka tik sto-
vėti ir gražiai dainuoti. Estetika, išorinis patrauklu-
mas yra labai svarbūs, kaip ir talentas, charizma, 
vidinis potencialas.

Dėkoju už pokalbį.

„Elisabeth“ miuziklo scena.     Martyno Aleksos nuotr.
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Kavą namuose gerdavau iš Klimto „Bučiniu“ pa-
puošto puodelio, kol tas nesuskilo. Kalėdų dova-

noms pirkdavau garsiausių paveikslų dėliones. Pame-
nu, prieš penkiolika metų Vienoje apstulbau, suvenyrų 
parduotuvėje išvydusi tualetinį popierių su Mozarto 
portretu ant kiekvieno lapelio. Kartais kavinėje ma-
tau vyrą, vilkintį baltais marškinėliais su Van Gogho 
atvaizdu ir išdidžiu užrašu „Menas yra tikras.“ Pagal 
naujojo amžiaus madą didžiojo olandų modernisto au-
syse blizga hiphopo kultūros atstovams būdingi aus-
karai, o ant raudonų jo plaukų kupetos užmaukšlin-
ta kepurė su snapeliu. Tą matant, mintyse ima aidėti 
repo muzikos ritmas. Panašu, kad kultūra išsikraustė 
iš galerijų ir muziejų tiesiai į kasdienybę kaip eilinė jos 
prekė didžiausioje miesto išparduotuvėje. 

Leonardo Da Vinci’o „Mona Liza“ vienu garsiau-
sių pasaulio paveikslų tapo ne todėl, kad tai geriausias 
meistro kūrinys, – Džokondą išgarsino vagystė. Prieš 
gerą šimtmetį Luvro muziejaus darbuotojas šį paveikslą 
nugvelbė per naktinę savo pamainą. Dingimas pastebė-
tas tik po paros, bet jau kitą dieną visi vietos ir pasaulio 
laikraščiai rašė apie amžiaus aferą. Net menotyrininkai 
pripažįsta, kad tuo atveju, jeigu būtų buvęs pavogtas 
kitas Da Vinci’o kūrinys, greičiausiai lankstytumėmės 
jam, o ne moteriai su vos vos regimu šypsniu. Įvairioms 
medijoms be paliovos masiškai reprodukuojant šį por-
tretą, jo vaizdinys įsitvirtino kolektyvinėje atmintyje. 
Kaip atrodo Mona Liza, žino net ir tie, kurie nėra matę 
jokių kitų Da Vinci’o paveikslų ar apskritai nesidomi 

Viktorija SAMARINAITĖ

ORIGINALO IR KOPIJŲ VARŽYBOS

menu. Garsiojo paveikslo kopijos dabar šmėžuoja visur: 
atspauduose ant drabužių, papuošalų, daiktų, atviru-
kuose, žurnaluose, reklamose, filmuose, straipsniuose, 
plakatuose, knygose, televizijos laidose, internete ir jo 
vartotojų sukurtuose memuose – komiškose iliustra-
cijose. Šie ženklai – masinės kultūros simboliai. Ir ne-
galėčiau sakyti, kad jie visiškai nepriimtini, pavyzdžiui, 
memas su Mona Liza, dėvinčia apsauginę veido kaukę, 
mane smarkiai prajuokino.

Amerikiečių filosofas Johnas Fiske’as pabrėžia, kad 
prekė – tai materija, virtusi ideologija, kurios tikslas 
yra įdiegti vartotojams klaidingą savo padėties visuo-
menėje suvokimą. Jis klaidingas „dėl dviejų priežasčių: 
pirma, todėl, kad užtemdo interesų konfliktą tarp bur-
žuazijos ir proletariato, antra, todėl, kad maskuodamas, 
kokie bendri darbininkų interesai, neleidžia formuotis 
klasiniam solidarumui ir klasinės sąmonės jausmui.“1 
Taigi kultūros pavertimas preke sukuria regimybę, kad 
kultūra, net ir aukštasis menas, yra prieinama visiems, 
tiesa, koks bus to sąlyčio pobūdis, lemia kišenė. Tur-
tingas kolekcionierius gali įsigyti paveikslo originalą, 
bent jau profesionalią aukštos kokybės reprodukciją, 
o viduriniosios klasės atstovas greičiausiai turės ten-
kintis įvairiomis kopijomis – atvirukais, meno kūrinių 
atspaudais užrašų knygelėse ar ant marškinėlių… Ko-
pijos iškreipia santykį su originalu. Tikėtina, kad mer-
ginai, nešiojančiai knygas medžiaginiame maišelyje, 
dekoruotame pasteliniu Monet „Saulėtekiu“, niekada 
neatsiras galimybė pamatyti, koks puikus šio peizažo 
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originalas. Šiaip ar taip, kopijų gausa sukuria iliuziją, 
esą menas priklauso visiems. 

Estetikos enciklopedija masinę kultūrą laiko sude-
damąja kultūros dalimi.2 Masiškai gaminama pramo-
niniu būdu, ji yra skirta didelėms auditorijoms, o šios 
siejamos su vartotojų visuomene ir jos vartojimo įpro-
čiais, kitaip tariant, su konsumerizmu. Filosofė Hannah 
Arendt, matydama populiariosios kultūros suklestėji-
mą, jau praėjusio amžiaus viduryje prabilo apie kultū-
ros krizę: „Esama daug didžių praeities autorių, pergy-
venusių užmaršties ir abejingumo šimtmečius, bet vis 
dar neaišku, ar jie įstengs pergyventi pramoginę savo 
kūrinių versiją.“3 Technologijos, išplėtusios meno 
reprodukavimo galimybes, o kartu užtikrinusios 
masinį tų kopijų prieinamumą, daro įtaką kultūros 
turiniui, formai, lemia kūrinių gyvavimo trukmę. 
Menas, anksčiau buvęs prieinamas tik aukštuome-
nei, dabar funkcionuoja pagal rinkos ekonomikos 
taisykles, paisydamas pasiūlos ir paklausos dėsnių. 
Fiske’as tvirtina, kad „populiariąją kultūrą irgi ku-
ria žmonės, o ne gamina kultūros pramonė“,4 antraip 
toks prieštaringų sąvokų derinys kaip masinė kul-
tūra net negalėtų egzistuoti. Anot filosofo, kultūros 
pramonė gamina tik meno išteklių arba tekstų re-
pertuarą, kurį pasitelkia arba atmeta įvairios socia-
linės grupės, kurdamos savąjį populiariosios kultū-
ros variantą. 

Walteris Benjaminas įžvelgė tiesioginę technolo-
ginės pažangos įtaką menui: „Reikia būti pasirengu-
siems tam, kad didžios naujovės paveiks visas menų 
technikas, ir galbūt, nelyg mago lazdelės mostelėjimu, 
pakeis pačią meno sampratą.“5 Kūriniai reprodu-
kuojami nuo seniausių laikų – kopijos gaminamos 
mokomaisiais, pažintiniais, ekonominiais tikslais. 
Pasak vokiečių filosofo, suklestėjus liejybos ir kaly-
bos amatams, reprodukuoti didele apimtimi pirmieji 
ėmėsi graikai: „bronzinės statulos, terakotos ir mone-
tos buvo vieninteliai meno kūriniai, kuriuos jie galėjo 
gaminti dideliais kiekiais. Visi kiti kūriniai buvo uni-
kalūs ir techniškai nereprodukuojami.“6

Jeanas Baudrillard’as masiniam reprodukavimui, 
užtikrinančiam visuotinį prieinamumą, taiko „si-

muliacijos“ ir „simuliakro“ sąvokas vietoj įprastinės 
„reprezentacijos“. Analizuodamas perėjimą iš moder-
nybės į postmodernybę, išskiria tris laike susisluoks-
niavusius simuliacijos tipus, veikiančius ir atskirai, 
ir kartu. Viduramžiais daiktai, pabrėžia prancūzų 
kultūrologas, buvo vienareikšmiški ir esmiški, sank-
cionuoti Dievo. Tikras atsirasdavo iš tikro, simulia-
krai neegzistavo. Renesanso laikais, reprodukavimo 
technika pavertus lipdybą iš gipso, imtasi simulia-
cijų, mėgdžiojančių originalą. Gipsas neturi tekstū-
ros, konkrečios formos, skulptoriaus rankose jis gali 
virsti bet kuo – aksominėmis užuolaidomis, batais, 
arbatinuku… Reprezentacinė substancija, visų kitų 
substancijų veidrodis. O pramonės epocha įtvirtino 
masinę produkciją, nuo mėgdžiojimo pereita prie 
gamybinės simuliacijos, kai bet koks daiktas atsi-
randa gamybos procese. Viskas tapo dirbtina. Gip-
so atitikmeniu Baudrillard’as laiko gelžbetonį, kuris 
yra polimorfiškas, plastiškas, abstraktus ir tvirtas. 
Pritaikytas architektūrai, jis nurungė visas kitas me-
džiagas. Pavyzdžiui, statant medinį namą, reikia at-
sižvelgti į medžio ypatybes, o gelžbetonis tinka bet 
kam ir leidžiasi paverčiamas bet kuo, nebelieka jokių 
medžiagiškumo apribojimų. Taigi santykis tarp ori-
ginalo ir kopijos jau nebesiremia panašumu. 

Matematikas ir filosofas Gottfriedas Wilhelmas 
Leibnizas tvirtino, kad nėra nei dviejų vienodų me-
džio lapų, nei dviejų vienodų kiaušinių. Atsiranda 
poreikis atsižvelgti į tapatybę. Pavyzdžiui, amatinin-
kas siuva batus pagal koją, o serijiniu būdu pagamin-
tus batus matuojamės, kad rastume sau tinkamus. 
Galima daryti prielaidą, kad tos pačios serijos batų 
poros vis tiek bent nežymiai skiriasi tarpusavyje. 
Žmonės išmoko prisitaikyti prie to, kas yra. 

Taip buvo tol, kol išaušo postmodernybės era. Tada 
patirtis, susijusi su simuliacijomis ir simuliakrais, pa-
sireiškė grynuoju pavidalu – atsiradus tobulo pamėg-
džiojimo galimybei, kopija taip susiliejo su originalu, 
kad jau nebeįmanoma jų atskirti.7 Patirtis irgi tapo 
esmiškai antrinė, juk tam tikru atžvilgiu ir ji yra ga-
mybos produktas. Svarbiausias čia atgaminimas ir at-
gaminamumas. Viskas yra suskaitmeninta, net vaizdą 
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ir garsą sudaro pikseliai, dvejetainės sistemos, medžia-
giškumas čia pasireiškia nebent elektros impulsais ir jų 
pertrūkiais. Universalia samprata tampa kodas, pagal 
kurį ir gaminami pranešimai. Baudrillard’as taiko są-
voką hiperrealybė, kuri neturi nei pradžios, nei pabai-
gos – taip apibrėžiama amžinai funkcionuojanti tikro-
vė, nes ji be paliovos kopijuojama, todėl jos vaizdai nei 
atsiranda, nei dingsta, tiktai kartoja save pačius.

Anot Benjamino, „techninis meno kūrinių repro-
dukuojamumas pakeitė masių požiūrį į meną.“8 Var-
tojimą skatinanti takiosios modernybės9 ekonomika, 
grindžiama pasiūlos pertekliumi, greitu nusidėvėjimu, 
vilionių galia, kultūrą irgi pavertė eiliniu prekybos 
centro, kuriuo tapo visas pasaulis, skyriumi. Arendt 
tikėjo, kad kultūros esmė yra grožis, tačiau vartotojų 
visuomenė kultūrą pavertė produktu, kurį galima su-
vartoti ar tiesiog sugadinti: „Masinė kultūra atsiranda 
tada, kai masių visuomenė užgrobia kultūros objektus, 
o tai pavojinga todėl, kad visuomenės gyvybinis proce-
sas (kaip ir visi biologiniai procesai) viską, kas tik įma-
noma, godžiai įtraukia į savo metabolizmo ciklą, sten-
giasi tiesiog suvartoti kultūros objektus, juos suvalgyti 
ar sunaikinti.“10 Filosofės teigimu, daiktas vadinamas 
„kultūros objektu“, jeigu jis gyvuoja ilgiau negu nau-
dojamas atlikti praktinei funkcijai, kuriai yra skirtas 
arba kuri paskatino jį sukurti.

Tačiau ne visi kultūrologai meną laiko neliečiamy-
be, šventuoju Graliu, galinčiu sujaudinti sielą, mesti 
iššūkį protui, leidžiančiu pabėgti nuo tikrovės. O ir 
dalis menininkų tokiam požiūriui pritaria. Poparto 
krypties pradininkas Andy’s Warholas buvo ne tik 
talentingas kūrėjas, bet ir gabus verslininkas. Meni-
ninku jis laikė asmenį, gaminantį niekam nereika-
lingus daiktus: „Būti geru verslininku yra žaviausia 
meno rūšis. Kalti pinigus yra menas, darbas yra me-
nas, o geras verslas yra geriausias menas.“11 Warholas 
savo kūriniuose tiesiogiai kopijavo tikrovę, objektais 
rinkdamasis žinomus populiariosios kultūros sim-
bolius – reklamas, kino filmų ištraukas, pomidorų 
sriubos Campbell skardines, JAV dolerių bankno-
tus, Coca Cola buteliukus, bananus, žiniasklaidos 
adoruojamų asmenybių (tokių kaip aktorės Marilyn 

Monroe, Audrey Hepburn, muzikantas Johnas Len-
nonas) atvaizdus, net Kinijos diktatoriaus Mao Dze-
dungo portretą. Warholas, ko gero, pirmasis meno 
kūrinio statusą suteikė tikrovės reprodukcijai. Marš-
kinėliai, užrašų knygutės, plakatai, pirkinių maiše-
liai, net grafičiais išterliotos pastatų sienos kartoja 
sakramentalią jo frazę: „Ateityje visi sulauks 15-os 
minučių pasaulinės šlovės“, tarsi tvirtinančią, kad 
ne tik kultūra, bet ir pripažinimas yra prieinamas 
kiekvienam, nepaisant socialinės klasės ir išsilavi-
nimo. Baudrillard’o teigimu, „visos reikšmės įgauna 
skaitmeninę formą ir egzistuos tol, kol egzistuos tin-
klas.“12 Virtualybės laikais individui net nebereikia 
išeiti iš namų, kad pasidairytų po garsiausius pasau-
lio muziejus ar vos per kelias akimirkas susirastų pa-
geidaujamo kūrinio atvaizdą internete. 

Technologinė pažanga visais laikais lemia, kad ne-
mažai kultūros formų sunyksta, o kitos iškyla. Nors 
meno objektų stilius, forma ar turinys kinta, ypač kai 
imama pataikauti masinei auditorijai, jie, net patyrę 
esminę transformaciją, kurią diktuoja rinkos ekono-
mika, vis tiek neatsiduria kultūriniam sąvartyne. Tai 
rodo kultūros tvarumą. Antra vertus, masinio repro-
dukavimo bumas tiesiogiai paveikė meno objekto sam-
pratą, funkcijas, kūrybos procesus, lėmė, kad kultūros 
objektus imta laikyti kultūros produktais. Kultūra 
virto preke, kurios paklausa tarp vartotojų priklauso 
nuo jos populiarumo kitose medijose, žiniasklaidoje ir 
nuo pramoginės funkcijos atlikties. Suinteresuotumas 
ekonominiu kapitalu skatina ieškoti kompromisų – pri-
einamumas didinamas, neretai simplifikuojant turinį, 
pritaikant jį statistinio vartotojo poreikiams, siekiant 
patraukti ir kuo ilgiau išlaikyti individų, kuriuos ata-
kuoja nenutrūkstamas informacijos srautas, dėmesį. 

Nors Van Gogho „Žvaigždėta naktis“ puošia 
metalines arbatos ar pieštukų dėžutes, porceliano 
puodelius, o paveikslas „Kavinės terasa naktį“ yra 
atspaustas ant patalynės, žadančios romantiškus 
sapnus, tebesirikiuoja eilės norinčiųjų pamatyti šio 
menininko kūrinių originalus. Da Vinci’o „Mona 
Liza“ dėl visuotinio populiarumo įsivaizduojama 
tokio didelio formato, kad Luvro lankytojai, prasi-
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brovę pro smalsuolių minią, gali ir nusivilti, išvydę 
kuklaus dydžio portretą, uždengtą neperšaunamuo-
ju stiklu ir apsuptą sargybinių... Mirgantys šviesos ir 
šešėlių atspindžiai trukdo įsižiūrėti į garsųjį šypsnį, 
juo labiau nepavyks paslaptingo Monos Lizos žvilgsnio 
pajusti, trypčiojant kitam salės gale…

Kad pamatyčiau žymiausių pasaulio dailininkų kū-
rinius, esu dešimtis valandų praleidusi eilėse prie Luvro, 
Meistrų galerijos Dresdene, Vatikano valstybės vartų... 
Kartais, būna, regėjai vieno ar kito menininko darbų ko-
pijas, jau net persekioja tų kopijų kopijos, bet atsistoji prie-
šais originalą ir netenki žado, nes įsiurbia kūrinio magija.

Prieš dvi savaites per sprindžio atstumą tyrinė-
jau Jacksono Pollocko „Užburto miško“ originalą iš 
Peggy’ės Guggenheim kolekcijos Venecijoje.

Prieš trejus metus pribloškė vienintelis tuo metu 
Meksikoje buvęs Fridos Kahlo originalas „Dvi Fridos“.

Prieš dešimtmetį ilgai neįstengiau atplėšti akių nuo 
Salvadoro Dali „Vilio Telio giesmės“ Stokholmo mo-
dernaus meno muziejuje.

Prieš penkiolika metų burte užbūrė Rafaelio „Siksto 
Madona“, liete užliejo to paveikslo mėlynė.

Lygiai taip jausiuosi dar šimtus kartų.
Panašu, kad kol kas santykis 100:0 – originalo nau-

dai kopijos atžvilgiu.

1 John Fiske. Populiariosios kultūros supratimas. Vilnius: Žara. 2008, p. 20.
2 Estetikos enciklopedija. Sudarytojas Juozas Mureika. Vilnius: Mokslo ir 

enciklopedijų leidybos centras. 2010, p. 372.
3 Hannah Arendt. Tarp praeities ir ateities. Aštuoni politinės filosofijos etiudai. 

Vilnius: Aidai. 1995, p. 230.
4 John Fiske. Populiariosios kultūros supratimas, p. 27.  
5 Walter Benjamin. Nušvitimai. Vilnius: Vaga. 2005, p. 214.
6 Ibid, p. 215.
7 Jean Baudrillard. Simuliakrai ir simuliacija. Vilnius: Baltos lankos. 2009.
8 Walter Benjamin. Nušvitimai, p. 234.
9 Zygmunt Bauman. Kultūra takiojoje modernybėje. Vilnius: Apostrofa. 2015, 

p. 25.
10 Hannah Arendt. Tarp praeities ir ateities, p. 230.
11 Zygmunt Bauman. Kultūra takiojoje modernybėje, p. 135.
12 Jean Baudrillard. Simuliakrai ir simuliacija.

SRTR fondo direktorius Gintaras Songaila vis dėlto 
atsakė į mano atvirą laišką, kodėl Kultūros barai gavo 

tokią menką paramą 2022 m. Pasirodo, dar turėtume 
džiaugtis kažkiek apskritai gavę, nes „penki nepriklau-
somi ekspertai“ norėjo žurnalą numarinti visiškai. 
Pavyzdžiui, projektui „Žaliasis kultūros kursas“ siūlė 
skirti vos 15 tūkstančių eurų visiems metams. Mat 
„ekspertams sukėlė abejonių „projekto dvilypumas“ – po 
plačiu ekologijos temos skėčiu yra padedama ir tai, kas pa-
vadinta „kultūros „klimato“ kaita“. [...] Kultūros ir meno 
„sandas“ su pasirinkta tema „nusakytas abstrakčiai“. Ma-
tyt, vertintojai nėra skaitę Kultūros barų, todėl nežino, 
kad žurnalas visada laikė ir laiko kultūrą egzistenciniu 
„skėčiu“, o ne siaura vien meno kūrybos sfera. Žaliasis 
kursas irgi patirs fiasko, jeigu nesikeis visuomenės 
psichologija, kultūrinės nuostatos. Šiuo atžvilgiu dar 
keistesnis reikalavimas nurodyti ekspertams priimti-
nus autorius – patarčiau juos priimti į savo leidžiamus 
žurnalus, o mes jau patys spręsime, ką kviesti, ko ne. Ap-
skritai toks tiesioginis kišimasis į redakcijos veiklą ne-
maloniai primena sovietinius laikus. O priekaištas, kad 
už analitinius, sudėtingus tekstus ir jų vertimus norime 
mokėti daugiau, negu už „einamąsias recenzijas“, išvis 
neatlaiko kritikos, juk suprojektuoti lėktuvą turbūt yra 
gerokai sudėtingiau negu parasparnį...

Na, bet ginčytis su ekspertais tas pats, kas su pliku 
peštis.

Verčiau padėkosime tiems, kurie pagal išgales 
parėmė žurnalą: AB Trevesta (direktorius Raimondas 
Nasutavičius), Irena Dirgėlienė, Violeta Aurylienė, 
Rasa Budrikienė, Donata Mitaitė, Saulius Varnas, 
Virginija Tamulevičiūtė, Mantas Jonaitis.

Laima KANOPKIENĖ

JEI EKSPERTAI 
MOKĖTŲ SKAITYTI...
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Algirdas Jazbutis. Jūs, kolega, tiek Šiauliuose, tiek 
šalyje esate žinomas dizaineris, įvardijamas nova-
toriumi, produktyvus dizaino ir dailininkų sąjungų 
narys. Nuo to laiko, kai baigėte mokslus Vilniaus 
dailės institute, praėjo pusė šimtmečio. Pakito san-
tvarka, technologijos, vertinimo kriterijai. Kas, Jūsų 
manymu, šiandien yra dizainas? Taikomosios dailės 
atmaina? Aplinkos keitimas? Kokia jo esmė?

Vilius Puronas. Prisistatysiu – esu dizaineris, 
pramoninės dailės specialistas, t. y. inžinieriaus ir 
menininko hibridas. Lietuvoje tokių nedaug. Turiu 
bene trisdešimties metų administracinio darbo sa-
vivaldybėje patirtį, modeliavau Šiaulių miesto veidą. 
Esu susijęs su kūryba, vadyba ir gamyba. Lietuvoje 
dizaineriams iš kiaušinio išsilukštenti padėjo „dau-
kantizmas“ (neseniai atšventėme Felikso Daukanto 
100-metį). Esu kūrėjas, nors jokia mokykla negali 
išmokyti kūrybos, jei Dievas neskyrė talento. Me-

„MENININKAI – 
DIEVO INDUSTRIJOS 
KŪRINIAI“
Su dizaineriu Viliumi PURONU 

kalbasi Algirdas JAZBUTIS

Vilius Puronas, kadaise tapęs Šiaulių miesto vyr. dizaineriu, kūrė ir veikė radikaliai. Jis pirmasis, ne-
paisydamas Sovietų Sąjungos nustatyto statybų reglamento, įvedė kitokį urbanistinės aplinkos zona-
vimą – uždarė centrinę gatvę, pavertė ją pėsčiųjų bulvaru. Ten sukoncentravo reklamą su apšviečia-
momis vitrinomis, nestandartinėmis iškabomis, spaudos kioskais. Pasitelkė sienų tapybą, skulptūras, 
lauko keramiką. Pastatė suoliukus poilsiui, įrengė specialias vietas dviračiams... Miesto centras su 
fontanais ir papildomu apšvietimu tapo vizualiai patrauklus, labai jaukus, perteikiantis unikalią šios 
vietos dvasią. 

Puronas senamiesčio erdvę „sušildė“, šiauliečiams ji tapo artimesnė, psichologiškai prieinamesnė, tie-
siog sava.

nininkai – Dievo industrijos kūriniai. Savo paskir-
ties gal ir nesuprantantys, bet ja gyvenantys. Manoji 
lemtis – būti savam tarp visų ir kartu svetimam.

Tarp dailininkų, architektų jaučiuosi savas, nes 
galiu diskutuoti apie mastelį, formą, proporcijas, bet 
ir svetimas, nes „neturiu skonio apskritai…“ Tarp 
inžinierių ir gamybininkų – savas, nes pateikiu raš-
tingus darbo brėžinius, išmanau technologijas ir ter-
minus, darbininkų ir meistrų galimybes, bet sveti-
mas, nes esu humanitaras, o ne technokratas. Tarp 
istorikų ir kraštotyrininkų – savas, nes žinau datas 
ir rašau straipsnius, bet svetimas, nes keliu klausi-
mus, į kuriuos jie negali atsakyti, esą jų „to nemokė“. 
Tarp miesto va(l)dovų – irgi savas, nes turiu humoro 
jausmą, nesiveliu į kabinetines intrigas, klusnus, nes 
nepretenduoju į jų postus, bet svetimas, nes neatitin-
ku administracinių reglamentų, esu ne iki galo per-
kandamas...
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Keblu netgi tarp saviškių. Vizualinis dizainas (vi-
zualinė informacija, reklama, spaudos maketavimas 
ir pan.), art-dizainas (meninė daiktų ir skulptūrinių 
akcentų gamyba, rūbų modeliavimas), industrinis 
dizainas (gaminių tiražavimas industriniu būdu) 
ir kt. – tai galybė tarpusavyje susipynusių estetinių 
sprendimų ir gamybinių procesų.

Dievas – žmogaus dizaineris, o žmonija – ateivė 
šioje planetoje. Ji neišgyventų be dirbtinio (karšto) 
maisto, be dirbtinės socialinės saviorganizacijos, be 
dirbtinės aplinkos. Štai ir priartėjome prie dieviš-
kosios dizaino paskirties. Žmogus – planetos sve-
timkūnis. Urvinis ar dabartinis, jis yra niekas be 
daiktinės aplinkos: peiliai kopijuoja dantis, kailį 
keičia drabužiai, o natūralią aplinką – „kokonai“. 
Tik „kokonuose“ jaučiamės saugūs ir visaverčiai: 
juose (butuose) auginame vaikus, juose (kabinetuo-
se) keliame audras stiklinėse, jais (automobiliais ar 
orlaiviais) keliaujame po pasaulį. Net trumpalaikei 
nakvynei siuvame palapines. Štai kodėl žemėje be 
paliovos statomi miestai, fabrikai, tiesiami keliai, 
gamtosaugininkams bejėgiškai apgailestaujant.

Dizainas – gyvasties projektavimas, pasitelkiant 
žiniją ir technologijas. Kai kalbama apie kičą, apie 
viešąsias erdves ir gerą skonį, visada reikėtų prisi-
minti auksinę kulinarijos taisyklę: „Dėl skonio nesi-
ginčijama.“ Grožis, kai išeina iš mados, tampa bjau-
rumo forma. Industrinis dizainas, techninė estetika. 
Šie žodžiai buvo pirmasis postūmis XX a. pradžios 
civilizacijai apsižvalgyti, o šiandieninei – daiktinės 
aplinkos genezę įvertinti iš naujo. Juo labiau kad 
XXI a. ir techninė, ir meninė kūryba, ir taikomasis 
menas su dekoratyvinio meno atmainomis ėmė lįs-
ti po dizaino skėčiu. Tegu lenda!.. Taikomojo meno 
muziejus jau perkrikštytas ir tapo dizaino centru.

Suprojektuoti šypseną, patriotizmą, jaukumą ar 
koktumą – štai dizaino tikslas. Nepasiklysti asme-
ninių ambicijų brūzgynuose, tą gali sau leisti nebent 
grynųjų menų atstovai. 

Dizainas – tai veiklos esmės projektavimas. Štai 
Europos Komisija irgi rekomenduoja laikyti dizainą 
varikliu, skatinančiu šalies ekonominį potencialą. 

Būdamas trigubas provincialas, trijų provincijų – Eu-
ropos, Lietuvos ir Šiaulių atstovas, pritariamai link-
siu galva. Nors, kaip pramoninės dailės atstovas, kol 
kas nesu informuotas, kaip tas variklis veiks, ar tiks, 
pavyzdžiui, Šiaulių „Ventai“, kuri gamina baldus Šve-
dijos rinkai pagal švedų dizainerių projektus...

Žvilgtelėkime atgal – juk anais laikais jūsiškė vei-
kla Šiauliuose prilygo revoliucijai!

Likimas lėmė, o prof. Feliksas Daukantas 
1973-iaisiais pastūmėjo, kad kurčiau ketvirto pagal 
dydį Lietuvos miesto įvaizdį. 

Šiauliai – pramonės miestas, taigi dizaineriui čia 
būta daugiau galimybių negu kitur. Juo labiau kad 
pagal diplomą esu dailininkas-konstruktorius. Bu-
vau vienas keliuose asmenyse: diktatorius ir demo-
kratas, valdininkas ir verslininkas, menininkas ir 
finansininkas. O kartu – architektas, dailininkas, 
inžinierius, kraštotyrininkas, savivaldybininkas. 
Visose srityse stengiausi būti profesionalus dile-
tantas, projektuojantis procesą – lietuviško miesto 
esmę. Metodiką, kaip kurti Šiaulių įvaizdį, teko iš-
rasti pačiam. Ji leido tapti ne vienos technologinės 
naujovės pradininku. 

Atsirado net reiškinys, taikliai pavadintas „puro-
nizmu“. Pakomentuokite, kas tai. 

Na, kai Šiaulių kabinetiniai diletantai puolė truk-
dyti, neleido kompleksiškai spręsti miesto problemų, 
kuriant daugiafunkcinę Jaunimo zoną, Pramonės 
įdomybių parką, gatvių infrastruktūros sistemą ir 
kt., persikvalifikavau į erdvinių „miesto įžymybių“ 
gamybą. Tai neįprastas žanras – skulptūrinis dizai-
nas su intelektiniu įdaru. Ypač didelis pramoninin-
ko, UAB „Elga“ generalinio direktoriaus Ramūno 
Volbeko indėlis, juk Šiauliai – pramonės miestas.

Vieniems „puronizmas“ asocijuojasi su cinkuoto 
metalo technologija, kitiems – su biurokratiniu eks-
tremizmu, tretiems kelia pavydą... O iš tikrųjų, kuo 
menas įvairesnis, tuo tauta stipresnė ir turtingesnė. 

Dėkoju už pokalbį.
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Raminta JURĖNAITĖ

VIZIONIERIŠKOS ANDRIO 
VITOLINIO STRUKTŪROS

krizes, net katastrofas. Covid-19 pandemiją jis irgi pri-
skyrė prie neigiamų globalizacijos padarinių, atsklei-
džiančių technologizuoto pasaulio pažeidžiamumą.

Vitolinio paveikslai, ištapyti skulptūriniai objektai 
balansuoja tarp abstrakcijos ir daiktiškumo, racio-
nalumo ir intuicijos. Abstrakčių kompozicijų formos 
ir linijos asocijuojasi su radarais, statiniais, saulės 
kolektoriais, dėžėmis, kelio ženklais, vamzdynais. 
Tačiau jų atvaizdai nekonkretizuojami, paslaptingi, 
sunkiai identifikuojami. Tapydamas tikrus ir išgalvo-
tus techninius įrenginius labiausiai pabrėžia trapumą 
ir įvairius transformacijos aspektus. Vitolinis rašo: 
„Stengiuosi fiksuoti gyvą pasaulio tėkmę. Viena vertus, 
paveiksluose dominuoja žmonių sukurtos, palyginti sta-
bilios struktūros, antra vertus, juntamas ir neraciona-
laus pasaulio dvelksmas, tai leidžia peržengti žemiškos 
akivaizdybės ribas. Susidūrimai su daugeliu reiškinių 
yra tarsi blyksniai – iš pradžių mintis ar procesas yra 
aktyvus, bet ilgainiui nublanksta, išnyksta. Labai svar-
bi ir mūsų fizinė padėtis – ar esame procesų centre, ar 
periferijoje.“ 

Objektai, nors yra kruopščiai sukonstruoti bei nu-
braižyti, paveiksluose praranda stabilumą – pasvyra, 
griūna, subyra į dalis, net susprogsta. Stačiakampiai 
virsta netaisyklingomis žvaigždėmis, kitokiomis dau-
giabriaunėmis formomis: „Mano kūriniuose ir žvaigž-
dės, panašios į liepsnas, ir brangakmeniai, panašūs į lie-
taus lašus, savaip įkūnija civilizacijos idėjas. Ar tai būtų 
siautėjanti Wagnerio jūra, ar Neo Raucho žvaigždė.“ 

Galerija Meno niša, vadovaujama Dianos Stomie-
nės, savo 20-mečiui skirtą programą pradėjo 

įspūdingai – Rygos dailės akademijos profesoriaus, 
prorektoriaus Andrio Vitolinio paroda „Mums reikia 
šanso atgimti!“ 

„Pagrindinė parodos idėja buvo suformuota po ilgų 
apmąstymų. Visus darbus vienija tikėjimas, kad idėjos, 
mintys ir vizijos materializuojasi. Jei žmogus turi viziją ir 
siekia ją realizuoti, mintys gali tapti fiziškai apčiuopiamos.

Idėjos veržiasi nenutrūkstamu srautu. Jis gali nuslūg-
ti, bet gali ir patvinti, atsinaujinti. Tai tam tikru atžvilgiu 
siejasi su „atgimimo“ sąvoka. Gyvenime būna akimirkų, 
kai apima nusivylimas, prarandame ateities viziją... Štai 
kodėl reikia šanso atgimti. O atgimimas pirmiausia susi-
jęs su idėjomis“, – tvirtina dailininkas.

Ekspozicija Meno nišoje ir Vilniaus rotušėje primi-
nė kompleksinę instaliaciją iš paveikslų, nutapytų ant 
drobės, su juos papildančiais ištapytais skulptūriniais 
objektais – tai savotiškas tapybos ir skulptūros hibri-
das. Vitolinis, beje, turintis ir dizainerio išsilavinimą, 
skirtingos stilistikos ir dydžių architektūrinėse erdvė-
se sukūrė įspūdingą „scenografiją“ – paveikslus paka-
bino ne tik ant sienų, bet ir ore, ištapė kolonas, objek-
tus išdėstė ant grindų. 

Per parodos atidarymą rotušėje Vitolinis kalbėjo, kad 
domisi technika, bet pabrėžė, jog visuotinis tikėjimas 
jos galia bei nepaliaujama pažanga baigėsi. Globaliame 
pasaulyje, anot menininko, net menki technikos sutri-
kimai gali sukelti ne tik trumpalaikes, bet ir ilgalaikes 
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Įkvėpimo šaltiniu Vitoliniui 2019 m. tapo Richardo 
Wagnerio teatro pastatas Rygos centre. Kilusi grėsmė, 
kad šis kultūros ir architektūros paminklas gali sugriū-
ti, tapo impulsu didelio formato paveikslui „Skrajojan-
tis olandas“ ir kitiems kūriniams. Nesaugumo jausmą 
kelia ne tik objektų nestabilumas, bet ir agresyvus jų 
elementų pobūdis. Smaigaliai, spygliai, aštrios briau-
nos atrodo pavojingai. Dar nesaugesnė objektų aplin-
ka – tuščia, apleista, nualinta žemė, nykios dykumos, 
audringa jūra, atšiauri dangaus gelmė. Visi daiktai 
vaizduojami trimačiai, tačiau daro besvorių, pakibusių 
ore įspūdį, kurį sustiprina vaizdavimo stilistika, pri-
menanti spalvotus brėžinius ir kompiuterines projektų 
vizualizacijas. 

Apribotą tapybos siužetų bei motyvų repertuarą Vi-
tolinis paradoksaliai derina su grafiškų detalių gausa, 
turtingais spalvų, ritmų deriniais. Konkretumas papil-
domas optiniam menui būdinga išraiška ir tapybiškais, 
spontaniškais potėpiais. Dominuoja šilti rusvai-rudi 
tonai su žydros ar smaragdinės mėlynos spalvos kon-
trastais. Svarbus vaidmuo tenka atspalviams. Kūrinių 
visuma daro dekoratyvios ornamentikos įspūdį.

Techniniai objektai Vitolinio paveiksluose praranda ne 
tik įprastus pavidalus, bet ir funkcijas. Iš transformuotų 
elementų konstruojami vis nauji modeliai, ištisi industri-
niai peizažai. Kūriniai byloja apie simbolių ir vizualizaci-
jos pokyčius. Žiūrovai kviečiami sekti paskui menininką 
be aiškaus tikslo, bet skatinami nevengti eksperimentų. 
Tik išsivadavus iš stereotipų suteikiamas „šansas atgimti.“ 
Vitolinis rašo: „Būtent tomis akimirkomis, kai idėjos nu-
blanksta ir žvaigždė perdega, svarbus tampa kitas „atgimi-
mo“ etapas. Mane ypač domina momentas, kai vienu metu 
detonuoja keletas idėjų. Kas bus po to? Išgyvens stipriausieji? 
Ar sprogimo banga visiškai užgesins viltį? Dėl šio netikrumo 
daugelis mano sukurtų vaizdų tarsi levituoja ore, praradę 
stabilų ryšį su žeme. Išlaisvinęs juos nuo gravitacijos, leidžiu 
pasinerti į nuotykius, esančius anapus racionalumo ribos.“

Vitolinio kūryba mums įdomi ir tuo, kad jo pasiren-
kamos temos ir plastinė kalba Lietuvos tapybai beveik 
visiškai nebūdinga. O Latvijos dailė turi gilias ir ne-
blėstančias abstrahuotų ateities modelių konstravimo 
tradicijas. Pradžią šioms paieškoms XX a. 3-iajame 
dešimtmetyje davė konstruktyvistų Gustavo Klucio ir 
Kārlio Johansono „vizionieriškos struktūros“. 8-ajame 
dešimtmetyje šias idėjas plėtojo Valdis Celmsas ir Artu-
ras Riņķis, kurdami kinetinius objektus. Šiandien latvių 
viduriniosios kartos dailininkai, pavyzdžiui, Gintas Ga-
brānas, Ivaras Veinbergas, Rihardas Vītolis ateities vizi-
jas kuria, pasitelkdami meno ir mokslo sintezę. Jaunasis 
tapytojas Henris Preissas geometrinių formų modelius 
papildo anarchistiniais elementais.

Tęsdamas šią latvių tradiciją, Andris Vitolinis ais-
tringai eksperimentuoja su ateities modeliais kurdamas 
savitas spalvingas „vizionieriškas struktūras“. Koncep-
tualus išeities taškas čia neatsiejamas nuo formos ekspe-
rimentų, nuo tapybos grožio.

Andris VITOLINŠ. Išardyta dėžė. 2021. Akrilas, drobė; 160 x 110



Andris VITOLINŠ. Sprogimas. 2021. Drobė, akrilas; 140 x 110



Andris VITOLINŠ. Sunkioji apkrova. 2017. Drobė, akrilas; 95 x 190

Andris VITOLINŠ. Arka. 2021. Drobė, akrilas; 100 x 120
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Kadaise netoli Barselonos vaikštinėdamas pajūriu, 
nusižiūrėjau vieną akinamai baltą viešbutį. Tai 

dailus kelių aukštų pastatas ant kranto, visų kambarių 
balkonai žvelgia jūros pusėn. Tada pagalvojau: norė-
čiau kada nors čia apsistoti.

Metai bėgo, tas įspūdis pasimiršo. Bet kartais, kai 
užsidėdavau ant galvos vasarinę kepuraitę su užrašu 
Santa Susanna, tos vietovės pavadinimas vėl primin-
davo aną baltą dailų viešbutį ir apimdavo troškimas 
ten atsidurti.

2021 m. rudeniop užėjęs į kelionių biurą pasakiau, 
kad norėčiau pailsėti prie jūros, jei yra galimybė, apsi-
stočiau būtent tame Santa Susannos viešbutyje. 

Pasirodo, realu. Paprašiau kambario su balkonu ar-
čiausiai prie jūros, aišku, su priemoka. Patvirtinta, su-
moku, nuotaika smagi – viskas pavyko! Tačiau tos pa-
čios dienos pavakare pranešė, kad geriausias kambarys 
vis dėlto užimtas. Praradęs entuziazmą, svarsčiau, gal 
atsisakyti kelionės.

Turizmo agentūra vertėsi per galvą, darė, ką galė-
jo. Netrukus informavo, kad gausiu geriausią kambarį 
tarp vadinamųjų šoninių, iš ten jūra irgi kaip ant del-
no. Patikėjau. Vykstu savaitės atokvėpio.

Įžengęs į žadėtąjį kambarį, matau ant stalo butelį 
proseco, šalia taurės padėtas raštelis: „Brangus Stasy, 
sveikas atvykęs į Alegria Mar Mediterania. Tegu vieš-
nagė čia bus maloni. Alegria hotels.“

Balkonas užlietas saulės, prieš akis banguoja jūra. 
Nėra kuo skųstis. Apimtas geros nuotaikos restorane 

Stasys EIDRIGEVIČIUS

NUO ARLIO IKI PARYŽIAUS – 
VIENU ATODŪSIU

vis piešiu ant popierinių servetėlių. Kelneris juokais į 
mane kreipiasi: „Ko pageidausite, Picaso?“ 

Viešnagei baigiantis susipažinau su vienu svečiu, 
kuris automobiliu atvyko iš Vokietijos. Netikėtai ding-
telėjo mintis, kad, užuot lėktuvu skridęs į Varšuvą, 
galėčiau su savo nauju pažįstamu keliauti automobiliu, 
būtų išskirtinė ekskursija – Arles, Albi, Rodez, Paris, 
kiekviename mieste aplankyčiau pasirinktus meno 
objektus. Paryžiuje dar suspėčiau pamatyti Christo 
projektą – „supakuotą“ Triumfo arką.

Mano avantiūrai buvo entuziastingai pritarta, taigi 
leidžiamės į kelionę.

Arlis

Pirmąkart gyvenime automobiliu važiuoju iš Ispanijos 
į Prancūziją, gėrėdamasis saulėtais kalnais, žaliuojan-
čiais slėniais, stačiomis uolomis.

Po keleto valandų atsidūriau Arlyje. Šis miestas, vis 
dar sklidinas Vincento van Gogho dvasios, iškart pa-
kerėjo grožiu.

Čia pagal garsaus architekto Franko Gehry’o pro-
jektą neseniai pastatytas Luma muziejus, kurio atida-
rymas 2021 m. vasarą plačiai nuskambėjo tarptautinė-
je spaudoje. Jau iš tolo sidabro baltumu šviečia bokštas, 
sumontuotas tarytum iš netaisyklingų metalo dėžučių 
su daugybe langų ir durų. Gehry’o pastatą pavadinčiau 
skulptūra, įžiūriu net žmogaus galvą, belieka įstatyti 
akis, brūkštelėti nosį ir lūpas…
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Ar muziejus funkcionalus? Geras klausimas. Atsi-
dūręs viduje, sutrikau dėl sunkiai suvokiamų netikėtų 
architekto sprendimų. Bet man rūpėjo šičia pabūti, tai-
gi to lyg ir užtenka.

Pakilus liftu į viršų, atsiveria Arlio panorama. Mies-
tas neaukštas, todėl tas Luma statinys primena švyturį... 

Leidžiuosi laiptais žemyn. Priešais – stiklinės durys, 
ant jų didelis sulankstytas popierius su užrašu Luma 
Arles-Acces Reserve-Staff Only. Įėjimas tik darbuoto-
jams. Tokio pobūdžio užrašai naujame pastate, mano 
manymu, rodo, kad čia kažkas ne taip… Reginys ko-
miškas, nes lankytojai klaidžioja sutrikę. 

Baltos interjero sienos padengtos lyg cukraus, lyg 
druskos kristalais. Neištvėręs paliečiu pirštu – jie tru-
pa! Pasiimu tą nuotrupą – turėsiu suvenyrą.

Žiūrint žemyn, net galva svaigsta. Štai netikėtas atrak-
cionas – galima sėsti į platų sraigtinį vamzdį ir pašėlusiu 

greičiu nerti žemyn. Šalia kitas sraigtas, vadinasi, gali-
ma linksmintis dviese. Kam visa tai skirta? Gal pramoga 
vaikams? O gal muziejaus direktoriui, kad atsipalaiduo-
tų? – nusišaipiau mintyse. Čia daugybė konstrukcijų, 
geležinių užuolaidų, suskaidytų erdvių, langų, laiptų… 
Kur patalpos parodoms? Štai, vieną šiaip taip radau. Vi-
duje tamsu. Video. Tegu. Ne ta nuotaika, kad žiūrėčiau.

Arlio Luma aplankyta.
Einu gatvelėmis, štai Van Gogho fondas. Įleidžiama 

tik su kaukėmis. Centras kaip centras. Amerikiečių 
dailininkė, dekoravusi sienas, ant jų pakabino ne tik 
Van Gogho, bet ir savo pačios kūrinius. Niekaip ne-
galėjau suprasti, kas tą Laurą Owens sieja su Vincento 
tapyba. Nebent noras prisigretinti…

Beliko muziejaus parduotuvėje grožėtis leidiniais ir 
suvenyrais. Dėmesį patraukė Vincento figūrėlė tarsi 
lėlė. 82 eurai. Perku.

Dar įsigijau du bloknotėlius piešiniams, ant virše-
lio – garsusis paveikslas su geltona Arlio kavine, kurią 
būtinai aplankysiu.

Arlyje gyvena žinomas fotografas Philipas Blenkinso-
pas, mudu prieš porą metų susipažinome mažame Pran-
cūzijos miestelyje Die. Dabar su padidėjusia šeima gyve-
na čia. Pasiekęs nurodytą gatvę, dairausi. Staiga išbėga 
Philipas. Sveikinamės, kylame laiptais į viršų. Bute pilna 
įvairenybių, ant sienos kabo ir mano 2021 metų kalendo-
rius. Pasitinka miela graži, man jau pažįstama jo dukrelė 
Odell, dvimetis sūnus Caedenas, svetinga Philipo žmona. 

Pakvietęs pasivaikščioti senamiesčio gatvelėmis, 
Philipas rodo fotografijos galeriją, būsimą fotomoky-
klą, dabartinę savo dirbtuvę. Ten žvėrelių kaulai, ragai, 
kaukolės, sudžiūvę vabzdžiai, kiti gyviai. Toks jo pa-
saulis, jam tai artima. Paėmęs akmenuką, pašlifuoja ir 
duoda man sakydamas: Čia tau amuletas.

Vakarieniaudami kalbamės. Philipas prisipažįsta: 
nors gyvena Prancūzijoje, mintimis dažnai grįžta į 
gimtąją Australiją. Aš jam pasakoju, kad Panevėžyje 
statomas Stasio menų centras, ši mano kelionė iš dalies 
susijusi ir su tuo – noriu pamatyti naujus muziejų sta-
tinius, skirtus vienam menininkui.

Prižadu, jei manasis menų centras vis dėlto atsiras, 
surengsiu ir Philipo fotografijų parodą.

Frank GEHRY. Luma muziejus
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Atsisveikindama Odell padovanojo man savo pie-
šinį. Žiūriu, lyg kažkas pažįstama – ji perpiešė vieną 
puslapį iš mano kalendoriaus, kur kiškis graužia ko-
pūstą. Hm, verčiau būtų davusi valią savo fantazijai.

Albi

Kitą rytą keturias valandas riedame į Albi. Kompiu-
terio išrinktas kelias veda per miškus, per kalnus. 
Aukštyn, žemyn, posūkis į kairę, posūkis į dešinę. 
Vien posūkiai. Kartais iš vienos pusės medžiai, kar-
tais – praraja. Automobilių labai mažai. Gal šis kelias 
vien klaidžiojantiems turistams? 

Pagaliau pasiekiame Albi. Sainte Cecile aikštė, centre 
lyg tvirtovė stūkso Palais de la Berbie – čia Toulouse-
Lautreco muziejus, kurio archyvuose apie 1000 paveiks-
lų, piešinių, eskizų, litografijų, plakatų. Čia kasmet apsi-
lanko apie 160 000 žmonių.

Plakatų meno pradininkas Toulouse-Lautrecas 
gimė Albi 1864 m. Buvo mažo ūgio – 142 cm. Mirė 
jaunas – 36 metų.

Jo kūrinių esu matęs įvairiuose muziejuose, sukū-
riau plakatą Hommage Toulouse-Lautrec, tarptautinė 
jam skirta paroda buvo surengta Pompidou centre.

Įspūdis toks, lyg Berbie rūmams trūktų rūpestingos 
šeimininko rankos. Paveikslai sau, informacinės kor-
telės sau. Vienur per daug saulės, kitur šešėlių, sienos 
vietomis aptrupėjusios. Paveikslų stikluose atsispindi 
rūmų vitražai…

Žodžiu, chaosas. Bet apskritai gerai, kad atvykau, 
pamačiau, sužinojau. Susidariau savo nuomonę.

Muziejaus parduotuvėje perku keliolika pastelinių 
kreidelių. Pabandysiu, kodėl gi ne. Lautreco kūryboje 
pastelė irgi dominuoja. Galima sakyti, esame kūrybos 
bičiuliai.

Labro

Toliau kelias vedė į Labro pilį. Čia praleidau vieną 
dieną. Keliuose pilies rūmuose laukė įvairūs netikė-
tumai – žvėrelių iškamšos, muzikos instrumentai, an-
tikiniai baldai, kilimai ir stulbinanti ramybė.

Parko gilumoje baseinas, vanduo mėlynai mėlynas, 
šaltas, plaukioju, jaučiuosi atsidūręs visai kitame šim-
tmetyje.

Kambarys turi ypač jaukų apvalų nišinį minikam-
barėlį-bokštą, kuriame pro langelius žvelgiu į žalias 
apylinkes, saulėlydžio glostomus laukus.

Šios pracūziškos pilaitės kieme stovi tvirtas medis, 
kuriame įrengtas namelis. Viena naktis aukštybėse – 
250 eurų, bet verta ją ten praleisti, nes laiptais užlipęs į 
viršų atsiduri padebesiuose.

Rodez

Kitą dieną skubame į netoliese esantį Rodez, kur prieš 
keletą metų atidarytas Pierre’o Soulages’o muziejus. 
Juodai faktūrinei tapybai skirta 75 proc. ekspozicinės 
erdvės, svečių parodoms – 25 proc.

Kaip jo kūryba vertinama? Neseniai viena drobė 
parduota už 9,6 milijono eurų.

Soulages’as gimė šiame mieste 1919 m. gruodžio 24 d. 
Laimingas, ilgametis.

Muziejus užima didelę pakalnės parko dalį. Pastatas 
surūdijusio metalo spalvos, suprojektuotas lyg dėžė prie 
dėžės, tuo labai primena Paryžiaus Qai Branly muziejų.

Fojė pasitinka keista instaliacija: natūralaus dydžio 
vyras su juodu kostiumu pritūpęs, jam į užpakalį įkiš-
tas stiklinis vamzdis, išraizgytas po visą salę. Žmo-
gelis stena, matyt, stengdamasis pašalinti iš savęs tai, 
kas nereikalinga. Net nežinau, kaip reaguoti. Pasirodo, 
šiame muziejuje ką tik buvo Gilles’io Barbier instalia-
cijų paroda. Šis jo kūrinys vadinasi „Organas su kojo-
mis“ (L’Orgue à pats, 1996).

Laiptai žemyn veda į Soulages’o kūrybai skirtas erdves. 
Daugumos salių sienos primena pilkai juodas akvareles. 
Ant sienų kabo abstraktūs  darbai. Tai ir viskas, ką galiu 
pasakyti apie tą tapybą, bet man svarbiausia buvo pama-
tyti erdves, eksponavimo būdą, šviesos pritaikymą. 

Žmonių nemažai, gidas pasakoja jiems, „apie ką“ 
tos abstrakcijos. Nežinau, ar įmanoma lankytojams 
išaiškinti esmę to, kas nepaaiškinama. Jei nesuvoki, 
vis tiek žavėkis. Arba tylėk. Tada kiti manys, kad tau 
viskas aišku. 
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Esu sukūręs abstrakčių paveikslų ciklą. Tą darant 
apima visai kitokios emocijos negu kuriant figūratyvi-
nį meną, kurio turinys daugmaž suprantamas.

Pasivaikščiojęs po muziejų skersai išilgai, pasidaręs 
daug nuotraukų, užeinu į parduotuvėlę, kur katalogai, 
knygos, suvenyrai. Architektų klaida iškart matyti – ta 
erdvė tokia ankšta, kad žmonės vos prasilenkia vienas 
su kitu. Kasininko nėra, pasiėmę suvenyrus visi eina į 
bilietų kasą ir ten susimoka. Keista. Nepatogu.

Koridorius veda į muziejaus kavinę. Joje tuščia. 
Prieinu prie barmeno, sakau, kad norėčiau kavos ir 
vyno taurės. Jis mane siunčia pas salės „viršininkę“. 
Sakau, esu iš toli atvykęs, noriu kavos ir vyno. Ji man 
aiškina, kad staliukai parengti tiems, kurie po pusva-
landžio ateis pietauti. Bet galima išgerti prie baro. 

Gerai. Gaunu kavos, taurę vyno, barmenas pasiūlo sės-
tis. Tiek to, nesu dar toks senas, pastovėsiu. Vyno įpylė į 
stiklo taurę, bet kavą patiekė popieriniame indelyje – iš-
sinešimui. Kas ir sugalvojo tokį triuką? Net juokas ima.

Einu į parką. Čia, žalumos fone, pastatytas baltas 
kubas, lyg kontrastas aprūdijusiam muziejui. Prieinu 
artyn. Sukaltas iš faneros plokščių, matomi sujungi-

mai, balta spalva apsilupusi.
Čia atvykau, tikėdamasis išvysti tobulybę. Tenka 

nusivilti.
Dabar kelias į Paryžių – apie 600 km. Jau nėra dide-

lių kalnų, skriejame autostrada. Pusiaukelėje nutaria-
me stabtelėti. Automobilis, lyg to būtų laukęs, sudreba 
ir nutyla. Jį apžiūrėjęs vairuotojas sako:

– Viskas, mūsų kelionė baigta.
Išlipu, bandau susigaudyti, kokia čia vieta. Total-

Relais des Volcans d’Auvergne. Iki Paryžiaus dar 300 
kilometrų.

Bandau kalbinti čia sustojusius kitų automobilių 
vairuotojus.

– Ar vykstate į Paryžių? Gal mane pavėžėtumėte? 
Jokio atsakymo, absoliutus abejingumas. Netikėtai 

nemalonus patyrimas.
Mano fantazija išseko. Sėdu į sugedusį automobilį ir 

laukiu, kas bus.
Vairuotojas skambina į autoservisą, ten reikėtų kalbė-

tis prancūziškai, bet jis nemoka, o tai nežada nieko gero.
Skambina giminėms, pažįstamiems, klausia ir gau-

na patarimų. Šiaip taip pavyksta automobilį užvesti, 
bet važiuoti teks atsargiai, iš lėto.

Nutariame, kad mane pavėžės iki netoliese esančios 
Vichy traukinių stoties. Ten perku bilietą į Paryžių, o 
vairuotojas gauna žinią, kad atvyksta remonto brigada 
ir padės jam pasiekti Vokietiją.

Paryžius

Šeštadienis. 2021 m. spalio 2 diena. Aš jau prie Triumfo 
arkos. Po dailininko Christo mirties nutarta realizuo-
ti jo projektą – į sidabro spalvos medžiagą „supakuoti“ 
visą Triumfo arką. Vertėjo įveikti varginantį kelią, kad 
tai pamatyčiau. Aplink šimtai žmonių, prieiti prie arkos 
leidžiama tik su galimybių pasu. Publika iš viso pasau-
lio, seni ir jauni, pavieniui ir su šeimomis. Fotografuojasi, 
šypsosi. Prie arkos papėdės – vainikai nuo Prancūzijos 
prezidento ir kitų, pagerbiantys Christo, gėlės, kaspinai 
su šalies vėliavos spalvomis – mėlyna, balta, raudona.

Japonijoje esu matęs milžiniškus mėlynus Christo 
lietsargius kalnuotame kraštovaizdyje, Berlyne – „su-

Soulages’o muziejuje



53K u l t ū r o s  b a r a i   2 0 2 2  ·  3

pakuotą“ milžinišką Reichstago pastatą.
Labai vertinu tuos neįtikėtinus projek-

tus, jie primena pasakas, kuriose įvyksta 
tai, kas tikrovėje neįmanoma. 

Pamažu einu per Eliziejaus laukus. 
Nuostabus jausmas niekur neskubėti. 
Užsuku į prabangų restoraną, esu aptar-
naujamas kaip karalius. Užsisakau svo-
gūnų sriubos, moliuskų, vyno.

Gera būti Paryžiuje. Nors ir vieną dieną. 
Popiet einu į Pompidou centrą. Da-

bar ten amerikiečių tapytojos O’Keffe 
paroda. Jos paveiksluose dominuoja 
milžiniški gėlių žiedai. Kartais žvė-
rių ragai, kaukolės. Kraštovaizdžiai. 
Kruopšti, daiktiška tapyba.

Apvaikštau visas sales. Kitame aukš-
te – nedidelė Saulo Steinbergo paroda 
„Tarp linijų“. Kadaise taip buvau pavadi-
nęs savo parodą Romoje.

Steinbergo kūrinius žinau nuo seno. 
Jo kūrybos kryptis man labai artima – 
linijiniai piešiniai, humoras, popierius, 
kaukės, rašymas ant kūrinio, fantazija, 
objektai, akvarelė, tempera…

Gimė 1914 m. Rumunijoje, mirė 1999 m. 
Niujorke. Kiekvienas tikras kūrėjas turi 
įgimtą braižą, tokį pat nepakartojamą kaip 
jo parašas. Čia ir yra šuo pakastas. Tokios 
piešinių linijos būdingos tik Saului. 

Su malonumu apžiūrėjęs savo kolegos, niekad ne-
sutikto gyvai, parodą, nuėjau į bufetą atsipūsti. Už-
sisakęs kavos, vyno, radęs laisvą staliuką, nusiėmiau 
kaukę. Netrukus išgirdau kažką klausiant: gal tai 
Stasys? Pamaniau, pasigirdo. Bet štai prieina graži 
mergina ir klausia: Ar jūs – Stasys. Kiek sutrikęs sa-
kau: Taip.

Po to jos klausiu: Jūsų veidas man žinomas, iš kur? 
Ji atsako dirbanti Dailės aukciono galerijoje. Tai 

bent susitikimas!
Summa summarum: tokia netikėta, įspūdžių ir 

improvizacijų sklidina kelionė, tokia aplankytų vie-

tų gausa – tikras svajonių išsipildymas.
Gerai, kad ryžausi šiam žaibiškam žygiui nuo Arlio 

iki Paryžiaus. Dabar geografinė mano fantazijos erdvė 
labai prasiplėtė. Teisingai sakoma, kad viskam reika-
linga drąsa ir ryžtas.

...Parašęs šiuos žodžius, kiek susigėdau, pagalvo-
jęs, kokios drąsos ir kiek ryžto reikia tiems, kurie 
dabar iš paskutiniųjų gina savo tėvynę – Ukrainą. 
Jei galėčiau, sidabro spalvos medžiaga kaip Chris-
to apdengčiau namus Kyjive, Chersone, Charkive, 
Mariupolyje, kad jų galutinai nesubombarduotų tie, 
kurie nori visą pasaulį paversti griuvėsiais.
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Saulėlydžiai čia ryškūs, spalvingi. Gaisai, užlieję dan-
gų, ilgai liepsnoja daugiaaukščių languose, slenka 

per visą horizontą. O sutemų beveik nebūna – tamsa 
užklumpa taip netikėtai ir ne laiku, lyg sena teatro už-
danga, nuleista prieš finalą.

Dangus akimirksniu pajuodo ir tąkart, kai pasiėmusi 
telefoną grįžau į balkoną. Žiebėsi miesto žiburiai. „Tik 
nieko nereikia klausti, tik nieko nereikia klausti...“ – 
mintyse kartojau, prisiminusi, koks neatpažįstamai pa-
sikeitęs atrodė kaimyno veidas, kai sutikau jį prie lifto. 

Telefono ekrane blykstelėjo žinutė: „Shall I come 
Monday? Bring lunch?“ – teiravosi Tomas, lakoniškas 
kaip visada. Kai repetuodavo kokiame nors netoliese 
esančiame mieste, aplankydavo mane, nutaikęs dieną, 
laisvą nuo teatro, net stebėdavausi, kad jam tokių aps-
kritai būna. „Puiku. Tuo pat metu pirmadienį. Prieš-
piečiai balkone“, – atsakiau. Nesimatėme gal pusmetį. 
Dabar, kai apsigyveno kitame mieste, susitikdavome vis 
rečiau. Žinojau, kad įžengs pro duris kaip į sceną, stabte-
lės, mįslingai šypsodamasis apkabins ir kaip visada pa-
sakys įžanginę savo repliką: ak, nei mėnesiai, nei metai 
tavęs nekeičia, esi atspari. Atsakysiu jam tuo pačiu, nors 
abu žinome, kad niekas nestovi vietoje. Atmintyje vis 
dar gyvas pirmos pažinties vaizdas. Išdidžios laikyse-
nos, aukštas, tiesus, gražių veido bruožų, herojiško tipo 
aktorius, vaidinęs hamletus, koriolanus, puikiai įvaldęs 
šekspyrišką anglų kalbą. Talentingas ir konfliktiškas.

Susipažinome, kai dirbo čionykščiame repertuari-
niame teatre. Gyveno už kelių kvartalų į šiaurę. Prisi-
menu ilgus mūsų pasisėdėjimus jo namo kieme po di-
džiuliu banjanų medžiu, kurį labai mėgo. Tas mįslingas, 
„vaikščiojantis“ medis, atkeliavęs bene iš Indijos, leido 
šaknis iš viršaus, jos suaugdavo į stiebus. Po galingomis 
šakomis, išsikerojusiomis didesnėje kiemo dalyje, To-

Aušra Marija SLUCKAITĖ

TAMSA UŽKLUMPA NETIKĖTAI

mas įsirengė mažą aikštelę, ant medinių grindų pastatė 
staliuką ir kelias kėdes. Jam tai buvo lyg miniatiūrinė 
scena, svajojo, kad ten pastatys Samuelio Becketto pjesę 
„Laimingos dienos“. Kai susėsdavom, dosniai vaišino 
vynu, o pats nenorom siurbčiojo bealkoholinį alų iš bu-
teliuko. Kalbėdavomės apie sumiesčionėjusį teatrą, apie 
mėgstamus ir nemėgstamus vaidmenis, kurių Tomas 
turėjo galybę. 

Kartais apkalbėdavom ir šį apgaulingai ramų pajū-
rio miestą. Su drambliais, klounais ir akrobatais čia 
kadaise atvykdavo žiemoti didysis brolių Ringlingų 
cirkas. „Et, iliuzijų miestas nuo senų laikų“, – pašaipiai 
lyg nusidėvėjusią pirštinę mesdavo frazę Tomas. 

Suvaidinęs keliuose repertuarinio teatro spekta-
kliuose, susipyko su visais, kurie bandė jį tempti ant 
savo kurpalio, todėl trenkė durimis ir išėjo. Su bendra-
minčiais ėmė kurti mažą Banjanų teatrą, skirtą vasaros 
vaidinimams, bet nesutarė su siaurakakčiu prodiuseriu. 
Kartą, praradęs kantrybę, stvėrė tą už marškinių ir gerai 
papurtė, piktai sakydamas: „Čia tau ne cirkas!“ Išsikėlė 
į kitą valstiją, arčiau kalnų, į mažą miestelį, kuriame jo-
kio teatro nebuvo. Važinėdavo vaidinti, kur kviečiamas. 
Pasijuto laisvas nuo vietinių teatralų nuomonės. O me-
tai darė savo. Keitėsi ir jo vaidmenų pobūdis.

Tą pirmadienį Tomas kaip žadėjęs atėjo vidurdienį, 
atsinešė krevečių su žaliųjų citrinų padažu. Vilkėjo 
akinamai baltais marškiniais atraitotomis ranko-
vėmis. Atrodė net aukštesnis negu anksčiau, tiesus, 
tačiau kiek apsunkęs. Avėjo juodas daniškas odines 
klumpes, padedančias išlaikyti pusiausvyrą. Atsisėdęs 
balkone, žvilgsniu išmatavo plačią dangaus mėlynę, 
tada ėmėsi krevečių, padėtų ant stalo. 

– Žuvų parduotuvėje skrybėlėta moteris, stovėjusi 
priešais mane, paprašė, kad pardavėjas pasvertų jai tris 
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krevetes, – ironiškai tarė Tomas, dėdamas krevetę sau į 
burną. – Žuvininkas nustebo, bet užmetė tris ant svarsty-
klių. Burbtelėjo, kad kainos nerodo, net bandė pridėti dar 
vieną kitą. „Ne, – griežtai nukirto skrybėlėtoji. – Mano 
katei užtenka trijų. Viskas.“ Pasiėmusi pirkinį, išdidžiai 
pasuko durų link. Tada aš užsisakiau svarą marinuotų iš 
Key West ir paprašiau, kad užmestų dar tris magaryčių, – 
šyptelėjo, už rausvos uodegėlės laikydamas antrą krevetę.

– Toji pirkėja, ko gero, Božena iš mūsų namo. Nese-
niai čia persikėlė iš Krokuvos su didele balta pūkuota 
kate. Girdėjau, kai ketina išvykti, samdo katei auklę, 
kad pamaitintų ir pabendrautų...

– Gal ne iš Krokuvos. Kalbėjo be akcento... Nuo gal-
vos iki kojų vilkėjo juodai, – kažką prisiminęs nusijuokė 
ir, ištraukęs iš kišenės, numetė ant stalo ploną knygelę 
Woman in Black. – Cha, „Moteris, vilkinti juodai“, štai 
ką šiuo metu repetuoju. A Ghost Play – šmėklų, vaiduo-
klių vaidinimas, kokiam žanrui tokį priskirsi? Beje, visai 
neprasta pjesė, statyta Londone ir kitur. Paskaityk bent 
pirmą veiksmą, toliau įspūdis silpnesnis. Man ypač pa-
tinka tirštas, viską skandinantis rūkas... Toji moteris visai 
čia pat, jaučiame, kaip kvėpuoja, bet jos nematome. Ją, 
vilkinčią juodai, išvystame tik finale. Gaila, nesutariu su 
režisierium. Jis nori publiką gąsdinti išoriniais triukais. 
Šitaip gąsdinami tik vaikai. Juk tikrasis siaubas tūno vi-
duje. Tačiau vietiniai žiūrovai gal ir yra suaugę vaikai...

Saulė iš lėto slinko vakarop, Tomui ant veido krito 
lengvas šešėlis. Žvelgdamas iš viršaus į jam pažįstamo 
miesto kontūrus, pripažino: 

– Keičiasi. Dygsta nauji namai, deja, panašūs vienas 
į kitą... O, žiūrėk! Aitvaras virš stogo. Matai? Čia, virš 
namo priešais.

– Ten du aitvarai. Seniai plakasi vėjyje. Maniau, kie-
mo vaikai juos laido. Pasirodo, ne, abu pririšti, bet kei-
čia vietą. Kažkas juos perriša. Skraido dieną ir naktį. 

Tomas, persisvėręs per balkono kraštą, stebėjo ai-
tvarus:

– Ir kas gi juos iškėlė ant šito plokščio stogo? Iš gatvės 
net nematytum... Išskleisti paukščių sparnai... Vanagai 
arba ereliai... Kokios jie spalvos? Negaliu gerai įžiūrėti. 
Rudai rausvi? Rausvai rudi? Lyg Kalifornijos žemė per 
sausrą. Vaikystėje svajojau laidyti aitvarus. Norėjau bėgti 

paskui juos pavėjui... Ir negrįžti. Niekada negrįžti namo... 
Tomas nusiėmė akinius, pradėjo rūpestingai juos trinti 

marškinių skvernu. Kai pakėlė galvą, ryškiai mėlynos jo 
akys buvo liūdnos. Veide atsispindėjo gilus nuovargis.

– Kodėl nenorėjai grįžti?
– Kodėl... – sudvejojo. – Pikti buvo namai... Barniai, 

įniršio priepuoliai, smūgiai... Ir... Dabar sakytum, pato-
logija... Tokius reikia gydyti. Tada taip neatrodė... Kol 
gyvenome su seneliais, buvo saugiau. Tą palyginti dar 
jauną savo senelį matydavau retai. Dienų dienas tūnojo 
kambaryje neišeidamas, kažką veikė ar neveikė. Mo-
čiutė sakydavo, kad labai užimtas. Koks buvo tas užsiė-
mimas, sužinojau visai neseniai. Kai vaidinau viename 
Čikagos teatre, sutikau gimines, kurie anksčiau manęs 
kažkodėl vengdavo... Jie prasitarė, kad iš Amerikos airių 
mano senelis rinkdavo pinigus, už juos pirko ginklus ir 
siųsdavo Airių respublikonų armijai (IRA). 

– Iš Amerikos siuntė? Kas jį siejo su ta armija?
– Kadaise buvo įsivėlęs į airių kovas. Vietines ir ne-

vietines, religines ir politines. Turėjo sprukti, emigravo 
į Ameriką, bet ryšių, pasirodo, nenutraukė. Sudėtingi 
reikalai. Karas. Kaip ir mūsų namuose... Pragaras...

– Tėvai nesutarė? Dėl ko?
– Abu alkoholikai... Riejosi, nekentė vienas kito ir 

patys savęs... Neturėjau vaikystės nei aš, nei sesuo... 
Manėm, išgelbės mokykla... Seseriai pasisekė. Man... – 
Tomas nutilo, užsidėjo akinius ir lyg prisiversdamas 
prisipažino: 

– Neturėjau kur dingti. Fizinio lavinimo mokytojas 
mane nusižiūrėjo... Supranti, ką noriu pasakyti... Iš ne-
vilties norėjau bėgti, kur akys mato... Kartą įsidrąsinęs 
užsukau į teatrą. Neišvijo lauk, leido pabandyti, priė-
mė. Kitas pasaulis atsivėrė. Nieko daugiau nenorėjau, 
tik vaidinti teatre...

Tomas vėl užsižiūrėjo į aitvarus, atkakliai nardan-
čius aukštyn žemyn.

„Dabar žinau, kodėl tavo akys liūdnos, net kai juo-
kiesi“, – pagalvojau. Sutrikusi nežinojau, kaip elgtis. 
Padaviau jam stiklinę vandens. 

Godžiai išgėręs, Tomas pakartojo:
– Tik vaidinti teatre... Kur galima apsimesti tuo, kuo 

nesi, ir iš tikrųjų būti tuo, kuo apsimeti. Gal dar kal-
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nuose norėčiau atsidurti, kad niekas nerastų... Įsiūčio 
bangos, prievarta, – sumurmėjo, vėl kažką prisimin-
damas. – Bet viskas praeina, – nusišypsojęs pridūrė:

– Spektaklyje, kurį repetuoju, pirmąkart pasirody-
siu su akiniais. Aš trumparegis, bet vaidindavau be 
akinių. Atsimeni, juk matei mane teatre. Man patikda-
vo, kad scenos partnerių veidus matydavau lyg rūke... 

Niekada nežinai, koks rūkas slepia žaizdas, patirtas 
žmonių, kuriuos tarsi gerai pažįsti. Kandus, ironiškas, 
savimi pasitikintis Tomas pirmąkart užsiminė apie 
vaikystės traumas. Kodėl dabar? Gal dėl to, kad šia-
me iliuzijų mieste su aitvarais, pririštais prie stogo, jis 
buvo jau tik svečias? 

Abu ilgai tylėjome. Jaučiau, kad nereikia nieko 
klausti.

– Na ką gi, visi turim savo vaiduoklius... Gal ir pri-
klausomybes, – pagaliau tarė, lyg kaukę vėl užsidėjęs 
pašaipią aktoriaus šypseną.

Kai pakilo eiti, iš džinsų kišenės iškrito vaistų bu-
teliukas. Pasilenkęs pakėlė ir įsimetė tabletę į burną. 
Palydėjau jį. Kai leidomės liftu, šmėstelėjo mintis apie 
anądien sutiktą kaimyną.

– Ar prisimeni Fredą iš penkiolikto aukšto? – pa-
klausiau. – Kartą buvome pas jį užėję.

– A, Fredą, keliautoją? Taip, žinoma. Jis ir jo partne-
ris, atrodo, irgi airiai. Daug juokėsi lyg nebūtų airis.

– Taip, linksmas, nenuilstantis keliauninkas Fredas.
– Prisimenu, per visą jo buto sieną kabo didelis pa-

saulio žemėlapis su mažomis geltonomis vėliavėlėmis.
– Jų ten prismaigstyta 80, tų vėliavėlių. Visur, kur 

buvo nukeliavęs. Kitą vasarą rengėsi aplankyti Lietuvą. 
Sakė, atsiųs man žinutę, kai ten atsidurs. Bet nenuvy-
ko. Jo kelionės, atrodo, nutrūko...

– Ar dažnai susitinkate?
– Mačiau jį prieš savaitę čia, prie lifto. Grįžo pave-

džiojęs šuniuką. Giedras, apvalus kaip mėnulis Fredo 
veidas tąkart man pasirodė pilkas, pasikeitęs. Gal kad 
šviesa buvo blyški... Kai paklausiau, kaip laikosi, atšovė: 
„Blogai.“ Pamaniau, juodas humoras, nes Fredui visa-
da viskas būdavo puiku, nuostabu... „Keliausiu į slau-
gos namus... Jau greitai“, – niūriai pridūrė. Nespėjau nė 

prasižioti, o jis, lyg bijodamas paguodos žodžių, paaiš-
kino: „Jau nepagydys... Ketvirta stadija... Per vėlu...“ Šu-
niukas trynėsi jam apie kojas, neramiai kiauksėdamas. 
Kai pakilom iki mano aukšto, pratariau: „Nepasiduok.“ 
Durims užsidarant, išgirdau Fredo žodžius: „Dėkui už 
draugystę.“ Nuskambėjo kaip atsisveikinimas.

Nežinau, kodėl ėmiau Tomui pasakoti apie Fredą, 
kurio jis beveik nepažinojo. Gal kalbėdami apie kito 
bėdą, norime užglaistyti savo prisiminimų kartėlį? 
Gal sutrikę dėl netikėto atvirumo mėginame apsimesti 
tokie pat atviri, nors ir kitų sąskaita?

– Ak, linksmasis Fredas... Sunku patikėti... Liga? 
Taip staigiai?

Po pauzės Tomas pridūrė: 
– Teatras irgi liga... Nepagydoma. Ja susirgusieji ne-

atsispiria net šmėklų pjesėse vaidinti, – pasišaipė pats 
iš savęs. – Na, ką gi, lik sveika. Perduok linkėjimų Fre-
dui. Pasimatysim kitą pirmadienį.

Atsisveikinome ties kampu, netoli jo mašinos. Pa-
sukau įlankos link. Ten prie didžiųjų akmenų vienišas 
smuikininkas pavakariais grieždavo populiarias me-
lodijas, laukdamas saulėlydžio. Kartais dainuodavo 
prikimusiu balsu, vėjui plaikstant žilus, retus plaukus. 
Apsimesdavo, kad manęs nemato, bet imdavo dar ener-
gingiau čirpinti smuiką. Atrodė lyg atklydęs iš kadaise 
matyto italų filmo. Tądien muzikanto nebuvo. Iki saulė-
lydžio dar toli, pamaniau. O gal ir ne... Toliau už akme-
nų it kokie naikintuvai iš didelio aukščio vienas po kito 
smigo žemyn į vandenį pelikanai su ilgais snapais. 

Pirmadienį Tomas nepasirodė, trumpai pranešęs: 
techninė repeticija. Neatvažiavo ir po savaitės. Karštligiš-
kai repetavo. „Sunkiai iriamės per kliūtis“, – paaiškino.

Nuvykti į „Moters, vilkinčios juodai“ premjerą nega-
lėjau, nelabai ir veržiausi. Kai atsargiai paklausiau, kaip 
sekėsi, Tomas parašė žinutę: „Praradome 25 procentus 
žiūrovų per pirmą pertrauką. Bandome išlaikyti retė-
jančią publiką, bet bilietai perkami vangiai. Tiek to, kaip 
nors išgyvensim... Ar aitvarai vis dar plakasi virš stogo?“ 

Žvilgtelėjau pro langą. Vėjyje blaškėsi vienišas ai-
tvaras. Į tą pusę, kur kildavo antrasis, šlubčiodamas 
ėjo vyras, iš tolo panašus į paauglį su šortais. O gal čia 
jaunas karo veteranas, kurių kasmet daugėjo?.. Nukry-
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pavęs pro ventiliacijos ir oro kondicionavimo bokšte-
lius, pasilenkė prie pat krašto. Ilgai triūsė. Jam nesi-
sekė – aitvaras nerdavo aukštyn, bet lyg pašautas vėl 
krisdavo ant stogo.

„Moteris, vilkinti juodai“ išsilaikė scenoje iki švenčių, 
kaip ir planuota. Ją pakeitė vaikiška kalėdinė pasaka.

Pirmoji Kalėdų diena buvo saulėta. Nutariau pa-
sveikinti su šventėmis Fredą. Visi mano turimi atvi-
rukai linkėjo linksmų Kalėdų arba laimingų Naujųjų 
metų. Šiuo atveju tokie linkėjimai skambėjo ironiškai. 
Sudvejojusi vis dėlto vieną paėmiau, parašiau Fredui 
kelis žodžius, į lauknešėlį įdėjau kalėdinių vaišių ir 
pakilau į 15 aukštą. Nedrąsiai pabeldžiau. Šuniukas 
nesulojo, bet viduje kažkas sušlamėjo. Durys prasivė-
rė, išlindo plaukuota ranka, paėmė sveikinimą ir jas 
užtrenkė. Pro plyšį spėjau pamatyti tamsų kambarį, 
nors tą rytą per visus langus plieskė saulė. Tamsa nu-
smelkė šalčiu. 

Kalėdos praėjo liūdnai.

Tomas, baigęs vaidinti spektaklį, išskrido atgal į savo 
kalnuotą valstiją. Ėmė remontuoti seną namą, kurį 
buvo pigiai įsigijęs. Kasė, stiprino pamatus, kalė, taisė, 
dažė... Po kurio laiko pranešė: „Su teatru atsisveikinau. 
Viskas baigta. Esu per senas šitiems niekams. Pavasarį 
išeisiu į kalnus.“ 

Įtariau, kad neišeis. Jei gaus vaidmenį, grįš į sceną, 
nesvarbu, kur tas teatras būtų. Vėl repetuos, ginčysis, 
prieštaraus, ieškos prasmės, paslėptos po mažareikš-
miais žodžiais, vaidins. O gal jam staiga pasiūlys vai-
dmenį, kurio seniai laukia? Gal suvaidins senstelėjusį 
aktorių Jamesą Tyrone’ą iš O’Neillo pjesės „Ilgos die-
nos kelionė į naktį“? Tomas dažnai ją minėdavo, vis 
pridurdamas: „Parašyta ašaromis ir krauju.“ Tik dabar 
supratau, kad matė joje ir savo šeimos dramą. 

Laikas bėgo, bet Tomas tylėjo. 
Vieną pavakarę kažkas pabeldė į duris. Atidariusi 

pamačiau nepažįstamą moterį. Ant grindų pasistačiusi 
didelį krepšį, rankose laikė vazonėlį su balta amarile. 

– Marija? – paklausė, žvilgtelėjusi į raštelį, ir ištiesė 
man vazonėlį. – Čia nuo Fredo. Anksčiau turėjau per-
duoti, bet... Pristigau laiko. 

– Kaip jis?.. Kur jis?
– Iš...vyko... Atleiskit, skubu, – apsisuko, griebė 

krepšį ir dingo už kampo. Kažkas jos laukė prie lifto, 
kurio pernelyg ilgai atidarytos durys jau kėlė aliarmą.

Stovėjau sumišusi su balta lyg pusnis amarile rankose. 

Leidosi saulė. Nuo jūros pūstelėjo vėsus vakarų vė-
jas. Lyg kas būtų užpūtęs žvakę, – prisiminiau kažkur 
girdėtą frazę.

Dingtelėjo mintis papasakoti Tomui apie tą dova-
ną – baltą gėlę su stambiais žiedais. Bet žinių iš jo 
nebuvo.

Pagaliau parašė: „Negaliu atsiplėšti kaip tas aitva-
ras, pririštas prie stogo. Vėl repetuoju. Šįkart komedi-
ją. Taigi visa pakopa žemiau už „Moterį, vilkinčią juo-
dai“. Ką padarysi... Norėčiau pakeliauti kaip Fredas. 
Pirmiausia į Airiją. Jei nepavyks, žiemą traukiniu per 
Uolinius kalnus, per tuos Rocky Mountains nusigausiu 
iki pat Ramiojo vandenyno... Arba vaidinsiu iki sąmo-
nės užtemimo... Atsiliepk.“

Atsiliepiau. Parašiau, kad keliausiu su juo, jei nu-
tars vykti žiemą traukiniu per Uolinius kalnus. Tiesa, 
Fredo su mumis nebebus. O komedijos žanras ne toks 
jau menkavertis, jeigu vaidini gyvenimą... Kartais ko-
mikai, atsidūrę tragiškos tikrovės akivaizdoje, tampa 
šekspyriško masto didvyriais.

Po kurio laiko atėjo kita Tomo žinutė: „Deja, kortas 
sumaišė Covid-19. Išsikapsčiau. Bet grįžęs vaidinti, ne-
atsiminiau nė vienos teksto eilutės... Negaliu prisimin-
ti ir ką vaidinau, komediją ar dramą... Rūkas... Į teatrą 
nebegrįšiu. Keliausime traukiniu. Parašyk, kada...“

Parašysiu jam, kad lauksiu žiemą, šią arba kitą. Pa-
rašysiu, kad žmonės šiame mieste užsibūna ilgai, bet 
išeina staiga. Nelauktai ir netikėtais būdais. Tačiau jis 
ir pats tą žino, juk šičia gyveno.

Parašysiu...

„…Saulėlydžiai čia ryškūs, spalvingi, ilgi. O sutemų 
beveik nebūna. Nors ir žinau, kad saulė jau arti laidos, 
greitai ateis naktis, bet vis tiek tamsa užklumpa netikėtai, 
ne laiku, lyg sena teatro uždanga, nuleista prieš finalą. 

Tik balta amarilė šviečia tamsoje.“
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...Gediminas Kviklys susikaupė, persižegnojo ir ryž-
tingai paspaudė klavišą – pirmosios oktavos c. Pra-
kilniai ir veržliai suskambo M. K. Čiurlionio fuga 
c-moll „Kyrie eleison“. Buvo 2000 m. liepos 5-oji, 
Valstybės dienos išvakarės. J. E. vyskupas Jonas Bo-
ruta SJ pašventino atkurtus Vilniaus universiteto Šv. 
Jono Krikštytojo ir Šv. Jono Apaštalo ir evangelisto 
bažnyčios (sutrumpintai – Šv. Jonų) didžiuosius var-
gonus...

2022 m. sausio 15-ąją, kaip ir kadaise per pašven-
tinimą, prie tų pačių vargonų sėdo tie patys vargoni-
ninkai – Gediminas Kviklys, Bernardas Vasiliauskas, 
Aušra ir Vidas Pinkevičiai. Nepaisant pandemijos, 
bažnyčia buvo sausakimša. Koncertas skirtas šiuos 
vargonus pastačiusios UAB Vilniaus vargonų dirbtuvės 
50-mečiui. Vargonininkai griežė su įkvėpimu, instru-
mentas skambėjo deramai, nuotaika buvo pakili.1 

Sunku dabar patikėti, tačiau tai buvo paskutinis 
viešas Bernardo Vasiliausko pasirodymas – 2022 m. 
vasario 21 dieną Aukščiausiasis pasikvietė jį Am-
žinybėn. Nelengva rasti tinkamų žodžių nusakyti 
jo asmenybei – ištikimas menui, giliai jaučiantis ir 
išmanantis muziką, tikras profesionalas. Jo soliniai 
koncertai visuomet būdavo įvykis. Bet ne mažiau at-
sidavęs chorų ir solistų partneris, su visais pagarbus, 
kuklus žmogus. 

Bernardas muziką, jos garsus ne tik girdėjo, bet ir 
jautė, puikiai pažinojo ir vertino instrumentus – tai 
rodo jo intonuotų vargonų skambesio pilnatvė. 

Rimantas GUČAS

ILGA IR SUDĖTINGA DIDŽIAUSIŲ 
LIETUVOS VARGONŲ ISTORIJA

Vis prisimenu dainininkės Beatričės Grincevičiū-
tės (1911–1988) žodžius: „Kai Bernardas vargonuoja, 
man atrodo, kad jis meldžiasi.“ 

Vargonų pašventinimu 2000-aisiais baigėsi dar vie-
nas šimtmetinės Šv. Jonų bažnyčios vargonų istorijos 
tarpsnis, šįkart sovietinė vingiuoto ir duobėto kelio 
atkarpa. Praėjo daugiau negu 50 metų nuo tos dienos, 
kai okupacinis režimas bažnyčią uždarė, pavertė san-
dėliu, instrumentą suniokojo. 

Naujuosius vargonus 1983–2000 m. padirbo ir seno-
joje istorinėje spintoje su puošniu barokiniu prospektu 
pastatė UAB Vilniaus vargonų dirbtuvė. 

Darbai, pradėti sovietinio „brandaus“, galutinai 
švinkstančio socializmo laikais, per visas blokadas, 
infliacijas, virsmus judėjo lėtai, tad vargonai suskam-
bo, Lietuvai atšventus jau dešimtąsias laisvės metines. 
Tomis liepos dienomis Vilnius, Lietuva, Baltijos šalys 
atsidūrė pasaulio vargonų meistrų dėmesio centre – čia 
vyko Tarptautinės vargondirbių asociacijos kongresas 
Balticum 2000, kuriame dalyvavo per šimtą žymiausių 
specialistų iš 18 pasaulio šalių. 

Vilniaus Šv. Jonų bažnyčia nuo seno svarbi ne tik 
miestui, bet ir visai valstybei. Įsteigta ir pradėta apie 
1386 m. (tokia patikimiausia jos fundacijos data2), su 
pertraukomis statyta iki 1426 m., tuomet pašventinta. 
Gotiškas plytų statinys buvo aukštas, didingas. Dalis 
mūrų išliko iki mūsų dienų. 1518 m. suteiktas archi-
presbiterinės bažnyčios statusas ir titulas, Vilniaus 

Paveldas ir paminklai



59K u l t ū r o s  b a r a i   2 0 2 2  ·  3

vyskupystėje ji turėjo turtingiausias beneficijas. Buvo 
laikotarpių, kai Šv. Jonų bažnyčia atstodavo Katedrą. 

Užuominų apie vargonus ilgą laiką nebūta, tik pa-
minėta, kad 1513 m. gruodžio 13 d. prie Šv. Jonų baž-
nyčios įsteigta mokykla choristams „pagal ypatingiau-
sią malonę, priešingai senai privilegijai, pagal kurią tik 
Katedra galėjo turėti Vilniuje mokyklą, kapitula leido 
įsteigti tokią mokyklą prie Šv. Jono bažnyčios šešiolikai 
mokinių – ne daugiau.“

1571 m., kai bažnyčią perėmė jėzuitai, buvo pastaty-
ti nauji puošnūs (?) vargonai. 1579 m. jėzuitams įkūrus 
Academia et Universitas Vilnensis, sostinė tapo stam-
biu kultūrinio ir intelektualinio gyvenimo centru. Šv. 
Jonų bažnyčioje vykdavo bažnytinės ir pasaulietinės 
iškilmės, dažniausiai susijusios su akademine veikla. 
Be vargonų negalėta išsiversti. 1590 m. naujus vargo-
nus pastatydino Albrechtas Radvila. 

1610 m. Vilniuje kilo didžiulis gaisras, prarijęs 
dalį miesto, nemažai bažnyčių, tarp jų ir Katedrą su 
tuomet bene žymiausiais Lietuvoje Johanno Koppel-
manno vargonais. Šv. Jonų bažnyčia irgi apdegė, bet 
vargonai išliko. Minima, kad 1634 m. buvę tie patys 
vargonai, tačiau prastos būklės. Žinių apie šiuos var-
gonus labai nedaug, atrodo, tokiai didelei bažnyčiai 
jie buvę per maži. Per svarbesnes pamaldas griežda-
vęs dar ir keliolikos žmonių orkestras.

Per rusų invaziją 1655 m. (vyko Abiejų Tautų Res-
publikos karas su Rusija) bažnyčia smarkiai nukentė-
jo. Vargonai, minimi 1679 m., veikiausiai buvo visai 
maži, nes nurodyta juos ir krikštyklą perkelti į kitą 
vietą. 1700 m. jėzuitų pastangomis pastatytas naujas 
choras ir nauji vargonai.

1729 m. dėl naujo choro ir vargonų prospekto, 
gausiai papuošto skulptūromis ir paauksuotais dro-
žiniais, sudaryta sutartis su staliumi Jurgiu Seberge-
riu. Priešais vargonus turėjęs būti pozityvas su dviem 
bokšteliais. Darbas baigtas 1732 m. Naują 46 registrų 
instrumentą 1735 m. padirbo Vilniaus bernardinų 
vienuolis, vargonų meistras Juozapas Olšynskis. Tai-
gi vargonai buvo dideli, iki tol Lietuvoje kažin ar to-
kių būta. Deja, per didįjį 1737 m. gaisrą bažnyčia ir 
naujieji vargonai sudegė. 

1756–1758 m. perstatytas vargonų choras, tačiau ko-
kie buvę vargonai, žinių nėra. 1820 m. paminėta, kad 
vietoj vargonų stovėjęs mažas pozityvas, kuris 1839 m. 
atiduotas naujai koplyčiai, pastatytai kažkokios labda-
ros organizacijos. Jo nebereikėjo, nes buvo pašventinti 
nauji dideli vargonai, kurių didingu prospektu Šv. Jonų 
bažnyčia teisėtai didžiuojasi ir šiandien. 

Tiesa, literatūroje šmėsčioja nuoroda, kad 1782 m. 
Šv. Jonų bažnyčioje 17 registrų vargonus buvo pasta-
tęs vilnietis meistras Mykolas Zelle. Šiuos vargonus Šv. 
Jonų bažnyčiai bene pirmasis priskyrė lenkų tyrinėto-
jas Lopacinskis, Universiteto rankraščių skyriuje radęs 
sutartį su Vilniaus vargondirbiu Mykolu Zelle dėl nau-
jų vargonų. Dokumentas buvo įdėtas į įvairių Univer-
siteto raštų bylą, taigi Lopacinskis nepastebėjo, kad šie 
vargonai skirti ne Universitetui, o Bariūnų Bazilionų 
bažnyčiai,3 kurią po 1863 m. sukilimo rusų caro val-
džia pavertė stačiatikių cerkve, o vargonai buvo per-
duoti Siesikų bažnyčiai, kur tebestovi iki šiol, tiesa, 
gerokai perdirbti. Ši klaida kartojama iki šiol.

Taigi XIX a. I pusėje Šv. Jonų bažnyčia turėjo tik 
mažą pozityvą. Gal net ne vieną – kai apie 1975 m. 
buvo valomi bažnyčios rūsiai, laužo krūvoje radome 
dalių, priklausančių bent dviem seniems pozityvams. 

Po 1831 m. sukilimo carinė valdžia uždarė Poloc-
ko Jėzuitų bažnyčią. Jos gana stambius ir gerus, 1765–
1766 m.4 pastatytus vargonus atidavė Polocko pijorams, 
tačiau šiems vargonai nei tiko, nei buvo reikalingi. Vil-
niaus Medicinos – chirurgijos akademija (tiek teliko 
iš Universiteto po 1831 m.) ir Šv. Jonų bažnyčia ėmėsi 
žygių, kad šiuos vargonus gautų. Po ilgo Akademijos, 
Vilniaus bažnytinės vadovybės susirašinėjimo su rusų 
valdžios įstaigomis, toks leidimas 1834 m. duotas.5

Į Polocką nusiųstas vargondirbys Antanas Huri-
novičius juos išsamiai aprašė: vargonai turėjo vieną 
manualą ir pedalus, 22 veikiančius registrus, akustinį 
būgną ir dvi žvaigždes su dešimčia varpelių. Dauguma 
prospekte sustatytų Principal vamzdžių buvo iš balto 
angliško alavo, kiti – iš tamsaus lydinio. Vamzdžiai 
aplankstyti, daugelio meistrų taisyti, lituoti, jau net 
žiurkių apgraužti. Vargonai suderinti visu tonu aukš-
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čiau už kamertoną. Mechanika aplaužyta, dalis klavi-
šų neveikė. Tamsiai žalsvas prospektas papuoštas pa-
auksuotais drožiniais, vargonų viršuje – trys angelai. 
Drožiniai aptrupėję, kai kurios jų dalys dingusios. Hu-
rinovičiaus teigimu, vargonų „struktūra, principalas 
iš išorės ir dalinai viduje yra labai panašūs į Vilniaus 
tėvų dominikonų vargonus“. Tą patvirtino ir Polocko 
meistras Janas Bohuševičius, padėjęs vargonus ardyti 
ir ketinęs sustatyti juos Vilniuje. 

Kas vargonus pastatė Polocko Jėzuitų bažnyčio-
je, nežinoma iki šiol. Literatūroje minima Casparini 

pavardė. Lenkų istorikas Aleksandras Po-
linskis, aptardamas jėzuitų muzikinę vei-
klą, rašė: „stengdamiesi padaryti pamaldas 
puošnesnėmis, jie fundavo bažnyčiose pra-
bangius vargonus“, skliausteliuose paminė-
jęs pavyzdį – „italo Casparini sukurti trijų 
manualų su pedalais Polocko vargonai turėjo 
60 registrų“.6 Dėl vargonų dydžio Polinskis 
klydo – maždaug tokio dydžio (57 registrų) 
Casparini vargonai buvo Gerlice, Silezijoje. 
Eugenas Casparini, juos pastatęs 1703 m., 
buvo vokietis, daug metų gyvenęs Italijoje 
ir ten suitalinęs Casparo pavardę. Adamas 
Gottlobas Casparini, apie kurį čia bus kal-
bama, – Karaliaučiaus vokietis. Polinskis 
nenurodė, kuo paremta Casparini autorystė. 
Gal buvo skaitęs Hurinovičiaus pranešimą, 
kad polockiškiai „labai panašūs į Vilniaus 
tėvų dominikonų vargonus“, o jų Šventosios 
Dvasios bažnyčioje stovėjo Casparini iš Ka-
raliaučiaus vargonai? Tačiau būta ir kitokio 
vertinimo. Vėliau į Polocką ardyti vargonų 
išsiųstas Vilniaus medicinos – chirurgi-
jos akademijos zoologijos teatro (zoologijos 
kabineto) konservatorius magistras Fidelis 
Brunneris, anuomet Vilniuje žinomas ir kaip 
vargonų meistras, pastebėjo, kad vargonų 
„vidus, o tai kaip tik svarbiausia, toli gražu 
neprilygsta Dominikonų vargonams Vilniu-
je“. Pastaraisiais metais nuodugniau domė-
damasis Casparini, bandžiau pasverti visus 

argumentus pro et contra. Išėjo maždaug po lygiai, taigi 
meistro vardas lieka nežinomas.7 

Tačiau vargonų išvaizda, prospektas padarė Brun-
neriui visai kitokį įspūdį: „Šis vertingas meistro kūrinys 
mano lūkesčius pranoko ir yra vertas būti ne čia, mūsų 
Šv. Jonų bažnyčioje, bet dėl savo elegancijos ir išorės 
prašmatnumo galėtų tikti tiek Londono Vestminsteriui, 
tiek ir Šv. Petro bažnyčiai Romoje.“ 

Kas sukūrė šį Vestminsterio vertą prospektą, nėra 
žinoma. Anuomet bažnyčios meno ir muzikos srityje 
daug nuveikė jėzuitai. Tą savo veikale pabrėžė ir Po-

Didieji Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčios vargonai –  reikšmingiausias 

Vilniaus vargonų dirbtuvės darbas
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linskis. Vilniaus jėzuitų naujokynas prie Šv. Ignoto 
bažnyčios buvo didelis, įtakingas, suteikdavęs gerą 
daugelio sričių pasirengimą, gabiausieji galėjo tęsti 
mokslą šalia esančiame jėzuitų universitete. Didelė au-
klėtinių dalis buvo vokiečių kilmės, mat liuteroniškoje 
Prūsijoje jiems sudarytos prastos sąlygos. Vilniuje tarp 
kitų specialybių buvo rengiami ir staliai, vėliau įrengi-
nėję jėzuitų bažnyčias LDK. Jie dirbo ir vargonų spin-
tas, kuriose instrumentus pastatydavo vargondirbiai 
pasauliečiai. Žinomos pavardės jėzuitų-stalių, kurie 
„gastroliavo“ nuo Vilniaus, Gardino iki Polocko kaip 
tik tuo metu, kai ten buvo statomi vargonai. 

Polocko vargonų prospektas daugeliu atžvilgių ati-
tinka vadinamąjį vilnietišką daugumos to meto LDK 
vargonų stilių. Jų prototipo reikėtų ieškoti Mažojoje 
Lietuvoje, Prūsijoje. Tai galėjo būti susiję su jėzuitų 
architekto ir matematiko Grigorijaus Engellio (1678–
1722) veikla. Kilęs iš Karaliaučiaus, 1693 m. jis įstojo 
į Vilniaus jėzuitų naujokyną, vadinasi, galėjo studi-
juoti ir universitete. Engellis darbavosi LDK jėzuitų 
centruose Polocke ir Slucke, o 1718 m. buvo nusiųstas 
į Prūsiją, tapo jėzuitų vienuolyno vyresniuoju (supe-
rioru) Šventaliepėje (Heilige Linde, dab. Święta Lipka). 
Rūpinosi bažnyčios dekoru, kai ką pats projektavo, 
pasikvietė garsiausią to meto Karaliaučiaus meistrą 
Mosengelį. Šventaliepės vargonų prospektas iki šiol 
laikomas bene pačiu puikiausiu buvusioje Rytų Prūsi-
joje. Polocko vargonų struktūra primena Šventaliepės 
vargonus. Dėl Polocko vargonų autorystės yra iškelta 
dar viena versija, esą „šiuo metu Vilniaus Šv. Jonų baž-
nyčioje esantys didieji vargonai hipotetiškai priskiriami 
Vilniaus meistrui Nikolausui Jantzonui.“8 Remiamasi 
tuo, kad Lietuvos to laikotarpio vargonų prospektai 
daugiausia panašūs. Anais laikais tą lėmė ir amatinin-
kų cechams būdingas griežtas darbo pasidalijimas, tai-
gi, vargondirbiai, bandę spintas gaminti patys, būdavo 
skundžiami aukštesnei valdžiai.9 

Jansono instrumentai yra buvę poroje vargonų, ku-
rių prospektai panašūs į stovėjusius Polocke, bet pa-
naši struktūra ir net panaši išvaizda nebūtinai reiškia, 
kad vargonus pagamino tas pats meistras. Be to, tuo 
pat metu, kai buvo statomi Polocko vargonai (1765–

1766), Jansonas dirbo Linkuvoje (1765 m.), o 1766 m. 
pastatė bene reikšmingiausius savo vargonus Vilniaus 
Bernardinų bažnyčioje. Beje, 1766 m. balandžio 11 d. 
jis pakrikštijo savo naujagimę dukrelę Mariją Dorot-
hea.10 Kadangi vargonai Polocke pastatyti tais pačiais 
metais, jis ten paprasčiausiai negalėjo būti. Negerai, 
kad ši abejotina versija plačiai pasklido, nes išplitusias 
klaidas ypač sunku atitaisyti. 

Apie tai, kaip siekta Polocko vargonus gauti, kaip jie 
išardyti, supakuoti ir pargabenti į Vilnių, yra išlikusios 
net dvi panašios bylos. Vieną sudarė Akademija, kitą 
Vilniaus kurija. Jose yra daug įdomybių, atskleidžian-
čių to meto tvarką ir sąlygas.

1835 m. balandžio 29 d. į Polocką komandiruotam 
Fideliui Brunneriui duota 1000 sidabrinių rublių. Aka-
demija pavedė iš tos sumos apmokėti visas būtinas iš-
laidas – kelionę į abi puses, pragyvenimą sau ir inva-
lidui kareiviui, kuris turėjo saugoti valdiškus daiktus 
bei pinigus. Nurodyta lėšas naudoti taupiai, vadovau-
tis kainynu, vesti finansinę apskaitą. Liepta kas savaitę 
raportuoti akademijai apie nuveiktą darbą. Be to, apie 
Brunnerio komandiruotę ir apie tai, kad jam į rankas 
duota 1000 rublių, Akademija pranešė vietos dūmai ir 
policijai, prašė jam visais būdais padėti, ypač nusta-
tant kainas. Brunneris Polocke sąžiningai dirbo, tačiau 
bažnyčioje peršalo, net sirgdamas tebetriūsė, o birželio 
25 d. mirė. 

Sužinojusi apie Brunnerio mirtį, Akademija liepos 
3 d. komandiravo į Polocką 9-tos klasės komisarą Liu-
dogovskį. Tęsti darbo, sutvarkyti finansinių ataskaitų 
atvykęs liepos 9 d., jis valdiškus Brunnerio pinigus, 
ataskaitas ir visus daiktus rado saugomus miesto po-
licijoje, aprašytus ir užantspauduotus.

Vargonus jau pradėta demontuoti – išimti vamz-
džiai, o rėmai išardyti dalimis ir supakuoti. Ataskaitos 
apie išleistus 302 rublius Brunneris nespėjo surašyti, 
tačiau sąskaitos pateisino išlaidas. Kad kainos nustaty-
tos teisingai, savo parašais patvirtino policijos ir mies-
to dūmos atstovai. 

Komisaras Liudogovskis apie vargonus menkai nu-
simanė, todėl pasitelkė vargonininką ir vargonų meis-
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trą, Polocko apskrities dvarininką Janą Boguševičių. 
Padedami darbininkų (nuo 20 iki 35), vargonus išardė 
iki liepos 16 d. Tądien Liudogovskis parašė laišką Vil-
niaus medicinos akademijos prezidentui: „Ne vargo-
nus padovanojo Akademijai, o vargą, ir vargą tokį, kad 
jis atneša daugiau nei 3000 rub. sidabru išlaidų; pavyz-
džiui, jų nuėmimas ir supakavimas, manyčiau, kainuos 
beveik 1000 rub.; pervežimas atrodo tiek pat, jeigu ne 
daugiau; vargonininkas reikalauja už pastatymą 3500 
rub. asignacijomis, be jo medžiagų. O be šito vargoni-
ninko niekas jų nepastatys, nematęs ardymo metu vie-
toje; be to jis gana įgudęs meistras ir pats gauna čia 400 
rub. sidabru per metus pajamas; jis žmogus sąžiningas, 
darbštus ir puikių savybių.“

Dar per dvi savaites vargonų dalys buvo surūšiuotos 
ir supakuotos į 84 įvairaus dydžio dėžes. Dėžių sąraše 
nurodytas jų turinys, svoris, dėžių matmenys. Reikia-
mu būdu aprištas dėžes Liudogovskis ir miesto polici-
ja užantspaudavo herbiniais antspaudais, pasvėrė ant 
svarstyklių dūmos atstovų akivaizdoje. Šie paliudijo 
svorio tikrumą. Visos dėžės drauge svėrė 1264 pūdus.

Vargonams pergabenti į Vilnių liepos 9 d. buvo 
paskelbtos varžytinės – „viešieji pirkimai“ – daly-
vaujant Liudogovskiui, policijos, dūmos atstovams ir 
Polocko apskrities raštininkui. Į jas niekas neatėjo, 
tad po trijų dienų paskelbtos papildomos. Nors šįkart 
atėjo 12 žmonių, tačiau tik du iš jų turėjo užstatus, 
taigi varžytinės dar kartą atidėtos. Tuomet atėjo jau 
šeši žmonės su užstatais ir liudijimais, kad turi mūri-
nius namus. Tačiau pirkliai-vežėjai, apžiūrėję krovi-
nį, nusprendė, kad paprasti vežimai dėžėms, į kurias 
sudėtos vargonų dalys, vežti netinka, nes vienos iš jų 
labai ilgos, kitos didelės kvadratinės. Reikėtų dary-
ti specialius vežimus, o tai ilgas ir brangus darbas. 
Be to, vargonų vamzdis iš angliško švino yra dide-
lio skersmens, 7 aršinų ilgio (t. y. apie 5 m – 16 pėdų 
prospektinis principalas), o sienelės – popieriaus sto-
rio. Jei būtų vežama ratais, nuo kratymo kelyje tikrai 
susilankstytų. Valdininkai pripažino, kad vežėjų pas-
tabos teisingos, paprastais vežimais vežti dėžių vasa-
rą negalima, todėl nusprendė vargonų pergabenimą 
atidėti žiemai ir vežti rogėmis. 

Pradėta ieškoti sandėlio. Galiausiai visos 84 dėžės 
iždo sąskaita sudėtos Polocke į saugią vietą – mūrinį 
svirną (ambar) su mūro skliautais ir geležinėmis duri-
mis, priklausantį Polocko pirklienei Frumai Raimuso-
vai, kuriai sumokėta 25 rub. sidabru. Raktai perduoti 
policijai, įsipareigojusiai dėžes saugoti iki gruodžio 15 d.

1835 m. gruodžio 20 d. sudaryta sutartis su vilnie-
čiais Mauša Šoru ir Jankeliu Sluckiu, kurie apsiėmė dė-
žes iki vasario 15 d. pristatyti į Vilnių, įsipareigoję jas 
patys apdengti. Sutarta mokėti po 205 rub. už pūdą. 
Rogių vilkstinė pasiekė Vilnių 1836 m. vasario 21 d.11

Daugiau nei metai praėjo, Akademija 1837 m. vasa-
rą ėmė iš įvairių vietų kviesti geriausius vargonų meis-
trus. Bet atsiliepė tik vienas Šiaulių apskrities bajoras 
Teodoras Tiedemannas su sūnumis Teodoru ir Francu. 

Iš Rytprūsių (Tilžės?) kilusi Tiedemannų šeima XIX a. 
pirmojoje pusėje gyveno ir dirbo daugiausia Lietuvoje 
bei Latvijoje (Kurše). Žinomi tėvas Theodoras (I), sūnus 
Johannas Theodoras (II), vaikaičiai Theodoras (III), 
Franzas ir Alexanderis. Stokojant biografinių duome-
nų, kartais neįmanoma nustatyti, kuris Theodoras ką 
dirbo. Paminėta, kad pirmasis 1777 m. pastatęs vargo-
nus (man. / ped. 9 reg.) Pennekowe, Pomeranijoje. Vė-
liau gyveno Rygoje, vargonininkavo, minimas ir kaip 
vargondirbys. Taisė vargonus Rygos ir kitų vietovių 
bažnyčiose, 1785 m. naujus 30 registrų vargonus pa-
statė Tartu Šv. Jono bažnyčioje. Sakoma, buvę prastoki, 
nes po kelių dešimtmečių reikėjo daryti naujus meta-
linius vamzdžius.

Lietuvoje pirmąkart Teodoras Tiedemannas pa-
minėtas 1801 m. kaip prūsų kariuomenės kapitonas, 
pastatęs vargonus Pašušvyje. Jo vargonai tebestovi ir 
Kaimelyje (1804). Tai gana kuklūs instrumentai, į juos 
panašių Lietuvoje yra ir daugiau. 

Pagal metus atrodytų, kad Vilniuje, Šv. Jonų bažny-
čioje, turėjęs dirbti sūnus Johannas Theodoras Tiede-
mannas. XIX a. pradžioje jis vargonininkavo ir taisė 
vargonus daugiausia Kurše. Yra išlikę 1834–1835 m. jo 
padirbti vargonai Ventspilio Šv. Mikalojaus bažnyčio-
je. Pagal juos neatrodo, kad Johanas Theodoras būtų 
buvęs geras meistras. Veikiai jis persikėlė į Lietuvą, kur 
buvo mažesnė konkurencija, apsigyveno išsinuomota-
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me Giedrių dvare prie Šiaulių. Sūnūs Theodoras, Fran-
zas, Alexanderis iš pradžių dirbo su tėvu, vėliau sava-
rankiškai. Didelių darbų nenuveikė. Paskutinį kartą 
paminėtas Franzas, 1867 m. dirbęs Tverečiuje. 

1837 m. rugpjūčio 2 d., peržiūrėjus Tiedemanų ates-
tatus ir kitus dokumentus, liudijančius jų kvalifikaci-
ją, su Teodoru Tiedemannu ir sūnumis Teodoru bei 
Francu pasirašyta sutartis. Pagal ją meistrai įsiparei-
gojo vargonus pastatyti per trejus metus, iki 1840 m. 
Visus darbus, įskaitant dažymą ir auksavimą, apsiė-
mė daryti savomis medžiagomis. Jeigu reikėtų sam-
dyti darbininkus, tą irgi darys patys. Akademija pa-
žadėjo duoti kambarį, aprūpinti malkomis. Sutartyje 
pirmiausia išvardyti registrai, kurių vamzdžiai turėjo 
būti tvarkomi, iš viso 22, t. y. tiek pat ir tie patys, ku-
rie buvo Polocke. Kurie iš registrų priklausė manualui, 
kurie pedalams, nenurodyta. Todėl ir vėliau, atkuriant 
vargonus, būta šiokių tokių spėlionių. Iš viso nurody-
ta, kad reikia tvarkyti 1669 vamzdžius, iš jų 1069 me-
talinius. Tarp kitų darbų išvardytos klaviatūros, oro 
skirstymo dėžės, 8 dumplės, kurias reikia perklijuoti. 
Traktūrą irgi reikėjo atnaujinti.

Be to, sutartyje sakoma, kad Polocko vargonai, net 
„juos sutvarkius ir atnaujinus, neatitiktų bažnyčios dy-
džio ir būtų nepilni. Todėl mes [Tiedemannai – R. G.] 
apsiimame papildomai padaryti dar vieną vidurinę 
ir vieną viršutinę dalį su joms priklausančiais dviem 
manualais ir aštuoniolika balsų“ – vidurinėje dalyje 
antras manualas su 10 registrų, o viršutinėje dalyje 
trečias su 8 registrais. Iš viso vargonuose turėjo būti 
2498 vamzdžiai. Pirmasis iš Polocko parvežtasis ma-
nualas turėjo ryškių barokiniams vargonams būdin-
gų bruožų – su alikvotomis ir aukštais, net iki vienos 
pėdos registrais. Naujai pridedami antrojo ir trečiojo 
manualų vamzdynai vadinami viduriniuoju ir viršu-
tiniuoju skyriais. Jų registrai parinkti pagal vėlyvojo 
baroko tradicijas. Kadangi jie vadinami viduriniuoju 
ir viršutiniuoju, atrodytų, visi trys vamzdynai turėjo 
būti statomi vienas virš kito. Tačiau pagal prospektą 
išeitų, kad pirmasis, pagrindinis vamzdynas buvo už 
pirmojo tarpsnio, o vidurinysis sustatytas už panašaus 
dydžio viršutinio tarpsnio, nes ir viename, ir kitame 

buvo po 8 pėdų principalą, kaip nurodyta Tiedemanno 
sutartyje. Viršutinysis tarpsnis vargonų viduryje buvo 
pristatytas 1837–1838 metais. Darbas atliktas švariai, o 
tai rodo, kad XIX a. Vilniuje dar gyvavo stalių ir dro-
žėjų tradicija. 

Nors pagal sutartį vargonų statybai skirti treji me-
tai, darbas baigtas jau 1839-aisiais, spalio 6 d. Akade-
mijos valdyba, dalyvaujant ta proga iš Varšuvos atvy-
kusiam „žinovui ir kompozitoriui“ Jozefui Elsneriui, 
„visais atžvilgiais apžiūrėjo šiuos vargonus ir rado, kad 
jie visiškai gerai ir patvariai padaryti“. 

1861-aisiais vilnietis muzikas kun. Galičas (Jan Ga-
licz), aptaręs daugumą Vilniaus vargonų,12 rašė, kad 
Šv. Jonų „vargonų didumas ir struktūra stebina net 
tuos, kurie jau matė ir girdėjo vargonus dideliuose mies-
tuose. Tad kiek jie turį stebinti iš provincijos į Vilnių 
atvykstančius lietuvių valstiečius, kurie savo gyvenime 
nieko panašaus nėra matę nei girdėję? Iš to apie vargo-
nus gimsta pasakojimai ir legendos, kuriomis net ir pra-
silavinę žmonės tiki. Ir tikrai – Lietuva didesnio negu 
šis instrumentas iki šiol neturėjo ir neturi.“ Vargonuo-
jant tutti, anot Galičo, „balsas, triukšmas ir gaudesys 
primena jūros bangų mūšą audros metu. Tai visų sti-
chijų, visų instrumentų mišinys, besiskiriąs tik tuo, kad 
čia skamba maloniai, darniai, nuostabiai. Nepaisant 
to, kad ant altoriaus laiptų, taip pat suoluose jaučiasi 
drebėjimas, o bažnyčios skliautai ir langai skamba, pa-
vojaus jiems nėra.“ Klaviatūros buvusios gana kietos. 
Galičas pateikė ir didžiųjų Šv. Jonų bažnyčios vargo-
nų dispoziciją. Ji gerokai skiriasi nuo tos, kuri minima 
Tiedemanno ir Akademijos sutartyje. Kaip buvo iš tie-
sų, dabar jau niekas nebepasakys. 

1861 m. čia vargonininkavęs Ciechanovičius, buvęs, 
anot Galičo, ne tik geras vargonininkas, apsiėmė pats 
vargonus derinti (iki tol dirbo specialus derintojas) 
ir parodė turįs „tam reikalui nepaprastus gabumus ir 
norą – dvi dideles ir retas šiandien dorybes. Reikia ti-
kėtis, kad jo laikais vargonai niekad jokio remonto ne-
pareikalaus.“ 

XIX a. antrojoje pusėje pakitus skoniui, daugelį se-
nųjų barokinių vargonų visoje Europoje pakeitė va-
dinamieji romantiniai. Iškiliausias to meto Lietuvos 
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meistras buvo vilnietis Juozapas Radavičius (1838–
1905).13 Jo vargonai Kauno bazilikoje, Vabalninke, Pa-
nevėžyje, kitose Lietuvos bažnyčiose ir dabar vertina-
mi dėl švaraus, raiškaus skambesio. Vilniuje irgi būta 
ne vienų Radavičiaus vargonų. Tarp išlikusiųjų ypač 
vertintini stovintys Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. 

Šv. Jonų vargonus Juozapas Radavičius perstatė 
XIX a. pabaigoje. (Dokumento neteko matyti.) Praplė-
tė prospektą į šonus ir padirbo visai naują instrumen-
tą. Manualų oro skirstymo dėžės buvo sudėtos viena 
virš kitos trim aukštais. III manualo žaliuzių spinta 
kyšojo virš prospekto. Klaviatūrų traktūra buvo gry-
nai mechaninė, o registrų – su barkeriais.

1948 m. sovietų okupacinis režimas bažnyčią užda-
rė, vargonų vamzdynas išvogtas, traktūra sulaužyta. 

Didžioji dalis čia pateiktų istorinių žinių apie Uni-
versiteto vargonus surinkta jau gana seniai, tačiau visa 
tai prisiminti dabar paskatino viena aplinkybė, susiju-
si su autoriaus asmeniu. Todėl tolesnė istorija bus pa-
našesnė į prisiminimus.

Vargonų ir jų paveldosaugos klausimais domėjausi 
nuo studijų laikų, o kai 1966 m. atėjau dirbti į Teatro ir 
muzikos muziejų, atsirado galimybė sistemingai inven-
torizuoti Lietuvos vargonus. Sudariau pirmą saugotinų 
vargonų sąrašą. Kultūros ministro įsakymu 1970 m. 
vargonai buvo priskirti kultūros paminklams, o šis są-
rašas patvirtintas. Vargonų paminklosauga Lietuvoje 
pajudėjo iš vietos. Rūpėjo, kad kas nors Lietuvoje im-
tųsi vargonų restauravimo. Bendraudamas su vokiečių 
meistrais, stačiusiais vargonus Vilniuje – Filharmoni-
joje, Konservatorijoje, Katedroje, – dar ir apsilankęs jų 
Alexander Schuke įmonėje Potsdame, susidariau ben-
drą vaizdą. 1971 m. pabaigoje, atrodo, Komjaunimo 
tiesoje pasirodė informacija apie Vilniaus Universiteto 
bažnyčios restauravimo planus, artėjant Universiteto 
400 metų sukakčiai. Paminėta, kad būsią restauruoja-
mi ir vargonai. Vargonų reikalams skendint migloje, ši 
naujiena buvo įdomi ir netikėta. Nuėjau į Kultūros mi-
nisteriją pas Muziejų ir kultūros paminklų apsaugos 
valdybos viršininką Joną Glemžą, šis tuoj paskambino 
Paminklų restauravimo valdybos viršininkui Romual-

dui Kaminskui, kad susitiktų su manimi ir papasakotų 
apie tuos planus plačiau. Kabinete buvo ir architektas 
Romanas Jaloveckas, vadovavęs bažnyčios restauravi-
mo darbams. Pasirodo, vargonų restauravimas – tai 
tik jų svajonė. Bet Kaminskas man pasiūlė – ateik pas 
mus ir pats padaryk. Pagalvojęs porą savaitėlių, pasi-
taręs su šeima, su bičiuliais Latvijoje ir Estijoje – jie 
žadėjo padėti – pasiūlymą priėmiau. Tai buvo 1972 m. 
sausio 24 d. – prieš 50 metų.

Muzikologui nerti į „brandaus“ socializmo ūkinius 
verpetus buvo savaip įdomu ir linksma. Iš pradžių 
davė tvarkyti menkiausius vargonus, stovėjusius Gero-
sios Vilties koplyčioje. Penkių registrų vargonams trū-
ko vamzdžių ir dumplių, buvo likusi tik oro skirstymo 
dėžė, klaviatūra, aplaužyta traktūra. XIX a. pabaigos 
vargonėliai, galėję gražiai praturtinti kokią nors mažą 
kaimo bažnytėlę, Universiteto bažnyčioje neturėjo 
prasmės. Kaip tik todėl ir davė juos mums. Tai buvo 
pirmasis užsakymas, kaip juokavome – Op. 0. Darbas 
truko daugiau kaip metus, maždaug tiek laiko praėjo, 
kol susigaudėme, ką turime daryti. Reikėjo susirinkti 
literatūrą, susirasti darbininkų, įsirengti dirbtuvę – 
gauti įrangos ir medžiagų. Svarbiausia – pasidirbti visą 
technologinę įrangą skardai iš specialaus metalo ga-
minti, mokėmės dirbti pačius vamzdžius. Daug padėjo 
estas Hardo Kriisa, trečios kartos meistras. 1973 m. 
atsirado galimybė mėnesį laiko pasižmonėti tuometi-
nės Čekoslovakijos įmonėje Rieger-Kloss, prityrusiems 
meistrams prižiūrint padirbėti su vamzdžiais, susi-
pažinti su intonavimo pagrindais. 1974 m. pradžioje 
pakvietėme Universiteto vyresnybę pasiklausyti Ge-
rosios Vilties koplyčios vargonų. Gediminas Kviklys 
pagriežė Johano Sebastiano Bacho fantaziją, dar kelis 
kūrinėlius. 

Laukė kitų dvejų koplyčių vargonai. Ėmėmės ti-
kro darbo, turėsiančio išliekamąją vertę. Gretimoje 
Dievo Kūno koplyčioje iš labai gražių barokinių var-
gonų buvo likusi tik viršutinė grakščios barokinės 
spintos dalis. Vėliau perdirbtas didelis cokolis buvo 
skirtas visai kitokiam instrumentui. Padirbome 
naują cokolį, drožėjai restauravo drožinius, o svar-
biausia visa kita – nuo klaviatūrų, oro skirstymo dė-
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žės iki vamzdžių. Ant vargonų šono likusios septinių 
registrų rankenų skylės, priklijuoti registrų pavadini-
mai labai palengvino atkūrimą. Intonuoti tuos vargo-
nus ėmėsi Bernardas Vasiliauskas, kuris tą darė dar 
30 metų. Oginskių vargonėliai buvo jam, o ir mums 
visiems tikrasis Op. 1. 

Op. 2 – vargonai Marijos Guodėjos koplyčioje. 
Jų istorija ilga ir sudėtinga. Kadaise buvo perkelti iš 
Pranciškonų bažnyčios, originali liko tik viršutinė 
barokinė dalis, pastatyta ant cokolio ir choro, visiškai 
nepritikusio koplyčiai. Buvo nutarta vargonus perkelti 
į Aulą ir pastatyti galerijos priekyje. Registrų skaičių 
nustatėm pagal rankenų skyles. Prospekte buvo išlikę 
senųjų vamzdžių laikikliai, pagal juos parinkom men-
zūras svarbiausiam registrui – principalui. Šie vargo-
nai pirmąkart viešai suskambėjo 1979 m. – Bernardas 
Vasiliauskas Juozo Naujalio Preliudu G-Dur pradėjo 
iškilmes, VU garbės daktarų vardą suteikiant garsiems 
Vokietijos, Čekijos ir Lenkijos profesoriams. 

Didžiųjų vargonų atkūrimo vaizdą susidarėme 
maždaug 1975-aisiais, kai apie senąjį instrumentą jau 
turėjau surinkęs nemažai istorinės medžiagos, užsie-
nyje matęs keletą įspūdingų istorinių vargonų. 

Iš Radavičiaus instrumento buvo mažai kas likę. 
Kai buvo iškraustytas popieriaus sandėlis ir prasidė-
jo bažnyčios remontas, beveik visus vamzdžius išvogė, 
liko tik patys didžiausi. Net senosios registrų rankenos 
dingo, gal nugvelbtos kaip suvenyrai. Gerai, kad buvau 
dar seniau užsirašęs jų dispoziciją. 

Atkurti Radavičiaus instrumentą nebuvo prasmės – 
trijų manualų 40-ies registrų vargonai turėjo vos vieną 
mikstūrą ir jokių alikvotų. Vadinasi, didžiosios reper-
tuaro, ypač barokinio, dalies nebūtų galima deramai 
atlikti. Be to, senasis barokinis prospektas, kaip įprasta 
XIX a. pabaigoje, laikytas vien dekoracija. Vamzdynas 
viduje išdėstytas, neatsižvelgiant į prospekto struktū-
rą. O Tiedemanno variantas leido vargonams taikyti 
klasikinį principą – viduje vamzdžius išdėstyti pagal 
prospekto tvarką, pagrindinius principalų vamzdžius 
sustatant priekyje. 

Tuo metu susidraugavome su estų vargonininku 
Rolfu Uusväliu, didžiai išsilavinusiu, plačiai apsi-

skaičiusiu muziku. Geras vargonininkas, turėjęs 
platų repertuarą, koncertavo po sovietiją, retkar-
čiais gastroliuodavo užsienyje. Rolfas dirbo ir var-
gonų prižiūrėtoju Estonijos salėje. Su juo nemažai 
važinėjom po Lietuvos bažnyčias, taigi jis pažino 
Lietuvos vargonų tradicijas. Plačiai aptarėme ir Šv. 
Jonų bažnyčios vargonų atkūrimo variantus. Jis ap-
siėmė apskaičiuoti menzūras, t. y. vamzdžių matme-
nis ir proporcijas. 

Kaip atrodė originalūs Tiedemanno vargonai, ne-
buvo aišku. Galičo pateiktoji jų dispozicija gerokai 
skyrėsi nuo to, kas surašyta Akademijos sutartyje su 
Tiedemannu. Kaip buvo iš tiesų, dabar niekas nebepa-
sakys. Atėjus laikui šiuos vargonus atkurti, numatė-
me dispoziciją padidinti trečdaliu – vargonų spintoje 
vietos užteko. Tiedemanno paaukštintas prospektas 
rodė, kad apatinis, pagrindinis skyrius (pirmas ma-
nualas) ir virš jo antrajame tarpsnyje esantis viršu-
tinis (pagal to meto tradiciją vadintas pozityvu, tre-
čiasis manualas) buvo dideli, su 8 pėdų principalu. 
Antrąjį manualą įtaisėme vargonų gilumoje, žaliuzių 
spintoje. Rolfas, tuo metu labai domėjęsis prancūzų 
vargonais, nustatė šiokius tokius jų ir Radavičiaus 
instrumento bendrumus, į kuriuos atsižvelgė, pa-
rinkdamas menzūras. Todėl Universiteto vargonai 
skamba „humaniškiau“ negu kiti to meto modernūs 
instrumentai, orientuoti į vokiečių neobaroko tradi-
cijas. Suteikti jiems oresnį skambesį pasistengė jaunas 
intonuotojas, latvių liuteronų kunigas Janis Kalninis, 
gerai susipažinęs su istoriniais vargonais. Prisidėjo ir 
istorinė temperacija (Kirnberger III). 

Vargonų bendruomenės susibuvimuose užsienyje 
dažnai klausdavo, kokio stiliaus vargonus statome, ar 
vokiškojo baroko, ar prancūziškojo romantizmo? Tarsi 
kitaip nė negalėtų būti. Aiškinau, kad dirbame tokius, 
kokių patys norime, – lietuviškus. Sakoma, kad stilių 
mišinys, eklektika yra prasto skonio dalykas. Tačiau 
prastas skonis kartais turi puikų aromatą. Beje, pran-
cūzai dar sako, kad blogiau už prastą skonį yra tik ge-
ras skonis. 

Tiedemanno vargonams labai trūko liežuvėlių re-
gistrų – jie įspūdingi, bet labai brangūs ir sunkiai pa-
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gaminami. Mes to net nebandėme. Kadangi vyko pa-
sirengimas Universiteto 400 metų jubiliejui, važinėta 
į Maskvą, prašant pinigų (valiutos) įsigyti būtiniems 
dalykams. Paklausė ir manęs apie tuos liežuvėlinius 
vamzdžius. Žinodami imperijoje įprastą lėšų skirsty-
mo tvarką – prašyk dvigubai daugiau, negu reikia, gal 
pusę gausi, – su Rolfu apskaičiavome maksimalų lie-
žuvėlių registrų komplektą su pilnu trompetų choru, 
su keliais soliniais, iš viso 13 registrų. Tikėjomės gauti 
bent pusę. Universiteto prorektorius ūkio reikalams 
Pranciškus Eigminas, nuvažiavęs Maskvon, gavo vis-
ką! Teko pasistengti, kad visus tuos registrus sutalpin-
tume. Tai labai praturtino instrumentą, atvėrė naujas 
galimybes, o vargonai, išaugę iki 64 registrų, tapo di-
džiausi Lietuvoje.

Visą traktūrą darėme grynai mechaninę – iki XIX a. 
pabaigos tik tokia ir būdavo, pneumatinė ir elektrinė 
atsirado ant XX a. slenksčio. Mūsų laikais daugumos 
naujų, net didelių vargonų klavišų traktūra irgi me-
chaninė, tik išimtiniais atvejais ar labai dideliems ins-
trumentams daroma elektrinė. Bendravau su anuomet 
Vilniuje ne kartą koncertavusiu talentingu vargoni-
ninku, istorinių vargonų žinovu šveicaru Guy Bovet, 
įrašiusiu net plokštelę su istorinių vargonų mechani-
kos barškesiais. Jis nė kiek neabejojo, kad siekiant sti-
liaus vienovės ir atskleidžiant laiko dvasią, visa trak-
tūra turėtų būti mechaninė. Bovet apskritai pasisakė 
prieš „hibridinius“ vargonus. 

Suprojektuoti tokio dydžio mechaninę registrų 
traktūrą buvo nelengva, ypač dėl trauklių ilgio, re-
gistrų skaičiaus, siaurų tarpų tarp statramsčių ir kitų 
konstrukcijos dalių. Net pačiam keista, kad niekur ne-
susimoviau – viskas gražiai tilpo ir sklandžiai veikia. 
Trauklės ir velenai masyvūs, ąžuoliniai. Kadangi me-
dis rezonuoja, rėmus, durų skydus – viską darėme iš 
masyvaus medžio. Liaunų ir metalinių dalių vengėme. 
Tik laibas, lengvutėles balanines klavišų jungtis iš ke-
dro medžio pagamino Vokietijos Laukhuff įmonė. Jas 
pamatęs istorinių vargonų žinovas švedas Carlas-Gus-
tafas Lewenhauptas iškart nustatė, kad tokiam dide-
liam instrumentui jos pernelyg menkos, nes neatitinka 
bendro stiliaus ir mastelio. 

Nuo to laiko, kai 1983 m. pradėjome daryti pirmą-
sias šių vargonų dalis, iki pašventinimo 2000-aisiais 
praėjo beveik 17 metų. Atsirasdavo nenumatytų truk-
džių. Štai priartėjus montavimo darbams, apsižiūrėta, 
kad virš vargonų yra freska, ją būtina restauruoti, taigi 
mūsų darbai nutrūko. Ta kelerių metų gaišatis išėjo 
beveik į naudą – per tą laiką gana didelius vargonus 
pastatėme Kauno kunigų seminarijos Švenčiausiosios 
Trejybės bažnyčioje ir įgijome vertingos patirties. 

Vėliau darbus sutrukdė blokada, ekonominė suiru-
tė, infliacija, finansų stygius, darbuotojų kaita – vargo-
nus pradėjo dirbti vieni žmonės, o baigė jau kiti...

ISO kongrese Paryžiuje 1998 m. buvo nutarta 
2000-aisiais kongresą rengti Baltijos šalyse – pra-
dėti Vilniuje, pasiekti Rygą ir Taliną. Universiteto 
vargonus būtinai reikėjo baigti. Va banque nuėjau 
pas premjerą Gediminą Vagnorių, o jis tiesiai skyrė 
neblogą sumą dviem svarbiausiems darbams – Uni-
versiteto ir Šventosios Dvasios Casparini vargonams. 
Iškart atsirado visas pulkas žinančių, kaip tuos pini-
gus geriau „įsisavinti“, įrodinėjančių, kad vargonai 
bus kokybiški tik tuo atveju, jei toliau dirbs ar bent 
vadovaus jie. Kiti tvirtino, kad geri vargonai būna tik 
užsieniniai. Nepaisant visokiausių trukdymų, vargo-
nus pavyko baigti laiku. 

ISO kongreso atidarymas įvyko 2000-ųjų liepos 17 
dieną Vilniaus universiteto Auloje. Po vargonų pre-
liudijos (griežė Liauda Vaitkūnaitė) sveikinimo žodį 
tarė Universiteto rektorius prof. Rolandas Pavilionis. 
Jo trumpa kalba visiems padarė labai gerą įspūdį. Po 
to svečiai išklausė pranešimą apie vargondirbystę so-
vietmečiu. Dauguma jų nė apytiksliai neįsivaizdavo 
„brandaus“ socializmo „stebuklų“. 

Vakare atėjo lemiama valanda – kongreso dalyviai 
buvo pakviesti į Šv. Jonų bažnyčią pasiklausyti didžių-
jų vargonų, kuriuos pristatė Aušra ir Vidas Pinkevi-
čiai. Iš publikos reakcijos supratau, kad padarėme ins-
trumentą, dėl kurio ne gėda.

Kadangi Vyriausybė skyrė pinigų ne vien Uni-
versiteto, bet ir Casparini vargonams restauruoti, 
grįžome prie jų. Pavyko užmegzti ryšius su Švedijos 
Geteborgo universiteto Vargonų meno centru (GO-
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Art – Göteborg Organ Art Center), kuris turėjo daug 
idėjų ir galimybę į šį projektą įtraukti aukščiausio 
lygio vargonų paveldosaugos specialistus. Partne-
riams iš Švedijos atvykus, paaiškėjo, kad Paveldo 
departamentas nesuinteresuotas bendradarbiauti su 
užsienio vargonų specialistais, sutarties nepasirašė. 
Apsiribota ketinimų protokolu, kurį pasirašyti teko 
kavinės rūbinėje – net pakviesti pas save nesiteikė. 
Tačiau bendradarbiavimo sutartį su GOArt pasirašė 
Kultūros ministerija. Švedai Casparini vargonams 
tyrinėti ir restauruoti pakvietė žymiausius Europos 
vargonų paveldosaugos autoritetus, garsius vargo-
nininkus – profesorius Luigi Ferdinando Tagliavini, 
Haraldą Vogelį, Ludgerį Lohmanną. Atvykę į Vilnių, 
jie surengė solinius koncertus didžiaisiais Universi-
teto vargonais. Šių meistrų koncertai buvo tikrasis 
mūsų vargonų krikštas. 

Prof. Ludgeris Lohmannas, savo „Pasvarstymuo-
se apie A. G. Casparini vargonų rekonstrukciją Vil-
niuje“ apžvelgdamas bendrą situaciją Vilniuje, mūsų 
vargonus apibūdino taip: „Šv. Jonų bažnyčios var-
gonai, galima sakyti, yra rekonstrukcija. Tai nauji 
vargonai, kurie bando aprėpti tam tikrus, istorinius, 
Lietuvai būdingus bruožus, ir, papildytus simfonizmo 
elementais, išplėsti iki XIX amžiaus akiračių. Taigi šie 
vargonai jau visai naujais keliais eina. Taip pat, jei 
man leistina tą sakyti, čia eklektiškas instrumentas. 
Galbūt taip galėjo atrodyti instrumentas, pastatytas 
XVIII amžiuje, o XIX amžiuje praplėstas elementais, 
skirtais romantinei muzikai. Tuo būdu tai instrumen-
tas, turintis svarbių istorinių dėmenų, kurių, pavyz-
džiui, iš esmės trūksta Katedros arba Filharmonijos 
vargonams. Pastarųjų vargonų dispozicijos yra būtent 
neobarokinės, ir galima atpažinti, iš kur šių dispozi-
cijų idėjos atėjo. Tačiau visos kitos šių vargonų deta-
lės, pradedant nuo traktūros ir baigiant derinimu, iš 
esmės yra modernios. Šiuo atžvilgiu Universiteto baž-
nyčios vargonai daug plačiau pažengę, nes jie, greta 
dispozicijos ypatumų, turi istorinį derinimą ir atitin-
kamai sukonstruotą mechaniką.“14

Po metų, kai pradėta Casparini vargonų kopiją da-
ryti Ročesteryje (JAV), apžiūrėti Vilniaus Šventosios 

Dvasios bažnyčios vargonų atvyko garsūs Istmeno 
aukštosios muzikos mokyklos profesoriai Viliamas 
Porteris, Davidas Higsas ir Hansas Davidssonas. Jie 
irgi surengė įspūdingus solinius koncertus Šv. Jonų 
bažnyčioje. Prieš kurį laiką tais vargonais griežė ir 
Guy Bovet, kurio patarimai ir padrąsinimai kadaise 
mums buvo tokie svarbūs.

Nuo to laiko praėjo 20 metų. Vargonai nestovi dyki, 
nėra apleisti. Dr. Vidas Pinkevičius ne tik vargonuo-
ja įvairiausiomis progomis, bet, būdamas išsilavinęs 
instrumento žinovas ir meistras, kaip minėtas Ciecha-
novičius, čia dirbęs prieš pusantro šimtmečio, rūpes-
tingai bei kvalifikuotai vargonus prižiūri. Prancūzijoje 
Pinkevičius būtų vadinamas tituliniu Šv. Jono Krikš-
tytojo ir Šv. Jono Apaštalo ir evangelisto bažnyčios var-
gonininku. 

Beje, vargonų viduje ant vienų durų yra ISO kongre-
so Balticum 2000 dalyvių parašai...

1 https://www.youtube.com/watch?v=0Hv4N6HPH1g&t=690s
2 Vladas Drėma. Vilniaus Šv. Jono bažnyčia. Vilnius: R. Paknio leidykla. 1997. 

Daugelis istorinių žinių apie bažnyčią paimta iš šios knygos.
3 VUB. F. 4 b. - 715
4 Maria Kałamajska-Saeed. Łosy wyposażenia kościoła jezuitów w Połocku / 

Rocznik Historii Sztuki, t. XVII, 1988.
5 Yra dvi vargonų perkėlimo ir pastatymo Vilniuje bylos: LVIA, F. 697, ap.1, 

Nr.3971, kita VUB, F.57 - b 54, 202. 
6 Aleksander Polinski. Dzieje Muzyki Polskiej w zarysie. Lwow. 1907.
7 Rimantas Gučas. Casparini Lietuvoje. Vargonų paminklosauga ir Adam 

Gottlob Casparini. Sudarė Rimantas Gučas. Vilnius. 2013.
8 Girėnas Povilionis. Vėlyvojo baroko vargondirbystės menas Lietuvos Didžio-

joje Kunigaikštystėje. Vilnius: Vargonų paveldo centras. 2013.
9 Rimantas Gučas. Apie baroko laikotarpio vargondirbystę Lietuvoje: instru-

mentas ir prospektas. Menotyra. 2017, nr. 3.
10 LVIA. F. 1218. Ap. 1. B. 14. L. 99.
11 VUB RS, Б 54, 202.
12 Jan Galicz. O organach w Wilnie / Ruch muzyczny, 1861, nr. 8.
13 Rimantas Gučas. Vargondirbys Juozapas, bet ne Radavičius, o Rudavičius. 

Kultūros barai. 2019, nr. 6.
14 Ludger Lohmann. Pasvarstymai apie A. G. Casparini vargonų rekonstrukci-

ją Vilniuje. Vargonų paminklosauga ir Adam Gottlob Casparini.
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Aukso amžius

Vaucansono mokslinės intencijos, sustabdžiusios me-
chaninių reginių slinktį nuo konstrukcijos prie me-
džiagos, vėl sužadino šviesuomenės susidomėjimą 
automatų demonstravimais ir pagrindine savaeigių 
paveikslų vertybe – mechanizmu. Atgijusį populia-
rumą iliustruoja, pavyzdžiui, trapių stiklo figūrėlių 
kompozicija „Vestuvės Kanoje“ (1725). Šis Prancūzijos 
stiklių sukurtas paveikslas vaizduoja Biblijoje aprašytą 
stebuklą – pokylio dalyviai geria vandenį, Kristaus pa-
verstą vynu. Reginys, greičiausiai skirtas populiarinti 
iš stiklo gaminamiems puotos indams, demonstra-
vo medžiagines stiklo ypatybes, o pasirinkta religinė 
tema skatino puoselėti pasaulietišką pokylių tradiciją. 
Šis Mechaninis stiklo teatras dabar saugomas JAV sti-
klo muziejuje (Corning Museum of Glass). 

Tikrasis mechaninio teatro pakilimas susijęs su 
1752 m. Zalcburge (Austrija) Hellbrunno rūmų van-
dens parke (Wasserspiele) įrengtu stacionariu vieno 
paveikslo reginiu (Schloss Hellbrunn, Mechanische 
Theater).

Rimantas DRIEŽIS

MECHANINIS TEATRAS*
Istorinė apžvalga**

Mechaninis teatras Zalcburge, Hellbrunno parke

Šis plenero teatras išliko, yra lankomas turistų, bet 
anuomet čia buvo Zalcburgą valdžiusio katalikų arki-
vyskupo vasaros rezidencija, tad vaidinimą matydavo 
tik eminencijos svečiai. Rūmai pastatyti 1615 m., kar-
tu įveistas parkas, pasak istorikės Jessicos Riskin, su 
„vandens teatru“, mat statuloms animuoti ir fon-
tanų atrakcijoms meistrai naudojo hidraulinius 
mechanizmus (Republics of Letters. 2010, nr. 2). Hell-
brunno parką mechaniniu teatru papildė Zalcbur-
ge 1747–1753 m. rezidavęs arkivyskupas Andreasas 

* Tęsinys iš KB nr. 1/2. Pabaiga 
** Vilniaus teatro „Lėlė“ edukacinį projektą „Burtadaikčiai“ remia Lietuvos 

kultūros taryba
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Jakobas von Dietrichsteinas. Jo pasamdytas meistras 
Lorenzas Roseneggeris vėlavo baigti darbus, nes ar-
kivyskupas pritrūko pinigų (ekonominį vyskupystės 
nuosmukį lėmė XVIII a. I pusėje vykdyti protestantų 
trėmimai iš Zalcburgo į Prūsijos lietuvininkų gyventas 
vietas). Meistrui teko dirbti lėčiau ir pusvelčiui, o kad 
nepabėgtų, jį saugojo arkivyskupo kariai... Rosenegge-
ris pavaizdavo miesto aikštę, apsuptą namų, su joje dir-
bančiais amatininkais, grojančiais muzikantais, meškų 
šokdintojais, žygiuojančiais kareiviais ir smalsiais mies-
tiečiais – sukūrė daugiau kaip 100 judančių, antra tiek 
nejudančių figūrų specialiai teatrui pastatytoje scenoje 
(mūro paviljone). Skambėjo mechaninių vargonų muzi-
ka. Veiksmą užtikrindavo vandeniu varomas ratas. 

Iš pavienių automatų, demonstruotų patalpose, 
didžiausios šlovės sulaukė šachmatais žaidžianti (!) 
mechaninė figūra „Turkas“ (Schachturke, Mechanical 
Turk, Automaton Chess Player).

Joseph Friedrich von REACKNITZ. Automatas „Turkas“ 1789

Pirmąkart viešai parodytas Vienoje 1770 m. „Tur-
kas“ sukėlė furorą. Garsas apie protaujančią mašiną ir 
jos išradėją – vengrų kilmės austrų mechaniką Wolf-
gangą von Kempeleną – greitai pasklido po Europą, 
pasiekė Ameriką. Abiejose Atlanto pusėse žmonės 
norėjo pamatyti jiems prilygstančią mechaninę fi-

gūrą, bandė perprasti jos „dirbtinio intelekto“ me-
chanizmą, su pagarbia baime stebėjo, kaip „Turkas“ 
laimi šachmatų partijas prieš Napoleoną Bonapartą 
ar Benjaminą Frankliną... „Turkas“ gastroliavo ilgiau, 
nei gyveno jo sutvėrėjas Kempelenas. Galų gale atsi-
dūrė Filadelfijos (JAV) muziejuje, kur supleškėjo per 
gaisrą, kilusį 1854 m. Dabar žinome, kad už „Turką“ 
žaidė mašinoje pasislėpęs gyvas šachmatininkas, bet 
stebuklo iliuzija ir dirbtinio intelekto legenda pasiro-
dė gyvybingesnė už demaskavimus. „Turkas“ įkvėpė 
prancūzų rašytoją Henry Dupuy-Mazuelį sukurti is-
torinį romaną „Šachmatininkas“ (Le Joueur d’Échecs. 
1926), kuriame vaizduojamos Kempeleno gastrolės ir 
Lietuvoje. Knygos pagrindu 1927 m. išleistas begarsis 
vaidybinis filmas tuo pačiu pavadinimu – režisierius 
Raymond’as Bernard’as veiksmą plėtoja 1776 m. Vil-
niuje (vykstant rusų invazijai) ir Sankt Peterburge, kur 
prieš „Turką“ šachmatais žaidžia pati Jekaterina II, žadė-
jusi, kad pralaimėjimo atveju Lenkijai, t. y. Abiejų Tautų 
Respublikai, grąžins užgrobtas žemes. Filme Kempele-
nas (akt. Charles’is Dullinas) padeda Respublikos gy-
nėjams, sukonstruoja jiems mechaninių karių būrį, o 
„Turko“ viduje slepiasi sužeistas pasipriešinimo vadas 
(1938 m. sukurta garsinė knygos ekranizacija, rež. Jea-
nas Dreville’is). 

Sudegusį „Turko“ originalą 1989 m. rekonstravo 
amerikiečių iliuzionistas Johnas Gaughanas, tiesa, 
vietoj pasislėpusio šachmatininko dabar su publika 
žaidžia kompiuteris. Daugiau apie „Turką“ galima pa-
siskaityti Henriko Puskunigio straipsnyje „Šachmatų 
automatas“ (Kultūros barai. 2014, nr. 9, p. 86–90).

Londone 1781 m. atidarytas teatras Eidophusikon, 
kurį įsteigė ir programas kūrė prancūzų / anglų tapyto-
jas, scenografas Philipas Jamesas de Loutherbourg’as.

1771 m. persikėlęs į Angliją, dirbo karališkaja-
me Drury Lane teatre – kūrė dekoracijas, kostiumus, 
meistravo efektus spektakliams, prižiūrėjo scenos 
mašineriją. Didžioji scena varžė Loutherbourg’o 
fantaziją, todėl „gyvų“ paveikslų sumanymus daili-
ninkas įgyvendindavo mažoje scenoje (aukštis 1 m, 
plotis 2 m, gylis 3 m). Šį paviljoną 1782 m. nupiešė 
Edwardas Francis Burney’s – tai vienintelis išlikęs tea-



70 K u l t ū r o s  b a r a i   2 0 2 2  ·  3

tro Eidophusikon atvaizdas, dabar saugomas Londone, 
Britų muziejuje. Iš to meto afišų ir aprašymų žinome, 
kad Eidophusikon programas sudarė miestų vaizdai, 
saulėtekių ir saulėlydžių, audringos jūros peizažai, lite-
ratūros kūrinių epizodai. Pavyzdžiui, minėtame Bur-
ney’o piešinyje pavaizduota Johno Miltono poemos 
„Prarastas rojus“ (Paradise Lost. 1667) scena, kurioje 
Šėtonas rikiuoja savo kariauną pragaro rūmų Pande-
monium statyboms. Loutherbourg’o sukurtas pragaras 
atrodė toks tikras, kad kai kurie žiūrovai klykė iš siau-
bo – iki tol scenoje nieko panašaus jie nebuvo matę... 
Įtaigą sustiprindavo tapyti fonai ir kulisai, judančios 
figūros ir objektai, varomi laikrodinio mechanizmo, 
besikeičiantis apšvietimas – aliejinės lempos su spal-
voto stiklo filtrais, gausūs garso efektai, gyvai atlieka-
ma klavesino muzika. 

Dabar Eidophusikon rekonstruotojai dažniausiai ban-
do atkurti žymiausią to teatro numerį, vaizdavusį Hal-
sewell katastrofą. Iš Londono į Madrasą (Indija) plaukęs 
burlaivis 1786 m. sausio 6 d. papuolė į snygio audrą ir nu-
skendo, atsitrenkęs į Anglijos uolas. Loutherbourg’as vos 
per tris savaites sumeistravo mechaninį katastrofos 
paveikslą ir jau sausio 30 d. pakvietė žiūrovus į prem-
jerą. Publika veržte veržėsi, kad pamatytų atkurtą re-
zonansinį įvykį – laivo žūtis XVIII a. anglus sukrėtė 
ne mažiau, negu XX a. nuskendęs „Titanikas“. Tai buvo 

vienas pirmųjų „operatyvios dokumentikos“ pavyzdžių, 
istorikai jį vadina ankstyvąja kino forma (early form of 
movie making). Londone ir provincijos dvaruose beveik 
dešimtmetį gastroliavusio Eidophusikon sėkmė vėliau, 
XIX a., paskatino mechanikus Theatrum mundi regi-
nius kurti žemyninėje Europoje. 

Mechaninio teatro populiarumą rodo ir valdovų po-
mėgis užsakinėti automatus asmeninėms kolekcijoms. 
Sankt Peterburgo Ermitaže saugomas daugiafigūris 
„Povo laikrodis“ (Peacock Clock), anglų išradėjo ir juve-
lyro Jameso Coxo 1781 m. sukurtas Rusijos imperatorės 
rūmams. Paryžiaus muziejuje Musée des arts et metiers 
yra cimbolais grojančios moters figūra (Automate de la 
Joueuse de tympanon. 1780), vokiečių mechaniko Pe-
terio Kinzingo sukurta Prancūzijos karalienei. Apetitą 
brangiems „žaislams“ valdovai prarado per Didžiąją 
Prancūzijos revoliuciją (1789–1799). Sukilėliai elgėsi 
kaip liaudies mylimas Polišinelis (Polichinelle), tiesio-
giai animuojama lėlė, commedia dell’arte personažas. 
Šis nepataisomas optimistas su bėdomis kovojo lazdos 
smūgiais, mušimais, užmušimais... Revoliucijos įran-
kis – giljotina (guillotine) – nurėžė galvą ir lėlei. Pasak 
legendos, kai visus pašiepiantis Polišinelis ėmė tyčiotis 
iš revoliucijos vadų, jam įvykdyta simbolinė egzekucija. 
Liaudis nuo jo nusisuko, o suprancūzėjusio italo Poliši-
nelio vietą netrukus užėmė tikras prancūzas – 1808 m. 
Lione debiutavęs herojus Ginjolis (Guignol). 

Porevoliucinėje Europoje pirštininių lėlių perso-
nažais mėgavosi neraštingos masės, o šviesuomenė 
XIX a. mieliau lankė mechaninius teatrus, čia rasda-
ma patrauklius reginius, stebinančius išradingumu. 
Paradoksalu, bet didžiulis populiarumas, prestižas ir 
pelninga mechaniko profesija ilgainiui ėmė kenkti me-
chaniniam teatrui. Atsirado mechanizmus imituojan-
čių, figūrų kopijas demonstruojančių apsišaukėlių, net 
aktoriai, tiesiogiai animuojantys lėles, viliodavo pu-
bliką, skelbdamiesi mechanikais. Nuo XIX a. vidurio 
dėmesys savaeigiams reginiams blėso dėl „pramonės 
revoliucijos“, kurią sukėlė pačių mechanikų išradimai. 
Įmonėse tiražuojami laikrodžiai, muzikinės dėžutės 
su figūrėlėmis ir mechaniniai žaislai tapo kasdienybe, 
taigi teatro automatai neteko patrauklaus išskirtinu-

Eidophusikon. 1782. Edwardo Franciso Burney’o piešinys



71K u l t ū r o s  b a r a i   2 0 2 2  ·  3

mo. Fotografijos išradimas (1839) lėmė, kad dailė pra-
rado dokumento statusą, teikusį papildomos vertės ir 
mechaniniam teatrui, o mechanikai ėmė ieškoti būdų, 
kaip animuoti vaizdus, fiksuotus nuotraukose. 

Mechaninį-optinį teatrą XX a. galutinai išstūmė 
brolių Lumière’ų išrastas kinematografas. Pirmuo-
sius kino seansus Paryžiuje 1895 m. pamatęs iliuzio-
nistas ir automatų demonstruotojas George’as Meliesas 
pats ėmė filmuoti vaidybinius reginius, taikydamas ki-
nui animacinio teatro triukus. Meliesas laikomas spe-
cialiųjų kino efektų ir specifinių išraiškos priemonių 
pradininku. Jis buvo ir animacinio kino pirmeivis. Tą 
patvirtina 2021 m. kovo 21-ąją, tarptautinės lėlininkų 
dienos proga į Youtube įkeltos filmų ištraukos (Puppets 
in the Films of Georges Melies), parinktos Adamo Kreu-
tingerio. Kinas iš pradžių gyvavo tarp kitų jam artimų 
reiškinių. Varšuvoje 1905 m. buvo atidarytas mecha-
ninis stereoskopinių nuotraukų atrakcionas Fotoplas-
tikon Warszawski – tai cilindro formos širma su kie-
kvienam žiūrovui atskiru langeliu. Aplink ją susėdusi 
publika langeliuose matydavo nufotografuotus miestų 
vaizdus ir kitus teminius rinkinius. Nuotraukas širmos 
cilindre keitė sukamas takas. Varšuvos fotoplastikonas 
iki šiol veikia in situ, t. y. ten, kur buvo įrengtas kadaise 
(al. Jerozalimskie, 51). Vokietijoje viešai rodomus re-
ginius 1908 m. papildė Miuncheno naujosios rotušės 
bokšte sumontuota dviejų aukštų mechaninė kompo-
zicija, vaizduojanti miestui svarbius įvykius. Viršuti-
niame aukšte – Bavariją XVI a. valdžiusio Vilhelmo V 
Pamaldžiojo vestuvių scena. Jaunavedžiai stebi riterių 
turnyrą (kunigaikštis Vilhelmas gebėjo prievoles baž-
nyčiai derinti su meno ir amatų globa). Beje, Vilhelmo 
V vestuvės 1586 m. vyko aštuoniolika dienų! Kompo-
zicijos apatiniam aukšte figūros primena, kaip muzika 
ir šokis prikėlė Miuncheną po 1515–1517 m. maro. Pa-
sibaigus epidemijai, įsibaiminę žmonės vis tiek lindė-
jo namuose, todėl stalių gildijos pameistriai sugalvojo 
šokį Schafflertanz, ir jiems pavyko išvilioti miestiečius 
į gatves. Ilgainiui šokis tapo Miuncheną saugančiu ri-
tualu, atliekamu kas septynerius metus, o mechaninės 
figūros miestą saugo, šokdamos kasdien. Žiūrovai ste-
bi reginį aikštėje Marienplaz, kur pagal legendą buvo 

pirmąkart 1517 m. atliktas Schafflertanz. 
Ispanijoje žmonės dar porą XX a. dešimtmečių ša-

lia kino teatrų lankė mechanikų paviljonus Pabellon 
Artistico, Hollywood, Sanz bei kitus. Išlikusį teatro 
Hollywood paviljoną (la barraca) 1992 m. įsigijo kino 
aktorius ir lėlininkas Gonzalas Canas. Figūrų restau-
ravimą baigęs 2001 m., Hollywood pervadinęs į Teatro 
de Automatas, pradėjo gastroles po Ispaniją, dalyvavo 
Prancūzijos, Belgijos, Čekijos festivaliuose. Po lėlinin-
ko mirties teatrą globoja Madrido miesto taryba, taigi 
Teatro de Automatas veikia toliau, gal kada nors jį pa-
matysime ir mūsų šalies festivalyje. 

Patrice’o Pavis manymu, „gražiausias estetines me-
chaninio teatro puses“ atvėrė modernaus meno kūrėjai 
XX a. pradžioje. Pavyzdžiui, futuristas Enricas Pram-
polini’s siekė, kad „spalvos ir scena sukeltų tokius emo-
cinius potyrius, kokių nesukels nei poeto žodis, nei ak-
toriaus gestas“ („Futuristinės scenografijos manifestas“. 
1915). Oskaras Schlemmeris slėpė aktorius už judančių 
dekoracijų, László Mohony’s-Nagy’s ėmėsi mechaninės 
ekscentrikos eksperimentų, Fernand’as Leger kūrė „me-
chaninį baletą“ (Paryžiuje pas Leger 1929–1931 m. stu-
dijavo tapybą ir lietuvių dailininkas Stasys Ušinskas).

Mechaninis teatras Lietuvoje

Pasaulietiški mechaninio teatro reginiai Lietuvą pa-
siekė XVIII a. pabaigoje. 1777 m. Vilniuje „komedijas 
rodė“ vokiečių mechanikas Piotras Šlegelis (Schlegel, 
Schlegiel). Čia jis atvyko po gastrolių Varšuvoje, kur 
demonstravo mechanines figūras ir „optinius dalykus“. 
Pasak Varšuvos laikraščių, Šlegelio figūros „puikiai, 
kaip koncerte grojo instrumentais ir kitokius įvairius 
dalykus darė“, o viena „labai meniška, žmogaus ūgio 
mašina išraiškingu balsu vokiškai atsakinėjo į klausi-
mus“ (Marek Waszkiel. Dzieje teatru lalek w Polsce. 
Warszawa. 1990, p. 79–84). Su mechaniniu teatru sie-
jamas triukų lėles (trick puppets, transformation pup-
pets) Vilniuje 1781 m. demonstravo austrų lėlininkas 
Gerhardas Bressleris. Jo trupė vaidino su tiesiogiai 
animuojamomis marionetėmis. Po kelių trumpo siu-
žeto dalių vaidinimas baigdavosi lėlių triukais – besi-
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ganančių avelių pulkas virsdavo septyngalviu slibinu, 
grybas (publikos akivaizdoje!) tapdavo kaminkrėčiu, 
medis – Kupidonu... Triukų lėlės konstruotos, pasitel-
kiant mechaninio teatro modelius (dabar juos naudoja 
vaikams skirtų žaislų – „transformerių“ – gamintojai). 
Puikioje Vidos Bakutytės knygoje „Vilniaus miesto te-
atras: egzistencinių pokyčių keliu 1785–1915“ (Vilnius. 
2011, p. 31) abu čia gastroliavę lėlininkai – Šlegelis ir 
Bressleris (Čekijoje žinomas kaip Pressleris) – klaidin-
gai priskiriami dramos (žmonių) teatrui, tą jau yra pa-
tikslinę Lenkijos ir Čekijos istorikai. 

Vilniečiams mechaninis teatras mėgstama pramo-
ga tapo XIX a. Vilniuje gyvenusi Gabrielė Giunterytė 
Puzinienė (Gabriela Puzynina z Guntherow) mechani-
nių lėlių demonstravimus vadino „blusų teatru“. Šian-
dien „blusų cirkas“ ar „blusų teatras“ reiškia ką nors 
menką, kam neverta skirti nei laiko, nei dėmesio, bet 
Giunterytė tais žodžiais nusakė teigiamus įspūdžius. At-
siminimuose „Vilniuje ir Lietuvos dvaruose“ (Vilnius. 
2005, p. 248) svarstė: „Jeigu lėlės turėtų vaikų, o tie vaikai 
lėlių, tai toms lėlėms tiktų blusų ekipažai, instrumentai 
ir kt.“ Jos matytoji (1839?) mažų figūrėlių trupė, „tarsi 
nubudusi iš letargo, staiga imdavo šokti, lošti kortomis, 
groti įvairiais instrumentais, traukti vagonus ir t. t. Ne 
mažiau verti dėmesio buvo tų padarėlių kostiumai: tikrų 
damų suknios, kavalierių frakai, arklių šorai, o vežėjas 
pliaukšėjo tikru botagu! Lengva buvo suprasti vaizdelį, 
kai tėtė skaito laikraštį ant kanapos, mama snūduriuoja, 
o duktė tuo tarpu kalbasi su kavalieriumi...“ Mechani-
nės lėlės „visoje Europoje surinkdavo nemažą pinigą“, 
tad nesunkiai „ištraukdavo ir lietuvišką skatiką“. Lėles 
demonstravusio mechaniko Giunterytė neįvardijo. 

Tiksliai žinoma, kad 1836 m. vasarą Vilniuje gastro-
liavo tirolietis Christianas Tschuggmallis, o 1841 m. 
pavasarį ir tų pačių metų rudenį „judančius paveikslus“ 
rodė rumunas Jordaki’s Kuparenko. Šių mechanikų vai-
dinimus aprašė lenkų istorikas Marekas Waszkielis (Me-
notyra. 2008, nr. 4, p. 4). Tschuggmallio „trupę“ sudarė 
„nuo 20 iki 30 colių dydžio lėlės, kurios atgyja dėl savo 
vidinių mechanizmų, maloniai sveikina žiūrovus ir seka 
juos akimis, be to, į meistro klausimus atsako gyvais ir iš-
raiškingais mostais“. Austrų mechanikas Tschuggmallis 

buvo iš liaudies kilęs savamokslis (rašyti ir skaityti išmo-
ko, sulaukęs dvidešimties), bet jo sukonstruoti automatai 
nenusileido geriausiems to meto pavyzdžiams. Mechani-
ko karjerą pradėjo konstruodamas prakartėles, o 1828 m. 
Brixene (dabar Italijos miestas Bresonas) pristatė pasau-
lietišką mechaninių figūrų reginį. Savajame Mechaninio 
meno teatre (Mechanisches Kunsttheater) meistras dau-
giausia rodė cirko numerius – 2 m skersmens „manieže“ 
žiūrovus stebino maži raiteliai, akrobatai, klounai... Šis 
„blusų cirkas“ (Flohcircus) sėkmingai gastroliavo ir tėvy-
nėje, ir užsienyje. Išlikusias Tschuggmallio lėles Vokieti-
joje saugo Miuncheno miesto muziejus. 

Mechanikas ir antrepreneris Jordaki’s Kuparenko 
(Kuparentko, Kuparanto, Iordache Cuparencu) garsėjo 
kaip „originalus atlikėjas“, išradėjas ir konstruktorius, 
be to, rengė fejerverkų fiestas, demonstravo oro balio-
nus. Prancūzijos nacionalinėje bibliotekoje saugoma 
1808 m. afiša, atspausdinta lenkų ir prancūzų kalbo-
mis, anonsavusi Kuparenko skrydžius oro balionu Var-
šuvoje. Afišos tekste minimas 1806 m. atliktas skrydis 
Vilniuje – vilniečiai pirmąkart išvydo oro balioną, 
Prancūzijoje išrastą prieš du dešimtmečius, ir bebaimį 
oreivį. Vilniaus laikraščiai rašė, kad balionas ties Ver-
kiais nusileido nelabai sėkmingai, bet Kuparenko tas 
negąsdino, juk savo karjerą jis pradėjo cirke, dirbdamas 
lyno akrobatu. Skrydžio atrakcioną 1806 m. rodė ir Var-
šuvos gyventojams. Šiandien Kuparenko daugiau žino-
mas kaip Rumunijos, Lenkijos, Lietuvos aeronautikos 
pirmeivis (kelis jo pritaikytus baliono patobulinimus 
oreiviai naudoja iki šiol), bet pagrindinė jo veiklos sritis 
buvo mechaninis teatras. Nuo 1814 m. nuolat gastrolia-
vo Rusijos, Lenkijos, Lietuvos didmiesčiuose, vaidino 
Vokietijoje. Parengęs naują programą su kitomis lėlėmis 
ir pakeitęs teatro pavadinimą (Mechaninis–optinis tea-
tras, Pittoresque teatras, Kinetozografinis teatras), Ku-
parenko vykdavo į Peterburgą, Maskvą, Vilnių, ilgiau 
apsistodamas Varšuvoje, kur premjeras pristatė 1816, 
1830, 1842 m. Figūrėlių judėjimą užtikrindavo meistro 
sukonstruotas mechaninis įtaisas, reginiui „akompana-
vo“ mechaniniai vargonėliai. Vilniuje 1841 m. Kuparen-
ko rodė Theatrum mundi programą – peizažo fone ju-
dančias plokščias figūrėles. Pasak Waszkielio, Vilniaus 
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rotušės salėje balandžio–gegužės mėnesiais Kuparenko 
„30 kartų rodė mechaninio teatro paveikslus, tarp jų – 
žiemos kraštovaizdį, Kalabrijos pakrantę, Romos vaizdą 
su Šv. Morkaus aikšte, Maskvos vaizdą, kaimą pakelėje, 
Kazanės soborą Sankt Peterburge“. Spalio mėnesį tęsė 
pasirodymus, „pridėdamas naujus paveikslus – medžio-
klę miške ir audrą jūroje“ (šių gastrolių afišas saugo Lie-
tuvos teatro, muzikos ir kino muziejus). 

Kinetozografinio teatro afiša, 1841 m. Lietuvos teatro, muzikos ir kino 

muziejus

Rygoje pirmą skrydį oro balionu 1804 m. atliko me-
chanikas Etiennas-Gaspard’as (Robert’as) Robertsonas. 
Šis belgų kilmės dailininkas, mechaninio-optinio teatro 
kūrėjas, garsėjo įspūdingais siaubo reginiais. Robertsono 
fantasmagorijos (Phantasmagoria) – tai „stebuklingo ži-
binto“ (Laterna Magica) spinduliais šešėlių teatro ekrane 
arba dūmų kamuolyje projektuojami demonų, pragaro 
pabaisų, numirėlių pasirodymai. Žibintą Robertsonas 
papildė animavimo mechanizmais, todėl jo „prišauktos“ 
mirusiųjų dvasios atgydavo... „Stebuklingas žibintas“ 
arba „raganų lempa“ šiandien priskiriama kino kilmės 
istorijai, o XIX a. I pusėje buvo neatsiejama mechani-
nio-optinio teatro dalis. Robertsonas gastroliavo Par-
yžiuje, Vienoje, Prahoje, Sankt Peterburge, Maskvoje, 
Stokholme, Kopenhagoje, vaidino Vokietijos miestuose. 

Apie Robertsono apsilankymus Lietuvoje žinių nėra, 
bet 1833 m. Paryžiuje išleistoje atsiminimų knygoje Ro-
bertsonas, pasivadinęs aeronautu, mini Vilnių, tad mūsų 
kraštas jam buvo žinomas. Menotyrininkė Raimonda 
Bitinaitė-Širvinskienė rašo, kad „mechaninius paveiks-
lus“ Vilniuje 1859 m. demonstravo P. L. Persoiras, būta ir 
daugiau gastrolierių, bet jų veikla dar netyrinėta.

Pagal savo laikmetį tobulus technikos pasiekimus 
demonstravę mechanikai, bendraudami su publika, 
komentuodami figūrų numerius, kartais plėtodavo 
teminį siužetą, o lėlės veikė pačios be scenos me-
nams būtino aktoriaus (jį atstodavo demonstruoto-
jas). XIX a. dominavo spyruokle varomi laikrodiniai 
mechanizmai, bet išliko ir anksčiau naudoti būdai. 
Europoje XVII a. išplitusiam muzikos instrumen-
tui, kurį dabar vadiname mechaniniais gatvės var-
gonėliais arba ryla, buvo pritaikytas rankenėle su-
kamas mechanizmas. „Muzikantams“ nebereikėjo nei 
muzikinio išsilavinimo, nei talento – suki rankenėlę, o 
muzika pati skamba. Todėl prancūzai šį instrumentą 
vadino „barbarų, neišsilavinusių, nekultūringų tam-
suolių vargonais“ (Orgue de Barbarie). Panašių verti-
nimų sulaukdavo ir tie mechaninių lėlių demonstruo-
tojai, kurie rodė ne savo sukurtas figūras – tų reginių 
sėkmę lėmė ne demonstruotojai, o meistrai, sukons-
travę lėles. Ilgainiui vargonėlius papildė animuojamos 
figūrėlės, kurios atgydavo, rylininkui sukant tą pačią 
„muzikos“ rankenėlę. Figūrėlės vaizduodavo šokė-
jų poras arba grojančius muzikantus, bet dažniausiai 
vargonėliuose būdavo tik viena beždžionės figūrėlė ar 
besisukanti šokėja. Prancūzai ją vadino Charmante 
Catherine, vokiečiai – Schone Kathrin, lietuviškai būtų 
žavioji (gražioji) Katerina, Kotryna arba Katrė. Pasak 
Jurkowskio, nuo tada lenkai vargonėlius ėmė vadinti 
katarynka, rusai – šarmanka (pagal charmante), vil-
niečiai (pagal schone) vadino szajne – katarynka (An-
tologia klasycznych tekstow teatru lalek, t. 3. Wroclaw. 
2003, p. 14–15). 

Lietuvoje mechaniniai vargonėliai žinomi nuo 
XVIII a. Gatvės „muzikantai“ net du šimtmečius 
linksmino krašto gyventojus, demonstruodami me-
chaninius vaizdelius. Užklysdavo ir į kaimą, kur šaine-
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katarinkininkas priskirtas Užgavėnių karnavalo persona-
žams (Trimitas. 1937, nr. 5, p. 108). Per šias kalendorines 
šventes persirengėlių vaikštynėse dalyvaujančią ani-
muojamą būtybę Morę kai kur imta vadinti tos var-
gonėlių figūrėlės vardu Kotrė. Jas abi vienija sąsajos 
su mechaniniu teatru. Užgavėnių Kotrė yra didelė, ant 
vežimo rato plokštumos užkelta moters figūra: „viena 
rogių pavaža – būtinai nekaustyta. Per vidurį pavažos 
pritaisomas tekinis taip, kad galėtų suktis. Virš jo pritvir-
tinamos kartelės, rankų vietoj prideda kryžmiškai kitą 
kartelę, apriša šiaudais. Galvą apriša pirma balta, o 
ant viršaus juoda skarele. Vienoj rankoj laiko spragi-
lą, kitoj – šluotą. Ją pačią „papuošia“ apdriskusiais mo-
terėlės drabužiais“ (Naujoji romuva. 1937, nr. 7, p. 160). 
Kai figūrą, užkeltą ant rogių pavažos, kaukėtieji tem-
pia snieguotu keliu, vežimo ratas šonu „rieda“ žeme, 
todėl sukasi kaip karuselės aikštelė. Kartu sukasi ir 
figūra. Ta pati animavimo mechanika kai kur buvo 
taikoma ir Gavėnui, bet šventėje dalyvaudavo tik vie-
na būtybė – konkrečiai vietovei būdinga Kotrė, Morė, 
Magdė ir kt. „Užgavėnių Gavėną“ su pavažos / rato įtai-
su nupiešė Kazys Šimonis (Saulutė. 1931, nr. 4, viršelis).

Figūros, atgyjančios dėl riedančio rato, modelį 
liaudies meistrai pritaikė, gamindami ridulę. Me-
chaninį žaislą sudaro dviejų ratukų medinis važiuoklis, 
kurio aikštelėje išdrožta, pavyzdžiui, paukščio figūrėlė 
su laisvai kabančiais sparnais. Ratukas ir sparnas su-
jungti vielos virbeliu. Stumiant ridulę, ratukai pakelia ir 
nuleidžia sparnus, todėl žaislinis paukštis ima plasnoti 
(„Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas“. Vil-
nius. 2015, p. 237). Panašiu būdu animuojami mechani-
nio teatro personažai judėjo, sumontuoti dviejų, trijų ar 
keturių ratukų vežimėliuose, tik čia ratukų pora sukdavo 
savo ašelę, atitinkamai išlankstytą ir vielos virbeliu su-
jungtą su animuojama figūrėlės detale. Tokią ašelę liau-
dies meistrai naudojo, darydami mechaninius žaislus, 
animuojamus rankenėle, kurią sukant, žmogaus pavi-
dalo figūrėlė skaldydavo malkas, kaldavo geležį arba 
vaizduodavo kokį kitą kaime įprastą darbą. Žaislai, 
kuriuose vietoj rankenėlės reikėjo sukti propelerio 
tipo ketursparnę kryžmę, buvo vadinami malūnė-
liais. Juose vienu metu veikė kelios figūrėlės. Liaudies 
meistro Klemenso Misiūno „Malūnėlis“, padarytas tar-
pukariu, atrodo kaip žaislinė mechaninio teatro versija – 
namelio formos „scenelėje“ mediniai žmogeliukai dirba 
kaimiškus darbus. Figūrėlės veikia tol, kol vaikas suka 
„Malūnėlio“ sparnus („Etnografija“, t. 11. Vilnius. 2004, 
p. 53–60, 62). Misiūno „Malūnėlis“ saugomas Lietuvos 
liaudies buities muziejuje Rumšiškėse (Kaišiadorių r.).

Vilniuje, Lietuvos nacionaliniame muziejuje, sau-
gomą žaislą „Malūnas“ be išlygų galima priskirti 
mechaninio teatro reginiams, nes jis veikia be žiū-
rovo valios, ketursparnį „propelerį“, įtaisytą „Malū-
no“ fasade, sukant vėjui. 

Gal šia kompozicija norėta papuošti sodybos kiemą? 
„Malūnas“ išsiskiria žaislams nebūdingu dydžiu (115 x 
133 cm), scenelių gausa (6) ir sudėtinga animavimo sis-
tema (tuo pat metu veikia daugiau kaip 20 figūrėlių). 
Trim aukštais išdėstytos medinių žmogeliukų gru-
pės skobia klumpes, plaka dalgį, pjauna šieną, pučia 
dumples, irkluoja valtį, mala naminėmis girnomis... 
„Malūną“ 1959 m. sumeistravo Vincas Žičkus, gyve-
nęs Blinstrubiškių kaime (Raseinių r.). Pasak muzieji-
ninkų, Žičkus tada buvo jau garbingo amžiaus, o šiam Kazys ŠIMONIS. „Užgavėnių Gavėnas“. 1931
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darbui jį greičiausiai įkvėpė ne sovietmečio aplinka, 
bet įspūdžiai, patirti vaikystėje. Pavyzdžiui, Seirijuo-
se (Lazdijų r.) tarpukariu lėlininkai, per Kalėdas 
vaidindami „Kristaus gimimą“, šalia šėpos lėlių 
pasitelkdavo ir mechanines figūrėles. Šokėjų poros 
judėjo, spaudant scenos dėžėje įtaisytus „klavišus 
su spyruoklėm“. Grojant armonikai, lėlininkas „su-
lig melodija tuos klavišus spausdavo“, todėl figūrėlės 
šoko irgi „sulig melodija“ (LLMA, Balio Lukošiaus 
fondas).

Bažnyčiose „Kristaus gimimą“ vaizduodavo specialiai 
Kalėdoms išstatoma prakartėlė su judančiomis figūro-
mis. Mechaninę prakartėlę turėjo ne visi Dievo namai, 
tad tikintieji net iš kitų parapijų keliaudavo ten, kur ga-
lėtų pamatyti bent minimaliai animuotą „Betliejaus 
stainelę“. Lėlininkė Elena Židonytė-Žekienė (g. 1937 m.) 
prisimena Klovainių bažnyčioje (Pakruojo r.) matytą 
prakartėlę: „Kalėdų rytą, anksti skubėdavome į Bernelių 
mišias. Mes, vaikai, ne melstis, o žiūrėti Betliejaus. Kaip 
gražu būdavo – pasaka! Ėdžiose gulėdavo Jėzuliukas. Pa-
trauki kaspinėlį – jos pradeda suptis, dar skamba varpe-
lis! Aplink stovinčios figūros – Šv. Marija, Juozapas – ne-
judėdavo“ (Lėlės ir kaukės. 1989, nr. 5, p. 4). Nemakščių 
(Raseinių r.) bažnyčios tikintieji 1930 m. matė velyki-

nius „Kristaus kančių“ vaidinimus. Figūras tiesiogiai 
animavo specialiai apmokyti parapijiečiai. Jos judėjo, 
įstatytos į mechaniniam teatrui būdingus „važelius“, 
todėl gali būti, kad anksčiau reginys veikė, sukant me-
chanizmą rankenėle (Šiaurės Atėnai. 2009-02-20, p. 
8). Mechanines figūras tikintieji matydavo ir bažnyčios 
vargonų fasaduose. Pavyzdžiui, Zapyškio (Kauno r.) se-
nojoje bažnyčioje 1930 m. dar buvo vargonus puošusios 
Karaliaus Dovydo ir angeliukų stovylėlės – „vargonams 
grojant, Dovydas linksėdavo galva, o aniuoliukai krutin-
dami rankomis skambindavo varpelius“. 

Apie tai straipsnį parašęs neįvardytas autorius 
(Naujas žodis. 1930, nr. 17, p. 353) priekaištavo: „Kas 
buvo tas iš liaudies kilęs dievdirbis-mechanikas, kuris stovi-
lėles padirbdino – žinių užsilikę nėra. Tik žiūrėdamas į jas 
prisimeni anas reklamines stovilėles, kurios Kauno parodo-
je sutraukė tiek smalsių žmonių, ir stebiesi, kodėl tokių ga-
lingų minių nesutraukia Zapyškio bažnyčios stovilėlės. Gal 
todėl, kad jos ne iš užsienio, o tik mūsų „prastų“ liaudies 
rankų padarytos?“ Tuo metu bažnyčia, deja, jau nebeveikė, 
o stovylėlės dulkėjo apleistos, nes Pirmojo pasaulinio karo 
metais vargonus išardė ir išsivežė vokiečiai. 

Naujo žodžio publikacijoje paminėta Kauno žemės 
ūkio ir pramonės paroda (1930-06) buvo vienas pa-
grindinių renginių, skirtų Vytauto Didžiojo metams. 
Į parodą suvažiavę Lietuvos ir užsienio gamintojai ypač 
stengėsi išsiskirti efektinga reklama. Didžiausio lanky-
tojų dėmesio sulaukė „reklaminės stovylėlės“ – jas nu-
filmavo net Vytauto Didžiojo metų įvykius fiksavusi 
Lietuvos kronika. Kelių sekundžių trukmės epizode ma-
tome parodos paviljono vitriną su nebylų dialogą vaidi-
nančiomis kaimiečių (vyro ir moters) lėlėmis. Šie perso-
nažai sukioja galvas, kilnoja antakius, varto akis. Atlikę 
mechaniko užduotą judesių ciklą, vėl kartoja viską nuo 
pradžių (filmą saugo Lietuvos centrinis archyvas). Tų 
pačių mechaninių lėlių duetą (aišku, kitaip aprengtą ir 
su kita preke rankose) šiandien galima pamatyti Bar-
selonoje (Ispanija), muziejaus d’Automats del Tibidabo 
ekspozicijoje. Anuomet Kauną nustebinusi reklaminė 
vitrina Europos didmiesčiams jau nebuvo naujiena, bet 
ir ten sutraukdavo būrius smalsuolių – reklamai nau-
dotus mechaninio teatro triukus praeiviai stebėjo kaip 

Vincas ŽIČKUS. „Malūnas“. 1959. Lietuvos nacionalinis muziejus
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nemokamą pramogą. Paryžiuje tokią reklamą matęs 
mūsų žurnalistas skaitytojams pateikė ją kaip dėme-
sio vertą atrakciją ir kaip civilizacijos pasiekimą, mat 
nebereikia vargti žmonėms, gatvėse plyšaujant rekla-
minius tekstus: „Pedikiūrinio salono lange stovi negras, 
maišydamas piestoje vaistus, greta jo sėdi daktaras, 
žnyplėmis gydydamas poniai basą koją; ponia šypsos, 
pakelia lornetą ir purto galvą, daktaras išsitiesia, aiš-
kina poniai apie „mozolius“ ant kojų, o greta jų kinietė 
skėsčioja rankomis, aiškina, atidarinėja ir uždarinėja 
knygą, kurioje surašytos kainos, adresai, vaistai. Tai lė-
lių vaidinimas – reklama. Savo judesius baigusios lėlės 
vėl pradeda iš naujo“ (Kultūra. 1937, nr. 10, p. 569). 

Kauno vitrinos apsieidavo be lėlių, o turgaus prekei-
vių demonstruotos mechaninės atrakcijos žurnalistų 
nedomino. Į kaimą šias atrakcijas atnešdavo uždarbio 
ieškoję keliauninkai. Tarpukariu Šiaulaičiuose (Radvi-
liškio r.) augęs Vitalijus Mazūras (g. 1934 m.) prisime-
na vaikystėje savo kieme matęs tokią įdomybę: „Vienas 
čigonas atsinešė mažutę spintelę, pastatė ant suoliuko; 
atidarė spintelės dureles, už jų buvo grotelės, už tų gro-
telių tūnojo peliukas. Čigonas pasakė: jeigu norite, kad 
peliukas išlįstų į lauką, reikia ant lėkštutės padėti pinigą. 
Bobulytė [Mazūro močiutė] taip ir padarė. Čigonas pra-
dėjo sukti rankeną, pasigirdo nuostabi muzika, grotelės 
pakilo, o išlindęs peliukas letenėle nužėrė pinigėlį į spin-
telės vidų. Viskas įvyko taip greitai, kad aš norėjau dar 
ir dar...“ (Audronė Girdzijauskaitė. „Vitalijaus Mazūro 
aukso amžius“. Vilnius. 2015, p. 193). Spintele pavadin-
tas įtaisas greičiausiai buvo užsienyje pagaminta muzi-
kinė dėžutė su mechaninės pelės narveliu. XX a. I pusėje 
Vakarų Europos įmonės, pramoniniu būdu tiražavusios 
mechaninius žaislus, gamino ir žaislines atrakcionų ver-
sijas. Ilgainiui šie įtaisai tapo prieinama preke pasiturin-
tiems piliečiams, bet mūsų kaimo žmonės rinkosi piges-
nius liaudies meistrų gaminius arba patys darė žaislus 
savo vaikams. Kauno snobams, iš aukšto žvelgiantiems 
į „prastus“ liaudies meistrų darbus, Naujo žodžio auto-
rius, rašydamas apie Zapyškį, priminė, kad reikia bran-
ginti savųjų kūrinius, saugoti nacionalinį paveldą. 

Ir Dievo garbei darytos Zapyškio vargonų figūros, 
ir Vytauto Didžiojo metais rodytos lėlės, tarnavusios 
„aukso veršiui“, ir Užgavėnių Morė, Žičkaus „Ma-
lūnas“, kiti žaislai, ir „teatralizuotos mechanikos“ 
kūriniai, nepaisant skirtingos jų paskirties, yra tos 
pačios kilmės ir priklauso atgyjančių (savaeigių) 
statulų tradicijai, kurią pradėjo Antikos taumatur-
gai. Įdomu, kur dabar glaudžiasi Zapyškio Dovydas 
su angeliukais (jeigu išliko)? 1946 m. bažnyčią užliejus 
potvyniui, figūras perėmė Kauno miesto muziejus. Šį 
faktą mini Petras Kežinaitis leidinyje „Kauno apylin-
kės“ (Vilnius. 1958, p. 95), tekstą iliustruoja Dovydo 
statulos nuotrauka (p. 94). Galbūt visos tos figūros tebėra 
muziejų saugyklose ir laukia, kada galės pasireikšti me-
chaninė jų prigimtis? Šiuo atžvilgiu „neatpažinta“ Angelo Karalius Dovydas. Zapyškio bažnyčia
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statula puošia Varlaukio (Jurbarko r.) bažnyčios vargonus. 
Tokių gal esama ir kitose Lietuvos vietose, bet vargonų 
restauratoriai, deja, nekreipia dėmesio į statulų įtaisus. 

Bažnyčiai, paveldosaugininkams, gal ir meno istori-
kams figūros mechanizmas, matyt, atrodo perteklinis, 
skulptūrai nereikalingas, ją net kompromituojantis dė-
muo. Atgyjančias bažnyčių statulas taip tendencingai 
vertinti iš dalies skatina pasaulietiška animacija, poruo-
jama su vaikų teatru, todėl (!?) scenos menų hierarchi-
joje užimanti žemą vietą. Lygiai taip menotyrininkai 
abejojo aprengiamų skulptūrų meniškumu. Lietuvoje 
šią populiarią religinės dailės tradiciją reprezentuoja 
Antakalnio Jėzaus skulptūra, į Vilnių atkeliavusi 1700 
m., nuo 1864 m. esanti Šv. apaštalų Petro ir Povilo baž-
nyčioje. Domėtis Antakalnio Jėzumi menotyrininkė 
Regimanta Stankevičienė pradėjo ne savo iniciatyva 
ir be didelio noro, nes „egzaltuoto veido, audekliniais 
drabužiais aprengta statula“ jai atrodė „keista, neskulp-
tūriška, veikiau egzotiška nei meniška“. Vis dėlto tasai 
keistumas, lyg viliojanti paslaptis, 
įtraukė Stankevičienę į tris dešim-
tmečius trukusius statulos tyrimus, 
kardinaliai pasikeitė ir požiūris 
į „neskulptūrišką“ aprengiamų 
skulptūrų tradiciją. 2017 m. Vil-
niuje išleista mokslininkės didelės 
apimties monografija „Antakalnio 
Jėzus ir kiti Jėzaus Nazariečio at-
vaizdai Lietuvoje“. Tikėkimės, dai-
lėtyrininkai pagaliau susidomės ir 
ikibarokine mechaninių skulptūrų 
bažnyčiose tradicija, o pasaulietiš-
kos animacijos vertintojai revizuos 
neigiamą savo nusistatymą mecha-
ninių figūrų, scenoje veikiančių be 
aktoriaus, ir apskritai lėlių teatro 
atžvilgiu. Beje, pasaulietiškos ap-
rengiamos skulptūros (istorikai 
jas klaidingai vadina manekenais) 
reprezentavo Lietuvą pasaulinėje 
1900 m. parodoje Paryžiuje – su 
tautiniais kostiumais vaizdavo pirš-

lybų sceną, pristatė įvairius lietuvių tipažus. 
Tarpukariu profesionaliojoje scenoje Lietuvos 

žiūrovai matydavo tik netiesiogines mechaninio 
teatro apraiškas, kai mechanines figūras, paverstas 
spektaklių personažais, vaidina žmonės. 

Valstybės teatro Baleto trupės dvi premjeros – Leo De-
libes’o „Kopelija“ (1925), Piotro Čaikovskio „Spragtukas“ 
(1928) – rėmėsi vokiečių rašytojo Ernsto Theodoro Ama-
deuso Hoffmano kūriniais, parašytais klestint mechani-
niam teatrui. 

Hoffmanas pasakose ir apsakymuose pavaizdavo 
XVIII–XIX a. sandūrai būdingus reiškinius ir perso-
nažus. Spragtuko meistras Droselmajeris yra laikro-
dininkas ir mechanikas, kuriantis automatus, Kope-
lija – prisukama mechaninė lėlė... Scenoje dirbtinių 
figūrų vaidmenis atliko baleto artistai. Mechaninį 
teatrą tiesiogiai citavo (ir cituoja) nebent Čaikovskio 
baleto „Gulbių ežeras“ statytojai, antrojo veiksmo 
pradžiai pasitelkdami mechaninę panoramą – nu-

Leo Delibes. „Kopelija“. Baleto scena. Kopelijus – 

Stasys Dautartas, Kopelija – Olga Malėjinaitė. 

Valstybės teatras. 1925. Lietuvos teatro, 

muzikos ir kino muziejus

Jacques Offenbach. „Hofmano pasakos“. 

Operos scena. Olimpija – Julija Dvarionaitė. 

Valstybės teatras. 1925. Lietuvos teatro, 

muzikos ir kino muziejus
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piešto ežero fone „plaukia“ gulbių siluetai. Jacques’o 
Offenbacho operoje „Hoffmano pasakos“ veikia me-
chaninė figūra Olimpija, vaidinama dainininkės.

Kaune Valstybės teatro Dramos trupė 1927 m. 
pastatė populiarią Karelo Čapeko pjesę „R.U.R.“, 
kurioje veikė pagal žmogaus atvaizdą pagamintos 
mašinos – „universalieji robotai“, vaidinami ak-
torių. Čekų kalba žodis robota reiškia katorgišką, 
žmogui nepakeliamą darbą, tad „mokslininko Ro-
sumo“ išrastus androidus dramaturgas pavadino 
robotais (Rosumovi Univerzalni Roboti). Po sė-
kmingos premjeros Prahoje (1921) pjesė išversta į 
30 pasaulio kalbų, statyta Europoje ir Amerikoje, 
plačiai paplito ir naujasis automato pavadinimas. 
Iš teatro scenos „robotas“ nukeliavo į tarptautinį 
žodyną ir šiandien daugiau taikomas technikos sri-
čiai. 

Karel Čapek. „R.U.R“. Dailininkas Vladas DIDŽIOKAs. Spektaklio scena. Valstybės teatras. 1927. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus

Po Antrojo pasaulinio karo jau tik pavieniai kūrė-
jai Lietuvoje primindavo užmirštą mechaninį teatrą. 
Liaudies meistras Žičkus, kaip minėta, sukonstravo 
„Malūną“ (1959), o profesionalus dailininkas Felik-
sas Daukantas parodai Maskvoje 1948 m. (?) sukūrė 
mechaninį tautiškai aprengtų lėlių šokį (kompozicija 
tęsė tradiciją – 1937 m. Paryžiaus ir 1939 m. Niujorko 
pasaulinėse parodose lietuvių etnografiją reprezentavo 
lėlės). Vilniuje 1963 m. atidarytos kavinės „Nykštukas“ 
vitrinoje ratu judėjo siluetinės figūrėlės. Lina Brakny-
tė, 1966 m. nusifilmavusi Lenfilm kino studijos juostoje 
„Trys dručkiai“, vaidino mechaninę lėlę. Mechaninio 
teatro elementus XX a. antrojoje pusėje ėmė naudoti 
lėlininkai. Režisierius, dailininkas Vitalijus Mazūras 
spektaklyje „Spragtukas ir pelių karalius“ (Vilniaus 
teatras „Lėlė“. 1985) sukūrė mechaninio teatriuko sce-
nelę su laikrodžiu ir vargonėliais. 
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Joje įmontuotos juok-
darių figūrėlės judėjo, 
aktoriui, vaidinančiam 
Droselmajerį, sukant ran-
kenėlę. Statydamas naują 
Hoffmano pasakos versi-
ją „Spragtukas“ („Lėlė“. 
2013), įdavė Droselmaje-
riui laikrodžio pavidalo 
mechaninius vargonėlius 
su šokančių kareivių figū-
rėlėm. 

Pagal Hanso Christiano 
Anderseno pasaką „Lakš-
tingala“ Mazūro sukurta-
me to paties pavadinimo 
spektaklyje (Lėlė“. 1983) 
dirbtinę lakštingalą „vai-
dino“ mechaninis paukš-
tis, varomas elektriniu 
motoriuku. 

(Mechaninė lakštin-
gala, „Droselmajerio 
teatriukas“ saugomi Lie-
tuvos teatro, muzikos ir 
kino muziejuje.) Kadai-
se mechaniniam teatrui 
įprastą lėlės ir žmogaus 
(figūros ir demonstruoto-
jo) derinį lėlių teatre tęsia 
„gyvo plano“ spektakliai, 
kai šalia lėlės, už lėlės ar 
su lėle veikia personažai, 
vaidinami aktorių. 

Mechaninė figūra yra 
„pati sau dekoracija ir 
savo pačios partneris“, 
todėl gali būti įdomi be 
aktoriaus, be scenos ar 
kitų teatro atributų, – 
rašoma enciklopedijoje 
„Lėlės“ (Куклы. Москва. Vitalijus MAZŪRAS. „Spragtukas“. 2013. Antano Lukšėno nuotraukos

Barbora DIDŽIOKIENĖ. Spragtuko kostiumo 

eskizas baletui „Spragtukas“. 1928

Liudas TRUIKYS. Spragtuko kostiumo eskizas operai 

„Hofmano pasakos“. 1935
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trų, dailininkei labiau 
rūpi ne mechanizmas, 
o meninis turinys. 
„Mobilių“ kolekciją 
Balakauskaitė kuria 
jau keletą dešimtme-
čių, plėtodama savąjį 
„dailininko teatrą“ be 
teatro (7 meno dienos. 
2009, nr. 7, p. 4). Sava-
eigius „paraobjektus“ 
konstruoja Simonas 
Nekrošius – 2021 m. 
vasarą Vilniaus ga-
lerijoje „Morka“ (Py-
limo g. 21B) pristatė 
judančių „nesąmonių“ 
kolekciją. Įprastus 
daiktus (ready-made) 
papildęs mechaniz-
mais, demonstravo 
performansą be per-
formerio...

Automatus kons-
travusių mechanikų 
profesiją šiandien tę-
sia lėlių teatro meis-
trai, kurie dailininkų 
nupieštus personažus 
paverčia lėlininkų 
instrumentu. Paslan-
ki figūros konstruk-
cija, detalių tarpusa-
vio sąveika, judesių 

mechanizmas (gapitas, kryžmė) ir kiti, publikai net 
nematomi meistrų triukai yra ne mažiau svarbūs už 
dailininko sukurtą lėlės išorę. Tai primena smuiko 
gaminimą – būna eilinių amatininkų, būna ir stra-
divarijų, tačiau siekti tobulumo beprasmiška, jeigu 
smuiku bus grojama kaip gitara ar balalaika... Lėli-
ninkams, turintiems dramos aktoriaus išsilavinimą, 
animacija yra greičiau kūrybinis iššūkis negu profe-

Vitalijus MAZŪRAS. Droselmajerio teatriukas. 1985. Antano Lukšėno nuotrauka

2004, c. 12). „Judančius paveikslus“ perėmė vizualinis 
dailininko teatras, objektų teatro spektakliai, ki-
netinis menas. Vilniaus dailės akademijos studentai 
Irma Balakauskaitė ir Vytautas Pakalnis savo įkur-
tame teatre „Ū“ (1989–1993) mechaninius objektus 
pritaikė spektaklių scenografijai. Vėliau Balakaus-
kaitė ėmė kurti mechanines kompozicijas, vadina-
mas „mobiliais“. Skirtingai nuo XVIII–XIX a. meis-
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sija. Jie mokosi repetuo-
dami, daro, ką sugeba, 
ir „gyvo plano“ spekta-
kliams to užtenka, nes 
lėlės personažą papildo 
ją animuojančio akto-
riaus vaidyba. Kitaip yra 
tokiame teatre, kur lėlės 
viską atlieka pačios. Net 
ir animatoriaus talentu 
apdovanotas aktorius 
čia ne ką tenuveiks, jei-
gu neturės gero ins-
trumento. Pavyzdžiui, 
legendinis vokiečių lė-
lininkas Albrechtas Ro-
seris (1922–2011) kažin 
ar būtų pasiekęs anima-
cinio meno aukštumų, 
jei nebūtų turėjęs tobulų 
meistro Fritzo Herberto 
Brosso (1910–1976) ma-
rionečių. Jo sukurta lėlės 
kryžmė ir figūros konstrukcija – tai autorinė mario-
netės atmaina (Bross Marionette), naudojama įvairių 
šalių teatruose. Brosso kryžmę Lietuvoje pirmasis pri-
taikė Mazūras, 1987 m. „Lėlės“ teatre kurdamas mari-
onetes spektakliui „Savitri – saulės dukra“. Plačiau su 
Brosso marionečių konstrukcija supažindino Baltijos 
lėlių teatrų festivalis, 1989 m. surengtas Kaune. Au-
torinių Brosso lėlių parodoje eksponuotais brėžiniais 
vėliau rėmėsi meistras Alis Šalkauskas (1964–1996), 
gamindamas lėlių mechaniką spektakliui „Silvestras 
Dūdelė“ (1996). Kad „Lėlės“ teatre jis rodomas iki 
šiol, didele dalimi lėmė šių lėlių kokybė.

Lietuvos profesionalaus lėlių teatro pradinin-
kas Stasys Ušinskas (1905–1974) tarpukariu irgi 
sukūrė autorinę marionetės atmainą, pripažintą 
tarptautiniu mastu. 

Jo konstrukcijos autorystę patvirtino 1940 m. JAV 
gautas patentas „Už marionečių technikos patobulini-
mus“. UNESCO 2019 m. dailininko brėžinius įtraukė 

į Pasaulio atminties nacionalinį registrą. Originalios 
išvaizdos, išradingus triukus atliekančios Ušinsko ma-
rionetės „vaidina“ filme „Storulio sapnas“ (1938). 

Sovietų Sąjungos okupuotoje Lietuvoje lėlių teatro 
madas po Antrojo pasaulinio karo diktavo Maskvos 
centrinis teatras, vadovaujamas rusų lėlininko Serge-
jaus Obrazcovo (1901–1992). Marionečių jis nemėgo, 
propagavo lazdelines lėles su galvos judesį reguliuojan-
čiu įtaisu – gapitu. Šio tipo lėles (vadintas gapitinėmis) 
kūrė Vilniaus valstybinio lėlių teatro, veikusio 1944–
1949 m., dailininkai, su jomis Kaune, Jaunojo žiūrovo 
teatre, vaidino lėlininkų grupė (1950–1951). Vilniaus 
teatrą „Lėlė“ 1958 m. įkūręs režisierius ir dailininkas 
Balys Lukošius (1908–1987) pirmą dešimtmetį spekta-
kliams irgi naudojo maskvietišką lėlių modelį, bet ga-
pitui pritaikė savo paties sugalvotą konstrukciją. 

Originalias mechanizmų versijas kūrė dailinin-
kai Gintautas Žalalis ir Vitalijus Mazūras, tuo metu 
pakaitomis dirbę „Lėlės“ scenografais ir meistrais. 

Stasys UŠINSKAS. Marionečių brėžiniai. Apie 1939 m.
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Aukščiausią profesinį lygį šioje srityje pasiekė Kau-
no valstybinio lėlių teatro meistras Algimantas 
Kumpikas – 1982 m. 

Taline vykstant šeštajam Pabaltijo ir Baltarusijos 
lėlių teatrų festivaliui, kolegos suteikė jam Geriau-
sio konstruktoriaus titulą. Kumpikas konsultuoda-
vo ir kitų teatrų meistrus, patardavo pradedantiems 
scenografams, sukonstravo lėles ne vienam Vilniaus 
lėlininkų vaidinimui, montavo mechanizmus rekla-
moms su vitrinose judančiomis figūromis... Solidaus 
amžiaus Kumpikas teatre nebedirba, bet reta kaunie-
čių premjera išsiverčia be jo pagalbos. Belieka tikėtis, 
kad meistras turės kam perduoti sukauptą patirtį ir 
žinias.

Lėlių teatras dažniausiai priskiriamas dailės 
bei režisūros sritims, nors šis scenos menas neeg-
zistuoja be lėlių meistro, be lėlės ir be jos anima-
toriaus. Spektaklio vertintojai mechanikų tarsi 
nepastebi, šią profesiją laiko amatu, o pagamintą 
lėlę priskiria scenografijai. Tarpdiscipliniškiems 

lėlininkų dramos spekta-
kliams meistrai nereikalingi, 
o mechaniniam teatrui arti-
mesnis kraštutinumas – lėlių 
spektakliai be lėlininkų, kai 
lėles valdo mechanizmas ar 
kompiuterio programa, – 
meistro indėlį sureikšmina iki 
lyderio vaidmens. Mums ama-
tas ir menas jau nėra ir nebus 
tapačios sąvokos kaip senovės 
graikams, bet požiūris į lėlių 
meistro kūrybą turėtų keis-
tis, nes tai nėra vien amatas. 
Scenografas gali dominuoti 
„dailininko teatre“, kom-
pozitorius – „marionečių 
operoje“, animatoriai kuria 
solines programas ir monos-
pektaklius, o lėlių meistro ta-
lentas geriausiai atsiskleidžia 
„mechaniniame teatre“.

Algimanto KUMPIKO sumontuota lėlė Kauno 

valstybinio lėlių teatro spektakliui „Mane saulytė 

šaukė“. Dailininkas Vitalijus MAZŪRAS. 1981. 

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus

Balys LUKOŠIUS. Lazdelinės lėlės galva 

su gapitu. Apie 1957 m. Antano Lukšėno 

nuotrauka

Vitalijus MAZŪRAS. Mechaninė lakštingala. 1983. Lietuvos teatro, 

muzikos ir kino muziejus
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Martyno Jankaus legendą turbūt girdėjęs 
daugelis – Mažosios Lietuvos patriarchas, 

spaustuvininkas (Bitėnuose galima užsukti į jo 
spaustuvę-muziejų), bendradarbiavęs su Jonu Ba-
sanavičiumi, Vincu Kudirka, kitais didžiaisiais 
Lietuvos išsivadavimo iš carinės priespaudos ar-
chitektais. Svariai prisidėjęs prie lietuvių spaudos 
platinimo, kai lotyniškus rašmenis Didžiojoje Lie-
tuvoje uždraudė caro valdžia. Tilžiškės draugijos 
„Birutė“ vienas iš steigėjų. Tilžės akto, deklaravusio 
mažlietuvių siekį prisijungti prie Didžiosios Lietu-
vos, signataras. Mažosios Lietuvos gelbėjimo komi-
teto pirmininkas, taigi ir idėjiškai, ir veiksmais bent 
jau Klaipėdos kraštą „glaudęs“ prie Lietuvos, atkū-
rusios valstybingumą… Tačiau kasdieninis gyveni-
mas smarkiai skiriasi nuo legendos, o heroizuotas 
portretas neatskleidžia gyvo asmens su visais cha-
rakterio trūkumais, „nelogiškumais“, nuokrypiais, 
nesėkmėmis, gal ir klaidomis...

Nedaug kas pajėgtų aprėpti sudėtingą Martyno 
Jankaus kelią, smulkiai išanalizuoti visas jo atkar-
pėles – tam reikalingas nemenkas įsigilinimas tiek 
į bendrą Prūsų (Mažosios) Lietuvos kultūrinį (ir ne 

Astrida PETRAITYTĖ

MOKSLIŠKAI PREPARUOTA 
MARTYNO JANKAUS LEGENDA

Domas Kaunas. Martynas Jankus: tautos 

vienytojas ir lietuvių spaudos kūrėjas. 
Monografija. V.: Vilniaus universiteto leidykla. 879 p.

tik) kontekstą, tiek į herojaus gyvenseną, mąstyse-
ną, veiklą. Domas Kaunas ėmėsi šio uždavinio, jau 
įveikęs „parengiamuosius etapus“ – parašė knygas 
„Mažosios Lietuvos bibliotekos“, „Donelaičio žemės 
knygiai“, „Mažosios Lietuvos knygų link“ ir kt. Iš-
tyrinėjo gausybę archyvinių šaltinių (laimei, bent 
kai kurie iš jų prieinami skaitmeniniais variantais, 
nebūtina keliauti, pavyzdžiui, į Vokietiją), rausėsi 
prieškario publicistikos margumyne, gilinosi į šian-
dienos istorikų darbus ir t. t. Pravertė kelios Jankaus 
autobiografijos, nors jose, o ir kituose paties hero-
jaus ir jo bendražygių paliktuose liudijimuose teko 
išlasioti netikslumus, prieštaravimus ir pan.

Taigi patriarcho gyvenimas išanalizuotas kruopš-
čiai, išsamiai, kompetentingai. Kita vertus, mes, 
mielai skaitantys biografines knygas, kuriose asme-
nybė atsiskleidžia nebūtinai chronologiškai nuose-
kliai, bet konkrečiu tarpsniu pilnatviškai, susipi-
nant asmeniniams, profesiniams, visuomeniniams 
ir pan. motyvams, turėsime sau nuolat priminti – 
čia mokslinė monografija. Herojus „preparuojamas“ 
atskirais teminiais sluoksniais, tarpais net sukirba 
pašaipi analogija – šiuolaikinei medicinai žmogus 

Apie knygas
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yra organų, atliekančių konkrečias funkcijas, rinki-
nys, o šiuolaikinė humanitarika išnarsto asmenybę 
pagal „veiklos aspektus“. Skaitytojams dėl to neretai 
tenka sutrikti, nes, tarkim, jau perskaitę apie Jankų 
kaip Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto pirmi-
ninką, iškilią politinę figūrą, aktyvų Klaipėdos kraš-
to prijungimo prie Lietuvos 1923 m. dalyvį, staiga vėl 
esame sugrąžinami į pradžių pradžią – štai skyrelis 
„Pirmieji leidybos bandymai (1879–1889)“ atsidūręs 
350 puslapyje, o juk pradėti pažintį su iškilia asmeny-
be norėtųsi nuo „pirmųjų bandymų“… Kadangi žmo-
gaus raiškos „išgrynintai“ suskaidyti neįmanoma, 
knygoje neišvengiama pasikartojimų, dažnai užbėga-
ma į priekį, tada vėl grįžtama atgal. Esama ir pertekli-
nių pasikartojimų, pavyzdžiui, ta pati citata iš Jankaus 
laiško Jonui Šliūpui – „Bet mes katrie ant dvasios sējem, 
dagosime amžina gyvasti“ – aptinkama p. 61, kur kalba-
ma apie herojaus „prigimtį ir būdą“, o kiek trumpesnė 
įdėta skyriuje apie leidybinę veiklą (p. 383).

Pertekliniu vadinčiau ir autoriaus „dosnumą“ kai 
kurių šiek tiek su Jankumi susijusių asmenų biogra-
fijoms. Pavyzdžiui, Jonui Vanagaičiui nepagailė-
ta bene šešių puslapių… Šios „interliudijos“ galėtų 
tapti medžiaga kitoms biografinėms knygoms arba 
išties „teminio skerspjūvio“ veikalui. Kodėl Jankus 
turi „ant savo kupros“ tempti visas autoriaus su-
kauptas žinias apie visus?

Monografiją sudaro keturi pagrindiniai skyriai: 
„Rambyno paunksmėje“, „Viešojoje erdvėje“, „Lei-
dėjas ir spaustuvininkas“, „Valstybės ir Mažosios 
Lietuvos reprezentantas“. Šie savo ruožtu skaidomi 
į poskyrius ir skyrelius.

Suskaidytą Jankaus portretą autorius prasmingai 
įrėmina – biografinė-istorinė įžanga, įamžinimas 
post mortem yra pagrįsti ne tik moksliškai, bet ir li-
teratūriškai.

Žinoma, vis primenamas istorinis-politinis kon-
tekstas. Prūsijoje baudžiava panaikinta 1807 m., o 
privalomas pradinis (septynių klasių!) mokymas čia 
įvestas 1736 m. „Tokiu būdu XVIII a. pabaigoje Prū-
sijoje beveik neliko neraštingų žmonių“ (p. 50). Vo-
kietija suvienyta 1871 m. – jos dalimi tapo ir Prūsija. 

Deja, plieninis kancleris Otto von Bismarckas siekė 
visas reicho tautas sulydyti į vieną germanų tautą, 
pavyzdžiui, 1873 m. uždraudė mokyti vaikus lietu-
viškai. Mažojoje Lietuvoje ginti gimtąją kalbą ėmėsi 
gana platūs visuomenės sluoksniai. Vis dėlto Jankus 
„skeptiškai vertino Sauerweino skatinamą lietuvių 
deputacijų su prašymais spręsti gimtosios kalbos pro-
blemas siuntimą į monarcho ir vyriausybės rūmus“ 
(p. 180).

Tyrinėtojų prielaidas, kad Jankų giminė kilusi iš 
Žemaitijos, prof. Kaunas paneigia: „Ne mažiau kaip 
keturių kartų giminės nariai buvo Prūsijos karalys-
tės, nuo 1871 m. – Vokietijos reicho pavaldiniai, Ma-
žosios Lietuvos lietuviai autochtonai, jų gyvenimo 
epicentras – Ragainės parapija. Pradedant XVIII a., 
Jankų šeimos buvo evangelikų liuteronų tikybos“ (p. 
742). Tiesa, Ragainę nuo Bitėnų skyrė Nemunas, bet 
jis teikė tik daugiau vaizdingumo gimtinei (dviejų 
dalių kaimui – Bitėnams-Šilėnams ir Bitėnams-Už-
bičiams, kur stovėjo ir Jankų sodyba). Baigiantis 
XIX a., Bismarcko germanizacijai jau smarkiai įsi-
bėgėjus, Bitėnų kaimas vis tiek buvo dar gana lietu-
viškas, daugelis „vokiečių kalbos nemokėjo, jos ne-
mokė ir vaikų“ (p. 59).

Pasielgsiu savavališkai – Martyno Jankaus (1858–
1946) gyvenimo ir veiklos gaires dėliosiu, laužyda-
ma autoriaus nustatytas temines užtvaras. 

Prūsijoje privalomas septynmetis mokslas Mar-
tynui dėl šeimos skurdo buvo sunkiai pasiekiamas, 
nors jautė gilų tiek savišvietos, tiek intelektualesnės 
saviraiškos poreikį. „Profesinę karjerą“ pradėjo ūki-
ninkaudamas. Buvo užsispyręs, ypač gindamas savo 
požiūrį, pavyzdžiui, santuoką įformino tik civiline 
registracija. O juk lietuvininkų krašte į žmonių są-
monę bei papročius buvo giliai įaugusi ne tik tra-
dicinė (bažnytinė) liuteronybė, gyvavo ir pietistinė 
jos pakraipa – namų pamaldos (surinkimai). Anei ir 
Martynui Jankams gimė devyni vaikai, iš jų „penki 
sulaukė senatvės“ (p. 75). Keista, bet aukštesnio išsi-
lavinimo siekė tik Martynas jaunesnysis, spaustuvi-
ninko amato mokęsis ne vien tėvo spaustuvėse. Kita 
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intriguojanti aplinkybė, kad 
vedė irgi tik jis. Kiti pasi-
šventė tėvo misionierystei? 
Tiesa, vaikystėje apakusiam 
Kristupui reikėjo globos. 

Turbūt daugeliui bus ne-
tikėta, kad Jankaus žmona 
Anė aktyviai dalyvavo „Bi-
rutės“ ir kitose draugijo-
se, puoselėjusiose tautinę 
lietuvių savimonę. O patį 
Martyną imtis visuomeni-
nės veiklos paskatino, pasak 
autoriaus, lietuviškieji (Ma-
žosios Lietuvos) laikraščiai. 
Svarią išliekamąją vertę turi 
Jankaus rinktos, skelbtos, 
net įdainuotos Mažosios 
Lietuvos dainos, kurias „į populiarius rinkinėlius 
dėjo kartu su originaliais eilėraščiais“ (p. 293). Tokį 
rinkinėlį gotišku šriftu išleido dar 1882 m., o loty-
nišku („su aiškia varpininkams artimų autorių pers-
vara“) – 1892 m.

XIX a. pabaigoje ir vėliau Jankus spausdino bro-
šiūras ir knygeles, kuriose pats publicistiškai dėstė 
Mažosios Lietuvos istoriją (Lietuwininku ir Lietuwos 
Nu∫idawimai ir kt.). Prof. Kauno vertinimu, šių leidi-
nių stilius kompiliacinis, o lengvas pokalbis kartais 
virsta plepėjimu. Aprašytos kelionės „po šventą Že-
maitiją“, kokių „ir pavieniui, ir kartu su kompanio-
nais būta 1883–1885 metais“ (p. 304). 

Vien mažlietuviškas kultūros laukas, matyt, ne-
būtų subrandinęs tokios iškilios asmenybės: „Jankų 
lietuvių spaudos darbui užkodavo Auszra ir tokie 
tautinio sąjūdžio entuziastai kaip Andrius Vištelis, 
Jonas Basanavičius, Jurgis Mikšas, Jonas Šliūpas, 
poaušriniu laikotarpiu – Petras Vileišis, Maskvos ir 
Sankt Peterburgo universitetų jaunosios kartos au-
klėtinių sambūriai“ (p. 19). Pirmasis Auszros – ne-
legalaus Didžiajai Lietuvai skirto laikraščio – nu-
meris Ragainėje išėjo pačiame spaudos lotyniškais 
rašmenimis draudimo įkarštyje, 1883 m. balandį. 

Redaktorius – Jurgis Mikšas, mažlietuvis, mat at-
sakingas asmuo privalėjo turėti Prūsijos pilietybę. 
Išleidęs keturis numerius, Mikšas dėl komplikuo-
tų leidybos sąlygų redaktoriaus pareigų atsisakė, 
išvyko į Didžiąją Lietuvą. Jį pakeitęs Jonas Šliūpas 
„1883–1884 m. sandūroje apie šešis mėnesius gyveno 
Jankų namuose Bitėnuose“ (p. 133). Jankus globojo 
Auszrą visokeriopai – užmezgęs ryšius su knygne-
šiais, su kurjeriais, sukūrė leidinių gabenimo per 
sieną ir tolesnės sklaidos schemą. Nekeista, kad jo 
„sekimas prasidėjo nuo Auszros leidimo pradžios ir 
tęsėsi iki Gestapo šeimininkavimo Kaune vokiškosios 
okupacijos metais pabaigos“ (p. 436).

Mikšui grįžus ir įsteigus spaustuvę Tilžėje, jiedu su 
Jankumi ėmė leisti Lietuviszką „Auszros“ kalendorių 
(Mažojoje Lietuvoje kalendoriai – kalendros – buvo 
labai populiarūs). Deja, spaustuvę ištiko bankrotas, 
Mikšui vėl teko slėptis anapus sienos. Reikėtų tarti 
komplimentą autoriui, kad savąjį herojų geba įvertin-
ti ir kritiniu žvilgsniu: „Jankaus veiksmai [pavyzdžiui, 
raginimas neteikti finansinės paramos] žlungant Mikšo 
spaustuvei, kartu ir Auszrai, buvo pertekliniai“ (p. 312).

Lietuvybę skatinanti kultūros draugija „Birutė“ 
germanizuojamoje Prūsų Lietuvoje įsteigta 1885 m. 

Martynas Jankus savo kabinete. Bitėnai, 1934. Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus
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vasario 15 d. Tarp keturių jos steigėjų buvo ir Jan-
kus, nuo 1889 m. gruodžio 15 d. iki 1892 m. vasa-
ros ėjęs pirmininko pareigas: „Jankaus ryšiai su 
lietuvių, vokiečių ir lenkų draudžiamosios, ypač so-
cialdemokratinės, spaudos leidėjais atkreipė Prūsijos 
slaptosios policijos dėmesį. Jis sektas, kratytas, kon-
fiskuoti raštvedybos dokumentai ir leidiniai, visa ar 
dalis „Birutės“ bibliotekos“ (p. 268). 

XIX a. pabaigoje įsikūrė Lietuviškos konservaty-
vų draugystės komitetas, politinė organizacija, kėlusi 
kandidatus į Prūsijos ir visos Vokietijos parlamentus. 
Jankus dalyvavo ir šioje veikloje, bet nelabai nuose-
kliai (kartais aktyviųjų veikėjų buvo net ignoruoja-
mas). Vėliau prisiminimuose tvirtino, esą jam „pa-
sisekė sugruntavoti“ Prūsuose politinę partiją, tačiau 
toks teiginys, pasak autoriaus, ne itin korektiškas, 
pernelyg sureikšminantis asmeninį vaidmenį.

Nepaisydamas sunkumų, susijusių su Auszros leidy-
ba, Jankus ėmė leisti savo laikraštį Garsas, nuo 1886 m. 
spalio 17 d. iki kitų metų rugpjūčio 20 d. išėjo 11 nu-
merių. 1889 m. pradžioje įsigijo „nugyventą“ spaustu-
vę Ragainėje, postūmį tam „suteikė Varšuvos studentų 
draugija „Lietuva“, nusprendusi steigti Varpo laikraštį“ 
(p. 385). Įregistruota Kristupo Voskos vardu, spaustu-
vė turbūt priklausė abiems: „Voska ėjo vedėjo pareigas, 
Jankus suko mašiną. Suredaguotus Varpo rankraščius 
iš Varšuvos atsiųsdavo Kudirka“ (p. 387). Siuntas gau-
davo nereguliariai, vėl kilo finansinių sunkumų, nors 
bandyta gelbėtis kalendoriais, kitais leidiniais. Jan-
kus, nutraukęs bendradarbiavimą su Voska, 1890 m. 
rugsėjį išsinuomojo spaustuvę Tilžėje. Per dvejus (iki 
varžytinių) metus „buvo išspausdinti 39 neperiodiniai 
(knygos, brošiūros, smulkieji spaudiniai), trys periodi-
niai (Varpas, Ūkininkas, Tetutė) leidiniai“ (p. 393). In-
tensyviausia spaustuvininko veikla susijusi su Varpu ir 
Ūkininku, be to, pasirodė keliolika laikraštėlio Naujos 
Žinios (Ž užrašyta gotiškai) numerių. 1891 m. Jankus 
išleido Kristijono Donelaičio „Metų“ pirmą dalį Pa-
vasario linksmybės. Parašė krašto istorijos apybraižą 
„Trumpi nu∫idawimai Pru∫u Lietuwos“. 

Dėl nesklandaus bendradarbiavimo su varpinin-
kais patyręs nemenkų finansinių nuostolių, despe-

ratiškai ieškodamas išeities, Jankus 1892 m. pavasa-
rį sumanė leisti Naują Auszrą – balandį išėjo pirmas 
žurnalo numeris, deja, antras nepasirodė. 1892 m. 
vidurvasarį įvyko Jankaus spaustuvės Tilžėje varžy-
tinės, kurios, suprantama, „tapo dideliu išbandymu 
tiek pačiam savininkui, tiek ir šeimai“ (p. 444).

Šliūpo laiškas iš Amerikos, „kviečiantis spaus-
dinti Baltimorėje įkurtos Lietuvių mokslo draugystės 
mokslo populiarinimo žurnalą Apszvieta“ (p. 426), 
pasiekė Jankų pačiu laiku. 1892 m. birželį pirmas 
numeris išėjo kone knygos apimties. Iki Tilžės 
spaustuvės bankroto daugiau numerių neišleido, 
bet, atsistojęs ant kojų Bitėnuose, vėl ėmėsi Apsz-
vietos. Leido ir Tetutę (laikytiną pirmuoju lietuvių 
satyros laikraščiu), sumanytą dar Tilžėje. 

Verslo, perkelto į Bitėnus, perspektyvos iš pra-
džių atrodė šviesios – sodyboje pastatytas specialus 
„naujo mūro pastatas“. Ši spaustuvė ėmėsi ir koky-
biškesnių įrišų. 1892–1908 m. su Jankumi „tiesio-
giai arba netiesiogiai bendradarbiavo 194 knygynai, 
knygynėliai, knygrišyklos, antikvariatai, bibliotekos, 
periodinių leidinių redakcijos, mažos krautuvės, už-
eigos ir individualios veiklos asmenys bei jiems atsto-
vavę patikėtiniai-tarpininkai“ (p. 516). 

Trumpai leistas vokiečių socialistų laikraštis Til-
siter Echo, o 1900–1902 m. ėjusi žurnalui prilygs-
tanti Saulėteka, pasak monografijos autoriaus, yra 
žinomiausias Jankaus įsteigtas, kartu su įmonės 
bendradarbiais redaguotas ir spausdintas leidinys.

Tarp kontroversiškų spaustuvininko žingsnių prof. 
Kaunas nurodo prašymą „imperinės Rusijos vyriau-
siajam cenzūros komitetui Sankt Peterburge dėl lei-
dimo Bitėnų spaustuvę perkelti į kurį nors buvusios 
Lietuvos valstybės, suprantama, Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės, miestą“, kur galėtų imtis „knygų jei 
ne lietuvių lotyniškuoju, tai nors rusiškuoju raidynu 
spausdinimo“ (p. 458). Puiki teisinė vokiškai pareng-
to, 1898 m. spalio 11 d. pasirašyto kreipimosi forma 
verčia manyti, kad jo autorius – ne Jankus, bet kas jis, 
lieka mįslė.

Spaustuvininkas palaikė ir įvairius Mažosios Lie-
tuvos kultūrininkų sumanymus – dalyvavo kuriant 
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lietuviškąją ekspoziciją pasaulinei parodai Paryžiu-
je 1900 m., statant etnografinį Mažosios Lietuvos 
lietuvių namą-muziejų Tilžėje, Jokūbinės parke.

Reikšmingoms Jankaus iniciatyvoms XIX–XX a. 
sandūroje priklauso ir peticija dėl Tilžės tilto per 
Nemuną. Prisidėjus vokiškųjų partijų politikams, 
modernus tiltas, gavęs karalienės Luizės vardą, pa-
statytas 1904–1907 m., tačiau Jankaus nuopelnai, 
išjudinant šį reikalą, kažkodėl nutylėti.

Paradoksalu, bet spaudos lotyniškais rašmenimis 
legalizavimas Didžiojoje Lietuvoje sudavė smūgį Ma-
žosios Lietuvos leidybiniam verslui, orientuotam į šią 
„rinką“. Bitėnų spaustuvę dar gelbėjo Jankaus „paslau-
gumas“ Lietuvos socialdemokratams, suaktyvėjusiems 
per 1905–1907 m. revoliuciją. Nelegalūs jų leidiniai 
buvo „knygnešių išbandytais būdais gabenami per sie-
ną ir net didelės grėsmės sąlygomis platinami“ (p. 560). 
Jankus išleido Karlo Marxo ir Friedricho Engelso Ko-
munistų partijos manifestą. Užsakovai – Lietuvos so-
cialdemokratai – „Bitėnų pavadinimą ir spaustuvę už-
maskavo įprastiniu kontrafakcijos būdu“, nurodė, esą 
išleista Londone 1904 m. (p. 615).

Jankaus sprendimą po Bitėnų spaustuvės bankro-
to keltis į Klaipėdą ir vėl imtis leidybos autorius va-
dina ėjimu va banque. 1908 m. pabaigoje išsinuomo-
jęs patalpas, persikėlė kitų metų vidury. „Į Klaipėdą 
atvyko aštuoni asmenys: tėvai ir šeši vaikai. Iš vyres-
niųjų sūnų Nikas liko dirbti Bitėnų ūkyje, Martynas 
mokėsi knygrišystės Johanno Steinbrenerio įmonėje“ 
(p. 565). Senąjį Martyną Jankų priglaudė jo mirusio 
sūnaus Niko šeima.

Autoriui kyla klausimas: „Galbūt įmonė įkeista tėvui 
už išparduotą žemę“? Nes klaipėdiškę įmonę (spaustu-
vė, knygrišykla, parduotuvė) savininkas pavadino M. 
Jankus vyresnysis / M. Jankus sen [ior] (p. 565). Kauno 
manymu, senior – tai nuoroda į spaustuvininko tėvą. 
Tačiau iš pateiktų žinių peršasi ir kita hipotezė: jis pats 
save įvardijo senior, vildamasis, gal verslą tęs Martynas 
junior... Klaipėdos spaustuvė ėmėsi periodikos (Die-
nos Laps – kone reklaminis leidinys, minėta, kad buvo 
spausdinamas Memeler Abendpost, bet neišlikęs nė vie-
nas šio laikraščio egzempliorius, ir kt.). Regis, sėkmę 

turėjo atnešti Apžwalga, įsteigta bendradarbiaujant su 
uostamiesčio verslininkais ir lietuvybės puoselėtojais. 
Redaktoriumi pakviestas Ansas Baltrys. Jankus kreipė 
laikraštį „radikalesne lietuvių politinio judėjimo linkme“, 
todėl kilo konfliktai su leidėjais, kurie spaustuvininką 
sužlugdė finansiškai: „Apžvalgininkų iniciatyva prasi-
skolinusio kompaniono įmonę aprašė antstolis ir 1912 m. 
rugsėjo 2 d. paskelbė varžytines“ (p. 585). 

Persekiojo ne tik materialinės bėdos. „Jankus su da-
limi vaikų grįžo į Bitėnus, žmona su kažkuria iš mer-
gaičių liko Klaipėdoje prekiauti knygomis“ (p. 586). Ne-
šildomoje halėje Anė Jankuvienė 1912–1913 m. žiemą 
smarkiai persišaldė, galiausiai parvežta į Bitėnus 
mirė liepos 27 d. Autorius prikiša Jankui jautrumo 
stoką, esą per vėlai ėmęs rūpintis sergančia žmona. 

Praskolintą Bitėnų ūkį išpirko senasis Martynas 
Jankus, iš jo malonės šeima galėjo gyventi ūkyje, bet 
šįkart įsikūrė visai varganomis sąlygomis. Spaustuvi-
ninkas 1913 m. rudenį laiške (ž visur išraityta gotiš-
kuoju šriftu, bet čia supaprastinu) rašė: „aš šeriu pas 
Simoną kežininką kiaules ir gaunu ant dienos 1 markį, 
Elzė taipgi kežinyčioj pagelba ir pelno kitą markį, tai 
Edė pagaspadiniauja ir mažukus aptopelėja“ (p. 95). 
Beje, knygos herojaus tėvas testamentu palikimą už-
rašė anūkams, o ne iniciatyviajam sūnui… 

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, šeima 
buvo priversta deportuotis į Rusiją: „Tremtyje civilių 
belaisvių statusu atsidūrė vaikai Endrius (ketverių 
metų), Urtė (aštuonerių), Edė (17) ir Elzė (20), tėvas 
Martynas (56) ir senelis Martynas (81) Jankai.“ Se-
nioras mirė kelyje, netrukus difteritas pasiglemžė 
mažąjį Endrių. „Kristupas (13) mokėsi Aklųjų insti-
tute Karaliaučiuje, abu vyresnieji sūnūs Nikas (21) ir 
Martynas (22) buvo mobilizuoti į kaizerinės Vokieti-
jos kariuomenę“ (p. 102). Sibire Jankui teko gyven-
ti atskirai nuo vaikų, dukroms vėliau pavyko tėvą 
aplankyti. Šiokios tokios materialinės paramos su-
laukdavo iš didlietuvių, belaisviais rūpinosi Felicija 
Bortkevičienė ir kt. Laiškus su tremtinio vargų ap-
rašymais Jankus siuntė į Lietuvą, išlikęs jo dienoraš-
tis „Kelionė į Syberijos pakraštį“. Po 1917 m. vasario 
revoliucijos (ir turbūt jos sukeltos suirutės) pavasarį 



88 K u l t ū r o s  b a r a i   2 0 2 2  ·  3

„ištrūkęs į laisvę“, nesiveržė Lietuvon, kartu su du-
kromis įsikūrė Saratove. Ten reiškėsi ne vien kaip 
visuomenės veikėjas, bet ir kaip politikas – išrink-
tas delegatu (turbūt Mažosios Lietuvos?) į Rusijos 
lietuvių seimą, posėdžiavusį Petrograde. Vėliau dar 
kuriam laikui stabtelėjo Saratove, neskubėdamas 
namo, juk Vokietija galėjo neigiamai įvertinti viešą 
jo politikavimą. Vis dėlto 1918 m., matyt, pavasarį 
jau vėl įsikūrė gimtuosiuose Bitėnuose. 

Vokietijai sumaištinga Pirmojo pasaulinio karo baig-
tis buvo palanki mažlietuviams – galėjo drąsiai pakelti 
galvas ir garsiai išsakyti pageidavimą jungtis prie at-
sikūrusios Lietuvos valstybės. Nuo 1918 m. lapkričio 
vidurio ėmė veikti Prūsų Lietuvos tautinė taryba, ne-
didelio aktyvistų būrelio įkurta Tilžėje. (Gal tai buvo 
ankstesnio Susivienijimo modifikacija? Juo labiau kad 
ši Taryba vėliau virto masiškesne organizacija – Prūsų 
lietuvių susivienijimu?) Netrukus atsirado skyriai kito-
se vietovėse. Štai lapkričio 24 d. susikūrusią „Ragainės 
apskrities Tautinę tarybą [pavadinimas pateiktas ir vo-
kiškai: Kreisrat] sudarė Kristupas Albušaitis iš Padū-
pių, Emilis Bendikas iš Krakoniškių, Jankus iš Bitėnų ir 
J. Preikšaitis iš Mažųjų Šilelių“ (p. 214). Lapkričio 30 d. 
Tilžėje 24 jos atstovai (žinoma, ir Jankus) pasirašė Pa-
reiškimą, deklaruodami siekį „prisiglausti“ prie Didžio-
sios Lietuvos (vėliau šis raštas pavadintas Tilžės aktu ir 
meniškai apipavidalintas). Domas Kaunas, savo veikalą 
dedikuodamas Tilžės Akto (1918) ir Šilutės Seimo De-
klaracijos (1923) signatarams, regis, prisideda prie tų, 
kurie pernelyg sureikšmina minėtą Pareiškimą, nors 
„dokumentas liko nepublikuotas ir platesnei visuome-
nei nežinomas“ (p. 215). Beje, apibendrindamas knygos 
herojaus vaidmenį, autorius Jankų vadina tautos dalių 
vienytoju, ir tai, ko gero, tiksliau negu skambi mono-
grafijos paantraštės nuoroda, esą jis yra „tautos vienyto-
jas“. Jankus buvo vienas iš tų nedaugelio, galima sakyti, 
atskalūnų, siekusių Mažąją Lietuvą (juk galvota ne tik 
apie Klaipėdos kraštą) suvienyti su Didžiąja Lietuva. 

Prūsų lietuvių susivienijimui suaktyvėjus, Jan-
kus iš jo pasitraukė, sukonfliktavęs (kaip jam nekart 
jau buvo nutikę) su kai kuriais lyderiais. Užtat savo 
priešininkams galėjo parodyti nosį, tapęs Mažosios 

Lietuvos gelbėjimo komiteto pirmininku. Versalio 
sutartis, Klaipėdos kraštą atskyrusi nuo Vokietijos, 
jį administruoti pavedė Prancūzijai. Sklandant gan-
dams apie freištatą (laisvąją valstybę), Lietuva ryžosi 
surengti „sukilimo“ inscenizaciją. Ši politinė akcija 
pasiekė kulminaciją 1923 m. sausio 15 d. – prancūzai 
buvo išvyti iš prefektūros Klaipėdoje. Tiek atsakomy-
bę už sukilimo organizavimą, tiek pergalės šlovę pri-
siėmė Gelbėjimo komitetas. Dar išvakarėse, 1922 m. 
lapkričio 3–4 d., Jankus, „vienas iš dešimties lietuvių 
delegacijos narių, vyko į Paryžių ginti lietuvių interesų 
Ambasadorių konferencijos sudarytos komisijos Klai-
pėdos statutui [anuomet gal dar tik statusui? – A. P.] 
rengti posėdyje“ (p. 232). Vyriausiasis Mažosios Lie-
tuvos gelbėjimo komitetas 1923 m. sausio 9 d. lietu-
viškai ir vokiškai paskelbė Manifestą, kad Klaipėdos 
krašto „galybę“ ir valdžią ima į savo rankas. Pasirašė 
pirmininkas Jankus, vicepirmininkai Jurgis Strekis 
ir Jurgis Lėbartas, sekretorius Vilius Šaulinskis, „rei-
kalų vedėjas“ Jurgis Bruvelaitis. Iškart po „sukilimo“, 
sausio 19 d., Šilutėje susirinkęs jau gausesnis atsto-
vų būrys, pasivadinęs Seimu, paskelbė Deklaraciją, 
pritariančią Gelbėjimo komiteto valiai Klaipėdos 
kraštą autonomijos teisėmis prijungti prie Lietuvos. 
Ambasadorių konferencijos sudarytai komisijai atvy-
kus į Klaipėdą tirti padėties, vienas iš pirmųjų buvo 
pakviestas Komiteto pirmininkas Jankus (kartu su 
Miku Šlaža), kad išdėstytų prancūzams savo poziciją.

„Lyginant su kitais lietuvių [Mažosios Lietuvos? – 
A. P.] politinės erdvės dalyviais, Jankus per visą bran-
dųjį savo gyvenimą kaip niekas kitas buvo kryptin-
giausias ir nuosekliausias politikas“ (p. 252).

Po 1923 m. jis pelnė Mažosios Lietuvos patriarcho 
šlovę. Lietuviai būriais traukė į Bitėnus, norėdami 
ne tik nuo Rambyno kalno pasigrožėti Nemunu (dū-
saudami dėl anapus likusių Tilžės, Ragainės…), bet 
ir pabendrauti su legendiniu aušrininku, atkakliu 
Klaipėdos krašto gelbėtoju… Svetingas šeimininkas 
mielai pasisakydavo temomis „Auszra ir aušrininkai, 
tautinis atgimimas, knygnešystės sąjūdis ir kova dėl 
Klaipėdos 1923 metais. Privengdavo Varpo ir varpi-
ninkų“ (p. 679). Tų, kurie lankėsi Bitėnuose, „atmin-
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tyje išliko nedidelis, bet gerai prižiūrėtas ūkis, erdvus 
ir švarus gyvenamasis namas, ant laikinų, bet staltie-
sėmis apdengtų stalų klaipėdietišku papročiu patiekta 
kava“ (p. 689). Priimti svečius entuziastingai talkino 
dukros, ypač Elzė, kuriai tekdavo ir Vaidilutės vai-
dmuo, kai Rambyno aukure degdavo ugnelė.

„Lietuvos laikais“ Jankus buvo išrinktas į Pagėgių 
apskrities seimelį. Kad patriarchas toliau aktyviai daly-
vavo politikoje, pasak monografijos autoriaus, liudija ir 
1934 m. gruodžio 5 d. parašytas reformų Klaipėdos kraš-
te projektas, adresuotas Respublikos Prezidentui. Tautos 
dalių vienytojas turbūt su širdies skausmu pabrėžė, kokia 
pražūtinga Didžiosios Lietuvos ekonominė politika Klai-
pėdoje – atsikėlėliai didlietuviai „bando verslus paveržti 
ne iš vokiečių, bet iš klaipėdiškių lietuvių“ (p. 666). Jan-
kui teko ir misionieriaus vaidmuo – Lietuvos vyriausybės 
pasiųstas į Ameriką, ragino lietuvių išeivius, kad padėtų 
Klaipėdos kraštui, jeigu ne patys sugrįždami, tai bent ne-
tiesiogiai – investicijomis. Į JAV jis vyko dukart – 1926 m. 
(su dailininku Adomu Braku) ir 1930 m. 

Valdžia įvertino patriarcho nuopelnus, skyrė pensi-
ją, apdovanojo garbės ženklais. „Iš viso 1925–1939 m. 
Jankui buvo įteikti devyni ordinai ir medaliai, kai 
kurie – labai aukšto laipsnio“ (p. 694).

Jo 80-mečio proga Bitėnuose 1938 m. rugpjūčio 
7 d. surengta didelė šventė. Ant Rambyno uždegtas 
laužas, susirinko kone tūkstantis svečių, apsilankė 
oficialūs, nors ir ne patys svarbiausi asmenys (gu-
bernatūros patarėjas dr. Juozas Sakalauskas, laiki-
nai pavaduojantis gubernatorių, Lietuvos Vakarų 
sąjungos pirmininkas Vaclovas Sidzikauskas), kai 
kurie garbūs mažlietuviai, tarp jų rašytoja Ieva Si-
monaitytė, atžygiavo net karių kolona. Sugiedotas 
Valstybės himnas, jubiliatui teiktos dovanos, grojo 
karinis orkestras, svečiai vaišinosi ir pan.

Vos Klaipėdos kraštas „grąžintas“ Vokietijai, 1939 m. 
kovo 24-osios rytą pas Jankų prisistatė gestapininkai. 
Kol kas tik „pasikalbėti“. Namiškiams pritarus, Jankus 
nutarė trauktis Kaunan, jam padėjo pereinamojo muitų 
ir pasų kontrolės punkto policininkai. Patriarchas buvo 
įsodintas į sunkvežimį, apgaubtas didele moteriška ska-
ra… Tą patį vakarą per Kauno radiją namiškiai išgirdo 

melodiją „Tykiai tykiai Nemunėlis teka“ – sutartą sau-
gaus atvykimo patvirtinimą. Kaune jau gyveno Jankų 
dukra Edė, tarpais lankydavosi Urtė. Ir Jankus su Ede, ir 
Bitėnuose likę Elzė su Kristupu optavo Lietuvos piliety-
bę (užuot priėmę Vokietijos, suteikiamą automatiškai). 
Jankaus nuopelnai tuo sunkiu metu nebuvo užmiršti – 
Karo muziejaus sodelyje 1939 m. rugsėjo 8 d. atidengtas 
jo biustas, sukurtas Bernardo Bučo (paminklas, sunai-
kintas sovietmečiu, buvo atstatytas 1997-aisiais).

Nei pirmosios sovietinės okupacijos metais, nei ki-
lus Antrajam pasauliniam karui, Jankus aktyviai nesi-
reiškė. Artėjant Raudonajai armijai, 1944 m. pavasarį 
ar vasaros pradžioje nutarė grįžti į tėviškę. Tačiau „Bi-
tėnų atokvėpis truko neilgai“ (p. 719). Vokiečių karinė 
vadovybė jau liepos pabaigoje įsakė Klaipėdos krašto 
gyventojams trauktis. Į dvikinkį vežimą sėdo Jankus, 
Elzė, Edė ir Kristupas (dar Ona Bakaitytė su mažame-
čiu sūnum, buvo ir valdžios priskirtų asmenų). Fron-
tui laikinai nurimus, dar grįžo nuimti derlių, galutinis 
traukimasis prasidėjo spalį. Berlyne jau įsikūrusi Urtė 
aplankė saviškius viename iš jų postovių. Šeima, pali-
kusi arklius, traukiniu pasiekė Flensburgą (pasienyje su 
Danija), netrukus tapusį JAV okupacine zona. Kuriam 
laikui prisiglaudė Husumo lietuvių stovykloje, bet, Jan-
kaus sveikatai pablogėjus, visi buvo perkelti į lietuvių 
bendrabutį Miucelberge, Flensburgo priemiestyje. 

Martynas Jankus mirė 1946 m. gegužės 23 d. Laido-
tuvės surengtos iškilmingos, prie karsto budėjo garbės 
sargyba, „pamaldas laikė iš Paprūsės kilę evangelikų 
liuteronų kunigai Adolfas Keleris ir Martynas Preikšai-
tis, Lietuvos himną ir giesmes giedojo jungtinis Flens-
burgo lietuvių evangelikų liuteronų ir katalikų choras“ 
(p. 722), kalbas sakė žinomi Lietuvos veikėjai, tarp jų 
Pabaltijo universiteto Hamburge profesorius Mykolas 
Biržiška. Nulieta velionio veido kaukė. Po to kūnas 
kremuotas, urna palaidota plytomis išmūrytoje duo-
bėje, atsižvelgiant į Jankaus išreikštą valią, kad, esant 
galimybei, palaikai būtų parvežti į laisvą Lietuvą.

Spaustuvininkas pagerbtas ir sovietmečiu, štai 
1951 m. Istorijos instituto direktorius Romas Šar-
maitis ir kt. aplankė Bitėnų sodybą, mat „joje pir-
mą kartą lietuvių kalba buvo išspausdintas Marxo 
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ir Engelso Komunistų partijos manifestas“ (p. 725). 
Šilutės rajono valdžios parėdymu 1970 m. sutvarky-
ta sodybos aplinka, sutvirtinti buvusios spaustuvės 
pamatai. Jankui skirta muziejinė ekspozicija 1981 m. 
gegužę įrengta Bitėnų pradinėje mokykloje, moky-
tojos Birutės Žemgulienės iniciatyva, kurią parėmė 
ir vilniškiai, kilę iš Mažosios Lietuvos, – dailininkė 
Eva Labutytė-Vanagienė, pats Domas Kaunas, kiti... 

Patriarcho palaikai, pargabenti iš Flensburgo, 
1993 m. gegužės 30 d. perlaidoti Bitėnų kapinėse. 
Ceremonijoje dalyvavo ir Jankaus vaikaičiai – Ieva 
Jankutė-Gerola (iš JAV grįžusi gyventi į Klaipėdą, 
įsteigusi Martyno Jankaus premiją, kurią turėjo gar-
bės gauti ir šių eilučių autorė), iš Australijos atvykęs 
Endrius Jankus. Įgyvendinta idėja spaustuvę atsta-
tyti kaip Martyno Jankaus muziejų. Duris lankyto-
jams jis atvėrė 1999 m. rugpjūčio 7 d. 

Po platųjį pasaulį išsibarsčiusį „Jankaus leidinių 
ir spaudinių paveldą sudaro 414 bibliografinių vie-
netų“ (p. 591). 

Kad prof. Kaunas atliko didžiulį ir sudėtingą dar-
bą, liudija net kai kurie netikslumai. Asmenvardžių 
rodyklėje, sudarytoje Irenos Buračaitės, jie užkliu-
vo man kone atsitiktinai – iš asmeninio domėjimo-
si tarpukario diplomatu, užsienio reikalų ministru 
Dovu Zauniumi. Rodyklėje prie šios pavardės pri-
durta „jaunesn.“, bet artimesnis Jankaus bendražy-
gis buvo jo tėvas Dovas Zaunius. Prof. Kaunas, su-
prantama, skiria kiekvieno iš jų nuopelnus, o štai 
Asmenvardžių rodyklės sudarytoja susipainiojo. 
Zaunius jaunesnysis ten pažymėtas vos vieną kartą – 
p. 144. Atsivertusi tą puslapį, regiu barzdoto pusam-
žio vyro nuotrauką, darytą Tilžėje. Taigi čia tėvas 
Zaunius (dar – Saunius, Saunus), leidinyje minėtas 
gana dažnai, tad ir nuorodų prie pavardės gausu. Bet 
ir jo sūnus Dovas nėra monografijos autoriaus visai 
nutylėtas, juk dalyvavo Jankaus 80-mečio šventėje 
kartu su žmona Vince Jonuškaite-Zauniene. Prie so-
listės pavardės yra nurodytas p. 699, diplomatui irgi 
priklausytų šis skaičiukas, bet „indeksas“ tvirtina, 
kad šioje šventėje dalyvavo senasis Zaunius, taigi jau 
gerokai post mortem...

Kartais ir pats knygos autorius pateikia priešta-
ringą informaciją. Štai jis rašo: „Jankaus pareiški-
mą dėl Mažosios ir Didžiosios Lietuvos suvienijimo, 
paskelbtą tiek iš Rusijos lietuvių seimo tribūnos Pe-
terburge, tiek parašu po Tilžės aktu, jei būtų vado-
vaujamasi Prūsijos teise, valdžia galėjo pripažinti 
aukščiausiu nusikaltimu – Tėvynės išdavimu (der 
Hochverrat), o pareiškėją – valstybės išdaviku (der 
Hochverräter). Tokio nuosprendžio Jankus neišgirdo, 
nes Vokietijos revoliucijai įsisiūbavus Berlynas turėjo 
kur kas didesnių rūpesčių, o vietos valdžia dėl suiru-
tės buvo pasimetusi“ (p. 121). Tačiau kitur tvirtina 
atvirkščiai: „Jankus buvo kratomas, areštuojamas, 
mokėjo baudas, jam keltas aukščiausias – Reicho iš-
davimo (Hochverrat) kaltinimas“ (p. 348). Negi toks 
kaltinimas nebūtų užtraukęs gana griežto nuos-
prendžio?

Greta privalumų – kruopštaus faktų faktelių su-
rankiojimo ir pan. – geru žodžiu minėtinas prof. 
Kauno nusiteikimas blaiviai žvelgti į savo herojų, 
nevengiant ir kritinių pastabų: „Visuomeninėje ir 
politinėje veikloje – ūmus, kovingas, konfliktiškas, 
nenuolaidus, nevengė ekspromto sprendimų, nepri-
sipažindavo klydęs, įsivėlęs į konfliktus sugadindavo 
viešuosius ryšius ir santykius, dažnai – ilgam“ (p. 63).

Knygos pabaigoje po gausių šaltinių pristatymo 
bei reziumė anglų ir vokiečių kalbomis netikėtai 
randame keletą Priedų – tai Rytų Prūsijos provin-
cijos valdžios raštas aukštesniajai dėl finansavimo, 
reikalingo, kad būtų užtikrinta lietuvių periodikos 
kontrolė, Prūsų Lietuvos tautinės tarybos Pareiš-
kimas dėl Mažosios Lietuvos susivienijimo su Di-
džiąja (1918 m. lapkričio 30 d.). Pristatomi signata-
rų biografiniai duomenys, Bitėnų-Užbičių kapinių 
memorialinių paminklų (kodėl ne tiesiog – antka-
pių?) epitafijos, dažnai vokiečių kalba. Taigi auto-
rius dosniai dalijasi savo sukaupta medžiaga.

Monografija gausiai iliustruota herojaus ir kitų 
veikėjų portretais, atvirukais, dokumentų, leidinių 
nuotraukomis – šie iš įvairių fondų ir iš asmeninės 
kolekcijos atrinkti vaizdai keleto šimtų puslapių 
tekstą išties pagyvina.
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Paprastai rašytojas ir jo kūryba yra tartum atski-
ros planetos, kurios sukasi aplink viena kitą, bet 

retai kada suartėja. XX a. austrų rašytojas Thomas 
Bernhardas šiuo atžvilgiu išsiskiria – galima sakyti, 
čia tos „planetos“ ne tik prisiartina, bet ir trenkiasi 
viena į kitą, o po garsaus smūgio išmestos egzisten-
cinės šukės, sklandančios ore, praplėšia būties už-
dangas.  

2021 m. lietuviškai pasirodė jo romanas „Kalkinė“ 
(Das Kalkwerk), iš vokiečių kalbos išverstas Giedrės 
Sodeikienės. Originalas, išleistas 1970 m., apdova-
notas prestižine Georgo Büchnerio premija, remiasi, 
kaip ir dauguma šio autoriaus prozos kūrinių, kom-
pleksiniais archetipais. Tam tikri siužeto aspektai, 
atrodytų, atspindi paties rašytojo gyvenimo patirtį, 
o autentiška raiška, hiperbolizuota, groteskiška, ne-
apibrėžta kalba, bekompromisis pasakojimo būdas 
leidžia viską supinti į tankų ir itin sudėtingą tinklą. 
Literatūros kritikas Thomas Cousineau rašė, kad 
Bernhardas „sukūrė labai ritmingos, ritualizuotos 
prozos kūrinį, įgaunantį savotišką literatūrinio eg-
zorcizmo formą“. Iš tiesų ne vien romano siužetas, 
pagrindinio veikėjo charakteris, bet ir pats rašymo 
stilius kupinas ribinio intensyvumo, virstančio ap-
sėstumu.

Judita PAUŽUOLYTĖ

PERTRŪKIS 
Thomas Bernhard. „Kalkinė“. Iš vokiečių kalbos 
vertė Giedrė Sodeikienė, dailininkė Milena Liutkutė-
Grigaitienė. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. 2021

Kodėl kūriniuose toks ryškus pesimizmas, tar-
si būtų žvelgiama į bedugnę, stovint ant pačio jos 
krašto, iš dalies atsako rašytojo biografija. Olandijos 
miestelyje Herleene 1931 m. gimęs Thomas turėjo 
rimtų sveikatos problemų, susidūrė su pažemini-
mais, skaudžiais praradimais, su valdžios struktūrų 
(ypač kai atsidūrė Austrijoje) brutalumu. Apėmęs 
ne(pasi)tikėjimas, gilus nusivylimas paskatino eg-
zistencinius apmąstymus, remiantis Fiodoro Dosto-
jevskio, Blaise’o Pascalio, Michelio de Montaigne’io, 
Adalberto Stifterio veikalais. Bernhardui buvo tris-
dešimt dveji, kai pasirodė pirmasis jo romanas „Šal-
tis“ (Frost). 

Rašytojas viename interviu sakė, kad laimingiau-
sias jaučiasi tada, kai būna vienas, o melancholiją 
laiko malonia būsena. Prozos rašymą prilygino na-
mams, kuriuose gyvena, čia kiekvienas skyrius yra 
lyg atskiras kambarys. Remdamiesi šiuo įvaizdžiu, 
„Kalkinę“ galėtume įsivaizduoti kaip siaurą, ilgą ko-
ridorių, bet jis veda ne į šviesą, o atvirkščiai – balsų 
ir minčių aidas grimzta gilyn į begalinę tamsą, ku-
rioje nyksta pati būtis.

Pagrindinis romano veikėjas Konradas ilgus me-
tus kruopščiai tyrinėja klausos fenomeną, bando-
muoju triušiu pavertęs neįgalią savo žmoną. Aklai 
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tikėdamas eksperimento sėkme ir siekdamas darbui 
tinkamesnių sąlygų, nusprendžia išsikraustyti į kal-
kių degyklą. Bet užrašyti tyrimo rezultatų Konra-
dui niekaip nepavyksta. Nusivylęs atkaklių paieškų 
rezultatais, praradęs ilgai puoselėtą savo genialumo 
iliuziją, atsibudęs iš dar vieno košmariško sapno, 
nušauna žmoną. Kartu su ja tam tikru atžvilgiu 
miršta ir pats – jo sąmonė galutinai susidrumsčia.

Nuo pat pradžių kuriamas klaustrofobijos įspū-
dis, nuolat netiesiogiai pabrėžiama ankšta erdvė, 
kurioje desperatiškai blaškosi išprotėjusio žmogaus 
balsas. Stipriai juntama slegianti monotonija, kurią 
pabrėžia ne tik veikėjų elgsena, pilka kasdienybė, 
bet ir Bernhardo rašymo maniera. Apima jausmas, 
tartum skaitydami šį romaną klausytumės kažkie-
no išpažinties – liejamos nuoskaudos dėl patiriamų 
kančių, neteisybės, slegiančios vienatvės, graužia 
kartus nusivylimas, nepasitikėjimas, balansuojama 
ties nebūties riba.

Konradas metų metus tyrinėjo garsų – drėski-
mo, trenksmo, gręžimo, lašėjimo, ošimo, burzgimo, 
dūzgimo – poveikį klausai. „Jis sakydavo jai, žmo-
nai, sakinius su trumpuoju „I“ […] apie šimtą kar-
tų lėtai, apie šimtą kartų greitai, galiausiai apie du 
šimtus kartų greitai, kiek įmanoma greičiau, baigta“ 
(p. 75). 

Pabrėžiamas atsiribojimas nuo viso pasaulio, 
saviizoliacijos troškimas: „per gilų sniegą pas mus 
nebeatklampos joks žmogus“ (p. 22). Konradas li-
guistai viliasi, kad savo tikslą pasieks, nuvykęs į 
studiją kalkinėje, kur „žiemą viešpatauja visiška 
ramybė. Ta mintis jį taip užvaldė, kad dažnai tie-
siog apleisdavo protas. Į kalkinę! sukosi jo galvoje, į 
kalkinę! į kalkinę!“ (p. 22). Iš pradžių ją įsivaizdavo 
kaip užuovėją nuo morališkai degradavusio, griū-
vančio pasaulio: „mano gyvenimas, mano egzisten-
cija priklauso nuo kalkinės“ (p. 41). Bet visi jo pla-
nai žlunga, tai tampa psichologinių spazmų, ištisos 
kankynės, pasibaigusios tragiškai, priežastimi. Ap-
sėdęs tobulybės siekis, perdėtas tikėjimas savo ge-
nialumu, nesugebėjimas blaiviai vertinti nesėkmių, 
paskatina griebtis prievartos.

Konradas yra tikras priešybių kamuolys: jautrus, 
atsidavęs, pasiaukojantis, kenčiantis, praradęs nuo-
voką, stokojantis užuojautos, žiaurus: „jį prikels va-
dinamasis žmonos pagalbos skambutis ir jam reikės 
lipti laiptais į jos kambarį ir tapti jos bejėgiškumo 
liudytoju, kokio nors naujo jos bejėgiškumo, nepajė-
gumo, fizinės negalės liudytoju“ (p. 117). „Konradas, 
viena vertus, slaugo, kita vertus, kamuoja. Konradas 
yra baisus žmogus, bet ir paslaugus, sadistas, bet ir 
rūpestingas“ (p. 112). Ypač ryškiai atskleidžiama so-
cialinė apatija ir antipatija: „Visuomenė nepaliauja-
mai saugosi dvasios blyksnių nuolat gindamasi nuo 
vadinamųjų dvasios ligonių. Visuomenei priimtinas 
tik slogus snūduriavimas, nieko daugiau“ (p. 66). Per-
sekiojančią vienatvės būseną dar labiau sustiprina 
niūrūs vaikystės prisiminimai. Perteikiami įvairūs 
santykio su pasauliu aspektai, pavyzdžiui: „Kadangi 
jis nesąs žmonių mylėtojas, todėl jis nesąs nė gyvūnų 
mylėtojas, nes jis nesąs pats sau, ką bepasakysi, bus 
neteisinga tarti, jog jis esąs gyvūnų mylėtojas, taip, jis 
nuolatos tiria gamtą, jo smegenys užsiėmusios vien šia 
veikla, tačiau būtent dėl šios priežasties, dėl nepaliau-
jamo gamtos tyrinėjimo jis nesąs gamtos mylėtojas, 
kaip tik priešingai, labiausiai dėl savo žmonos jis esąs 
tiesiog karštas gamtos nekentėjas, vadinasi, išeitų, ir 
kūrinijos nekentėjas“ (p. 18). 

Piešiamas groteskiškas, ironiškas, hiperbolizuo-
tas Konrado požiūrio į visuomenę, į socialinius, 
egzistencinius reiškinius, santykių su žmona vaiz-
dinys, sklidinas neigimo, abejingumo, paniekos 
ir priešpriešos. Sutuoktinių tarpusavio keistą ryšį 
iliustruoja net pomėgis skaityti. Konradas yra Pio-
tro Aleksejevičiaus Kropotkino (1842–1921) gerbė-
jas, mokslinius jo veikalus skaito ir žmonai, nors 
mato, kad ją tai kankina.1 Kaskart nuvarginta tokios 
literatūrinės egzekucijos viliasi, gal vyras paskaitys 
ištrauką iš Ofterdingeno – turbūt turimas omenyje 
Novalio (1772–1801) nebaigtas romanas „Heinri-
chas fon Ofterdingenas“. Tokie skirtingi troškimai 
iliustruoja nebylią veikėjų tarpusavio priešpriešą.

Neįgali žmona jaučiasi įkalinta, tačiau tas kalėjimas 
yra ne tik jos liga, slogi praeitis, bet ir nuolatinių vyro 
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eksperimentų pinklės, kandūs 
jo komentarai: „žmoną dideli 
kambariai slegia. Mane slegia 
maži kambariai, ją slogina dide-
li. […] kraštovaizdžio didybė ją 
prislegia po milžinišku dangaus 
skliautu, ją apima jausmas, kad 
tas milžiniškas dangaus skliau-
tas ją prislėgs, taip pat ir globo-
jamą didžio žmogaus ją apima 
jausmas, kad tas didis žmogus 
ją prislėgs“ (p. 28–29).

Pasakojimas perteikiamas 
ne iš vieno ar dviejų žmonių 
perspektyvos – istoriją kuria 
keletas pasakotojų, o šie keičia-
si bet kurioje sakinio ar nara-
tyvo vietoje. Pasitaiko minties šuolių, griaunamas 
įprastas pasakojimo būdas, tad skaityti reikia labai 
atidžiai. Autorius stumdo žodžius lyg šachmatų fi-
gūras, manipuliuodamas jų prasmėmis. Kiekvienas 
papildomas žodis keičia prieš tai atsiradusį suvoki-
mą. Kartojami sakiniai pulsuoja savitu ritmu, kuris 
išlaikomas per visą romaną: „Suprantama, iš mano 
kambario negirdėti, kaip mano žmona kvėpuoja savo 
kambaryje, tai tiesa, tai daug kartų įrodyta, pasa-
kęs Konradas, bet jis savo kambaryje iš tikrųjų gir-
dįs, kaip jo žmona kvėpuoja savo kambaryje“ (p. 23). 
Toks kalbos ritmiškumas leidžia Bernhardui išgauti 
dar vieną efektą – pagrindinis veikėjas nuolat kaita-
lioja pasakojimo temas, šiame kontekste tai atrodo 
natūralu ir suteikia romanui išpažinties atspalvį.

Ilgi, kartais kone visą puslapį užimantys sakiniai, 
išskirti dažniausiai kableliais, be tiesioginės kalbos 
susilieja į vientisą srautą, kurį kartais sustabdo pa-
prasti, trumpi sakiniai: „Nuolat vienas į vis didesnę 
tamsą, nes mąstantysis visada eina vienas į vis di-
desnę tamsą“ (p. 71). Netikėtas atokvėpis, nedidelės 
pauzės yra tam tikras prasminis akcentas. Šio roma-
no, pripratinusio skaitytojus prie nenutrūkstamai 
plūstančio minčių srauto, kontekste tokie sakiniai 
atrodo keisti, žadina smalsumą, kodėl drumstoje 

pastraipų tėkmėje staiga atsiveria tyras tam tikrų 
frazių aiškumas.

Bernhardas prozą vadino vyksmu teatro scenoje. 
Anot jo, žodžiai pasigirsta aklinoje tamsoje, o savita 
kiekvieno iš jų skleidžiama šviesa atveria anksčiau 
nematytas erdves. Valentinas Masalskis, turbūt irgi 
siekdamas tokios atverties, pagal šio rašytojo pjeses 
pastatė spektaklius „Įpročio jėga“ (2003), „Pasaulio 
gerintojas“ (2009), o vėliau (2015) LNDT suvaidino 
pagrindinį vaidmenį „Didvyrių aikštėje“, režisuoto-
je lenkų režisieriaus Krystiano Lupos.

Bernhardo „Kalkinė“ liepsnoja tikra ritualine li-
teratūros ugnimi. Romanas pats savaime yra iššūkis 
ir reiškinys su specifinėmis skaitymo taisyklėmis. 
Taigi, prieš paimant knygą į rankas, vertėtų atlik-
ti namų darbus ir nusiteikti, kad tai nebus įprastas 
pasakojimas. Svarbu pasiduoti autoriaus diktuoja-
mam ritmui, pasikartojimų virtinę suvokiant kaip 
besisukantį ratą su žudančios beprotybės, kančių ir 
šiurpios vienatvės atšvaitais...

1 Leventhal, R. S. (1988). „The Rhetoric of Anarcho-Nihilistic Murder: 

Thomas Bernhard’s “Das Kalkwerk.“ Modern Austrian Literature, 21(3/4), 

p. 25. Prieiga: http://www.jstor.org/stable/24647617

Thomas Bernhard.1957     Helmuto Baaro nuotr.
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Į mano būrimo saloną Dura necéssitas visais kanalais 
plūsta įvairūs, bet ne itin stropiai patikrinti gandai. 

Sužinojau, kad Nikita Michalkovas stato epinį karinį-pa-
triotinį serialą „Operacija U ir kiti Putino nuotykiai“. Bet 
suka galvą, kam patikėti pagrindinį vaidmenį, tinkamų 
artistų nėra, išskyrus patį generalisimą. Neaišku, kuris 
iš šalutinių veikėjų geriausiai atitiktų klasikinius Bailio, 
Vėplos ir Kriošenos įvaizdžius. Kad išsiaiškintų, surengė 
atranką: visus 4 sankcionuotus samodūrus – Putiną, Kim 
Čen Uną, Assadą ir Lukašenką susodino bunkeryje lošti 
Durniaus iš pinigų, teisėjaujant Xi Jinpingui.

Pirmą sceną pataikūnas Nikita nufilmavo labai pa-
kylėtą, monumentaliai optimistinę:

– Chana Amerikai! – džiugiai šūktelėjo Vladimiras 
Vladimirovičius, ant valiutos keityklos durų išvydęs 
užrašą „Dolerių nėra“.

Po šio žygio generalisimas ėmė domėtis, ar Ukraina 
jau prijungta prie Lugandonijos, kurią jis jau seniai pri-
sijungė prie Rusijos. Išgirdęs, kad operacija vyksta pa-
gal numatytą planą, liepė Šoigu tą planą įvykdyti pirma 
laiko. Generolas teisinosi paspartinti proceso negalintis, 
nes čigonai pavogė paskutinį dar važiuojantį tanką. Už-
truks, kol atsivarys naujų. Šio pasitarimo Michalkovas 
apdairiai nenufilmavo, kad neišduotų valstybinės pa-
slapties, antraip teks 15 metų praleisti už grotų. Jau gana 
vien to, kad pasipylė mylimų moterų išdavystės. Marine 
Le Pen, dar negrąžinusi ankstesnės rinkiminės pasko-
los, nusispjovė Kremliaus pusėn, darydama nepadorias 
užuominas, atseit Putinas jau nebeturi ne tik išeities, iš-
minties, bet ir išvietės – girdėjusi, esą auksinį jo pisuarą 
pavogė kažkoks nuskuręs oligarchas, kad susimokėtų už 
paslaugas tarnaitei. Ne ką geriau pasielgė meilužė Kaba-
jeva, su keturiais vaikais pabėgusi į Šveicariją. „Vadina-
si, nei Ciuricho, nei ežero ant Keturių kantonų Putinas 

nebombarduos?“ – džiugiai sukluso Abramovičius, ieš-
kantis, kur prisiglausti.

– Tai priklausys nuo to, ar prezidentas šią meilu-
žę labiau myli, ar labiau jos neapkenčia, – nuliūdino 
oligarchą televizinis Solovjovas, o toks Gazmanovas, 
eilinį kartą pasigyręs, kad buvo padarytas dar SSRS 
laikais, Lužnikų stadione karingai uždainavo tokiais 
žodžiais: Jei asmuo elgiasi kaip Musollinis, yra nuosta-
biai žiaurus kaip Hitleris, klastingai užsigrūdinęs kaip 
Stalinas, vadinasi, jis – Putinas! Uraaa!

Tą nufilmavęs Michalkovas pasigyrė Kusturicai, pa-
kviestam vadovauti Rusijos centriniam armijos teatrui, 
kad antras Oskaras, galima sakyti, jam jau garantuotas. 
Tačiau tuo metu karą Rusijai paskelbė kibernetiniai 
programišiai Anonymous, dažnai atpažįstami pagal 
Gay’aus Foxo kaukę. Jie ne tik „nulaužė“ daugybę vals-
tybinių svetainių, „bombardavo“ propagandos kanalus 
Russia Today, RIA Novosti, bet ir surengė ataką prieš pa-
ties Putino 82 m ilgio jachtą Gracefull, kainavusią 100 
mln. eurų, visiškai slaptai parsigabentą iš Hamburgo 
prieš pat karą. Įsilaužę į interneto svetainę, kuri auto-
matiškai nustato laivų buvimo vietą, anonimai pakeitė 
jachtos duomenis. „Maloningąją“ pervadinę FCK PTN, 
nustatė, kad nuo šiol jos buvimo vieta bus garsioji Gyva-
čių sala, o galutinis kelionės tikslas – Pragaras.

Tokio pažeminimo „Kancaras“ nebuvo patyręs nuo 
tada, kai tapo caras.

– Ir už ką man šitoks mizerabilizmas? – rovėsi paskuti-
nius plaukus raudodamas bombardyras, bet Michalkovas 
jam paaiškino, kad Maskva ašaromis netiki, todėl liepė to-
liau manipuliuoti garsiuoju raudonuoju mygtuku...

Tiesiai iš Gyvačių salos Krescencija ŠURKUTĖ

Visai nejuokingi skaitiniai

Lietuvos šalies žmonių padavimai CXCIX

BOMBARDYRAS
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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.

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 Ver-
mont (UVM), about the failure of mainstream economic thinking to explain 
economic reality, and why the dominant discourse nevertheless remains so 
powerful in academia.

Diana GEORGESCU
The Romanians are coming’. Emerging divisions and enduring misper-
ceptions in contemporary Europe (En) (Lt)
Following changes to UK immigration law in 2014, the documentary ‘The Roma-
nians are Coming’ promised the truth behind the headlines. Diana Georgescu 
finds a more troubling picture of Romanians, tied up with longstanding preju-
dices applied to eastern Europeans generally and Romani people in particular.
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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 au-
thoritarianism is reckless in the current situation, responds Aleida Assmann. Recall-
ing the contribution of eastern European dissidents to Europe’s culture of human 
rights offers a corrective to the damaging myth of the ‘victorious West’.

Håkan FORSELL
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The anachronistic appearance of the post-communist world fascinated 
westerners visiting eastern Europe after ’89. As Håkan Forsell puts it, the East 
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totalitarianism were rapidly forgotten by the seekers of ‘true Europe’.

Samuel ABRAHÁM
Intellectual paths in central Europe. An idealistic Havel, a cynical Or-
bán, 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 em-
barked on a programme of expansion and Russia began to create an alterna-
tive 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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