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Almantas Samalavičius. Vienoje iš ankstyviau-
sių savo knygų „Nauda ar žmonės: naujas socia-

linis pinigų vaidmuo“ rašėte: „Institucijos ima gyventi 
savarankišką gyvenimą. Šiandien jos primena nekon-

Problemos ir idėjos

Kazino stiliaus 
bankininkystė
Su ekonomistu Jamesu RobeRtSonu kalbasi Almantas SamalavičiuS

troliuojamą okeano lainerį, kuris nekeičia kurso, ryž-
tingai plaukdamas neteisinga kryptimi.“ Taigi beveik 
prieš keturiasdešimt metų taikliai išpranašavote tai, 
kas vyksta dabar, užsitęsusios finansų ir ekonomikos 

Britų ekonomistas Jamesas Robertsonas Oksfordo universitete baigė istorijos, filosofijos ir kla-
sikinių kalbų studijas. XX a. 6-ajame dešimtmetyje dirbo savo šalies vyriausybėje Vaithole, pa-
rengė Mauricijaus ir Seišelių salų plėtros planus, premjerą Haroldą Macmillaną lydėjo kelionėje 
po Afriką, paskatinusioje dekolonizacijos procesus. Vėliau keletą metų dirbo ministrų kabinete ir 
Gynybos ministerijoje, jam buvo pavesta parengti jūrų laivyno, sausumos ir oro pajėgų koordina-
vimo struktūrą. Atsisakęs tolesnės politinės karjeros, tapo nepriklausomu vadybos konsultantu 
ir sistemų analitiku. D. Britanijos bankų prašymu 1968 m. įkūrė tarpbankinę tyrimų tarnybą 
ir jai vadovavo iki 1973 m. Vėliau tapo privačiu finansų analitiku, ėmė tyrinėti ekonomikos ir 
socialinės kaitos perspektyvas. 9-ajame dešimtmetyje drauge su bendraminčiais įsteigė Naujo-
sios ekonomikos fondą (NEF). Plačiai nuskambėjo Robertsono veikalai apie alternatyviąją eko-
nomiką: „Nauda ar žmonės“ (1974), „Sveikas protas kaip alternatyva“ (1978), „Ateities darbas“ 
(1985), „Ateities turtas: naujoji XXI amžiaus ekonomika“ (1990), „Kitapus priklausomybės kultū-
ros“ (1997). Europos Komisijos užsakymu jis parašė knygą „Naujoji darnios plėtros ekonomika“ 
(1997). Su Josephu Huberiu išleido studiją „Naujų pinigų kūrimas“ (2000), su Johnu Bunzlu – 
„Monetarinė reforma“ (2004) ir kt. Be to, Robertsonas atliko daugybę mokslinių tyrimų Pasaulio 
sveikatos organizacijos, Europos Komisijos, Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plė-
tros organizacijos (OECD) užsakymu. Ilgus metus jis buvo Oksfordo universiteto Žaliojo koledžo 
Aplinkosaugos, etikos ir visuomenės centro bendradarbis.

Pio Manzu tyrimų centras Rimini (Italija) 2003 m. apdovanojo Robertsoną Aukso medaliu „Už 
naujosios ekonomikos, grindžiamos socialinėmis ir dvasinėmis vertybėmis, kūrimą“.

Su vienu iškiliausių alternatyviosios ekonomikos autoritetų kalbėjausi apie naujausią jo veikalą 
„Pinigų ateitis: žlugimas ar proveržis?“
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krizės laikais! Naujausioje savo knygoje kalbate apie 
„kazino stiliaus bankininkystę“, tapusią globaliu reiš-
kiniu. Tad šią „apklausą“ norėčiau pradėti teirauda-
masis, kiek dar krizių reikės išgyventi, kol suvoksime 
mus užgriuvusių problemų gylį ir mastą? Ar pastebite 
kokių nors ženklų, rodančių, kad šalių vyriausybės 
pagaliau ima suprasti neišvengiamą būtinybę iš es-
mės reformuoti monetarinę sistemą ir finansus?

James Robertson. Daugiau finansinių kolapsų 
tikrai nereikia. Turime užkirsti jiems kelią, nes kri-
zių padariniai dar labiau paspartins žmonių ir kitų 
gyvybės rūšių nykimą. Kad to išvengtume, turime 
priversti valdžią imtis reformų, kurias ir siūlau kny-
goje „Pinigų ateitis“. Jos prisidės prie to, kad būtų 
sukurta visiškai nauja – sąžininga ir efektyvi – pini-
gų sistema, atliepianti žmonių ir kitų gyvybės rūšių 
poreikius. Antraip žmonija neįstengs išgyventi net 
šio amžiaus.

Tokių reformų poveikis numatomas dvejopas: trum-
pesnėje perspektyvoje jos palengvins tą sunkią naštą, 
kurią daugumai žmonių užkrovė 2007–2008 m. prasi-
dėjusi ir tebesitęsianti pasaulinė krizė, o ilgalaikėje 
perspektyvoje sumažins naujų finansinių krizių ri-
ziką.

Į jūsų klausimą, ar šalių vyriausybės suvokia re-
formų būtinybę, atsakau – taip, jos ima tai suprasti. 
Pastarųjų metų įvykiai D. Britanijoje ir kitose vals-
tybėse rodo, kad visuomenių, o ir vyriausybių, pasi-
piktinimą jau lydi suvokimas, kad dabartinė pinigų 
sistema stumia į pražūtį. Ją reikia keisti, kad:

– nebūtų leidžiama turtingiesiems gudrauti ir slėpti 
mokesčius, kuriuos jie privalo sumokėti visuomenei;

– būtų užkirstas kelias bankininkams griebtis 
apgaulės ir falsifikuoti palūkanų normas, kuriomis 
remdamiesi bankai skolina vieni kitiems per libo-
ro (Londono tarpbankinė norma) ir euriboro (euro 
tarpbankinė norma) sistemas.

Karališkasis Škotijos bankas (jį valdo britų vy-
riausybė) ne per seniausiai iš šimtų tūkstančių savo 
klientų atėmė galimybę naudotis sąskaitomis, nes 
žlugo išmokėjimo paslauga. Tai reiškia, kad ban-
kai privalo tobulinti „mažmeninės bankininkystės“ 

kompetenciją, užuot toliau plėtoję „kazino stiliaus 
bankininkystę“.

Didieji britų bankai sąmoningai apgaudinėjo 
smulkųjį verslą, primesdami jam rizikingas paskolų 
sąlygas, kurių deramai neišaiškino, todėl verslinin-
kai jų nesuprato.

Anglijos centrinio banko valdytojas Mervynas 
Kingas tvirtina, kad 2007–2008 m. prasidėjusi glo-
bali finansų krizė tęsis dar mažiausiai ketverius me-
tus. Baimė, kad teks taip ilgai tempti šią naštą su 
visomis iš to išplaukiančiomis viešosios tvarkos ir 
politinėmis pasekmėmis, galbūt privers finansinin-
kus keisti pinigų sistemą radikaliau, negu jie patys 
dabar įsivaizduoja.

O nesugebėjimas suvaldyti euro zonos finansų 
krizės galbūt privers pertvarkyti europinę pini-
gų sistemą taip, kaip nė nesisapnavo standartiškai 
mąstantiems politikams, jų finansų ekspertams ir 
patarėjams.

Knygoje „Pinigų ateitis“ teigiate: „Šiandieninis 
profesionalų supratimas apie tai, kaip veikia pinigai, 
kol kas labai primityvus.“ Vadinasi, didžiųjų šalių ir 
tarptautinių organizacijų finansų politika grindžia-
ma klaidingomis prielaidomis? Gal taip yra todėl, 
kad į ekonomikos sritį alternatyvos skinasi kelią ypač 
lėtai ir nedaro rimtesnės įtakos finansų sluoksniams? 
Tad kaip išsiveržti iš užburto rato?

Daugumos profesionalų, akademikų ir politinių 
bendruomenių bendra yda laikyčiau „grupinį mąs-
tymą“. Jį lemia finansiniai interesai ir karjerizmas. 
Dabartinė pinigų sistema yra finansiškai naudinga 
daugeliui įtakingų žmonių beveik kiekvienoje šaly-
je. Jų tapatumui, savo vertės ir svarbos pojūčiui šis 
status quo labai palankus. Akademikai, kurie ilgus 
metus dėstė remdamiesi standartiniais įsitikinimais, 
veja šalin net mintį, kad galbūt mąstė klaidingai. Juk 
tai reikštų, kad jų gyvenimas iššvaistytas vėjais, o 
dėstymas netgi padarė žalą kitiems…

Detaliau tą aptariu baigiamojoje „Pinigų ateities“ 
dalyje. Pavyzdžiui, p. 172–173 cituoju Machiavelli’o 
„Valdovą“ (1532): „Tas, kuris įveda naują tvarką, vi-
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sus, turinčius naudos iš senosios tvarkos, laiko prie-
šais, nes šiek tiek sąjungininkų randa tik tarp tų, ku-
rie gali tikėtis naudos iš naujosios tvarkos.“ Darau 
nuorodą ir į Thomaso Kuhno veikalą „Mokslo revo-
liucijų struktūra“ (1962): „Žmonės paprastai neatsi-
sako savo nuomonės, net jeigu tampa akivaizdu, kad 
ji klaidinga, nes kiltų grėsmė tam, ką jie laiko tapatu-
mu ir profesinės ar ekonominės egzistencijos pama-
tu. Todėl kovoja su visais, metančiais jiems iššūkį, iš 
paskutiniųjų priešindamiesi tol, kol įstengia apginti 
savo statusą, arba kol marginalizuojasi ir, laikui bė-
gant, išmiršta.“ Pasak Kuhno, tai „biologinė“ kovos 
tarp besivaržančių paradigmų, tarp konservatyvaus 
ir progresyvaus požiūrio baigtis.

Aptardamas ateities galimybes, apgailestaujate, 
kad pastaraisiais metais beveik nediskutuota apie 
tai, koks turėtų būti pinigų ir vertybių arba pinigų 
ir etikos santykis. Vis dėlto viename iš savo naujien-
laiškių teigiate, esą jau galima įžvelgti šiokių tokių 
mentalinių pokyčių, vis dažniau kalbama apie etikos 
svarbą verslui ir finansams. Ar tai nėra atsitiktiniai 
pavyzdžiai? Ar realu tikėtis, kad etiniai principai bus 
perkelti ir į monetarinę sferą?

„Pinigų ateities“ antras skyrius skirtas pinigams ir 
etikai. Prognozuoju neabejotinai greitą laikotarpio, 
per kurį standartinis ekonominis mąstymas padarė 
viską, kad ekonomiką atskirtų nuo etikos ir paverstų 
ją tiksliuoju mokslu, pabaigą. Pagaliau žmonės ima 
suprasti, kad mūsų rūšies ateitis priklausys nuo to, 
kiek protingesni tapsime šiuo atžvilgiu. Turime pri-
versti pinigų sistemą dirbti taip, kad visi taptų pajė-
gūs ir tausojantys, – tik tada gyvybė Žemėje išliks. 
Šiam supratimui įdiegti būtina Koperniko masto 
revoliucija, kuri atskleistų, koks primityvus mūsų 
požiūris į tai, kaip veikia pinigai ir kaip reikėtų šią 
nuostatą keisti.

Jūsų palyginimas, kad dabartinis monetarinės sis-
temos suvokimas primena įsivaizdavimus apie saulės 
sistemą iki Koperniko, labai taiklus. Pateikiate ir savo 
koncepciją, kaip veikia pinigai. Tačiau, perfrazavus 

Benjamino Barberio, beje, ekonomisto, žodžius, kad 
sukurti demokratijai, kaip ir parašyti gerai knygai, 
reikia laiko, kyla klausimas, kiek jo prireiks, kad al-
ternatyvios idėjos ne tik subręstų, bet ir rastų atgarsį? 
Ekonomika pernelyg ilgai buvo atskirta nuo ekologi-
jos. Kaip paspartinti naujojo sąmoningumo proveržį?

Lengvo atsakymo į šį klausimą nėra. Ar būtinoji 
monetarinės sistemos reforma vyks be pertrūkių ir 
bus sėkminga, priklausys nuo to, kokį spaudimą da-
rys išsilavinę, aktyvūs viso pasaulio piliečiai, kuriems 
žmonijos ateitis svarbesnė negu dabartinis status quo. 
Mums reikia įsukti kaitos mechanizmą, tada ir kiti 
žmonės, tą pastebėję, supras, kad privalo prisijungti.

Šį mums tekusį iššūkį lyginu su tuo, ką kalėjimo 
užrašuose ir laiškuose 1928 m. Antonio Gramsci’s 
vadino intelekto pesimizmu, kurį atsveria valios 
optimizmas, – kitaip tariant, turime pripažinti, kad 
būtiniems pokyčiams bus įnirtingai priešinamasi, ta-
čiau privalome padaryti viską, kad pokyčiai vyktų.

1989-aisiais baigėsi Šaltasis karas, komunizmo 
imperija žlugo. Tačiau Vidurio Rytų Europa sunkiai 
žengia laisvės keliu, jos ekonomika, finansų politika 
labai prieštaringa. Pirmiausia todėl, kad šios šalys 
nekritiškai perėmė kai kurias absurdiškas idėjas, 
dogmatiškai skelbtas Miltono Friedmano ir vadina-
mosios Čikagos mokyklos. Būriai profesionalių eko-
nomistų iki šiol aiškina, esą laisvajai rinkai nereika-
lingas joks valstybės kišimasis ir reguliavimas, nors 
ekonomikos istorikas Karlas Polanyi’s jau 5-ajame 
praėjusio amžiaus dešimtmetyje įrodė, kad, pavyz-
džiui, Anglija laisvąją rinką sukūrė parlamento įsa-
kais. Ko, Jūsų nuomone, turėtų imtis Vidurio Rytų 
Europa, kad jos ekonomika pradėtų remtis sveika 
nuovoka, o ne žalingomis koncepcijomis? Veikiausiai 
prireiks ne vienos kartos, kol universitetai pertvarkys 
savo programas, kad įstengtų suteikti ekonominį išsi-
lavinimą, paremtą etika ir tausojimu?

Pasaulio mastu šiandien dominuoja globalizuota 
pinigų sistema. Tokia padėtis susiklostė per pasta-
ruosius du šimtmečius, ankstesniais amžiais atski-
ros šalys turėjo savo valiutą.
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Pavyzdžiui, XIII a. į Italiją iš Kinijos sugrįžęs 
Marcas Polas žavėjosi neįprasta monetarine kinų 
sistema, iš kurios europiečių pirkliai galėtų daug ko 
pasimokyti. Tačiau jis nė neįsivaizdavo, kad būsimo-
ji pasaulinė prekyba galėtų baigtis tokia valiutų kei-
timo sistema, kuri pasidarys labiau nei būtina, kad 
prekiauti būtų naudinga. Tik naujaisiais laikais visų 
svarbiausia rinka tapo valiutų pirkimas ir pardavi-
mas. Tai, kas šuniui neabejotinai praverčia, – uode-
ga, kurią jis gali vizginti, šiandien jau nėra priedėlis. 
Pinigų sistema dabar tapo uodega, vizginančia šunį. 
Tai galima laikyti tam tikra dramblialigės – kūną 
siaubingai sudarkančios ligos – forma. Nuo jos ken-
čia visa žmonija. Iškilo pavojus mūsų visų ateičiai.

Kai kam tokia mintis gal pasirodys ekstremistinė, 
tačiau noriu pasakyti, kad Rytų Europos nereikėtų 
laikyti išskirtiniu atveju. Jei politikai, finansininkai, 
palaikomi konvencionaliai mąstančių akademikų, ir 
toliau stengsis, kad dabartinė pinigų sistema išliktų 
nereformuota, tai galiausiai sugriaus visos žmoni-
jos ateitį.

Tad jūsų pateiktą klausimą apie ekonominį išsila-
vinimą, pagrįstą sveika nuovoka, ir poreikį pertvar-
kyti Rytų Europos universitetų programas svarsty-
čiau platesniame kontekste – sąlygos visur kuriamos 
tokios pačios.

Savo tinklalapyje minite dvi iškilias asmenybes, 
kurių mąstymas ir darbai leidžia naujai pažvelgti ir 
įvertinti daugelį tarsi nekvestionuotinų modernybės 
dogmų. Turiu galvoje ekonomikos vizionierių Ernstą 
Fritzą Schumacherį ir socialinį mąstytoją Ivaną Il-
lichą, kuris nustatė ne vieną esminę priežastį, kodėl 
šiandienos visuomenė neįstengia susidoroti su savo 
problemomis. Kokią įtaką šie mąstytojai, kritikavę 
moderniąsias institucijas, padarė Jūsų pasaulėžiūrai?

1973-iaisiais įvykęs karjeros posūkis išlaisvino 
mane iš daugelio dalykų, kurie du dešimtmečius 
klostėsi mano akivaizdoje, bet jų nesuvokiau. Susi-
domėjau aplinkosaugos, feminizmo sąjūdžiais, atei-
ties studijomis, Ivano Illicho „džiugios visuomenės“ 
idėjomis ir Fritzo Schumacherio mąstymu, kurio 

esmė – „mažiau yra gražu“. Beje, juos abu turėjau 
laimę pažinoti asmeniškai.

Dvidešimt metų dirbau didelėse valdžios, vers-
lo ir finansų struktūrose, o ankstesnė mano sąsaja 
su dekolonizacijos procesais paskatino susidomėti 
idėja, kad reikia išsilaisvinti iš pernelyg varžančios 
priklausomybės nuo didelių struktūrų ir ieškoti lo-
kalesnių, labiau asmeniškų būdų, kaip susitvarkyti 
gyvenimą, t. y. visa tai, kas susiję su darbu, mityba, 
technologijomis, sveikata, švietimu, pinigais (turiu 
omenyje tiek vietinę valiutą, tiek kitas finansines 
paslaugas) ir t. t.

Iki šiol manau, kad posūkis lokalaus ir asmeniško 
tarpusavio pasitikėjimo link yra būtinas žmonių vi-
suomenės ateičiai užtikrinti. Tačiau tai nereiškia, kad 
galime paprasčiausiai masiškai nusišalinti nuo sąvei-
kos su didelėmis tarpusavyje susijusiomis valdžios, 
verslo ir pinigų struktūromis. Viena vertus, šiuolai-
kinis globalus kaimas daugybę svarbių reikalų turi 
spręsti dviem lygmenimis – tiek nacionaliniu, tiek 
tarptautiniu. Antra vertus, tie žmonės, kurie valdo 
šias dideles struktūras, neleis, kad kas nors perimtų jų 
turimą galią. Tikėtis, kad jie nulips mums nuo spran-
do, jei jų neparaginsime ar nepriversime to padaryti, 
tolygu loti prieš mėnulį. Grakščiai ir taikiai išsilais-
vinti įmanoma tik sąmoningai pasitelkus dekoloniza-
ciją – tai planingas būdas, kaip įveikti didelę galią.

Savo naujienlaiškiuose pateikiate nemažai nuoro-
dų ir užuominų, kokiomis idėjomis ir koncepcijomis 
vertėtų pasidomėti išsamiau. Gal galėtumėte išvardyti 
ekonomistus, kuriuos, Jūsų nuomone, būtina įtraukti 
į universitetų programas? Kurie ekonominių alterna-
tyvų kūrėjai Jums atrodo reikšmingiausi?

Kad būtina keisti pinigų sistemą, suvokiau ne 
studijuodamas akademinius ekonomistus, bet rem-
damasis savo patirtimi, kurios sėmiausi iš praktiš-
kesnių veikimo ir mąstymo sričių. Dabar man rūpi 
ne įvairių teorijų, kurias siūlo akademiniai ekono-
mistai, vertė, o tai, kaip įgyvendinti pokyčius.

Suprantama, knygose ir straipsniuose, kuriuos 
skelbiu savo interneto svetainėje, esu paminėjęs ne-
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mažai ekonomistų. Tie jūsų skaitytojai, kurie tuo 
sąrašu domisi, gali mano interneto svetainėje per-
žiūrėti nuorodą „ekonomistai“.

Jūsų siūloma pinigų reforma tokia didžiulė, kad iš-
samiai ją aptarti tokio pobūdžio pokalbyje vargu ar 
įmanoma. Vis dėlto kokie svarbiausi turėtų būti vy-
riausybių žingsniai? Ar pradėti reikėtų nuo tarptau-
tinės pinigų sistemos pertvarkymo, ar pirmiau refor-
muoti vietines šalių valiutas?

Idėjos apie Koperniko masto revoliuciją esmė ta, 
kad būtina suvokti, kaip veikia pinigų sistema, ir re-
formuoti dabartinę neintegralią mąstymo ir veikimo 
sistemą. Reikia priversti, kad įvairūs jos elementai 
veiktų efektyviai ir dorai, kad ji reguliuotų gėrybių 
ir paslaugų apykaitą, kad suteiktų motyvaciją padėti 
vieni kitiems, kartu saugant žemės resursus, kuriais 
grindžiame savo išlikimą ir gerovę.

Pavyzdžiui, kurti naujas vietines valiutas ir kitas 
vietines finansų institucijas nebus labai prasminga, 
jei leisime, kad centralizuotos nacionalinės ir tarp-
tautinės institucijos toliau pumpuotų vietinį turtą, 
viską atiduodamos į pasaulio ir kiekvienos valstybės 
turtingiausių ir galingiausių asmenų rankas.

Jeigu leisime pinigų sistemos vadybininkams ir 
toliau tvarkytis taip, kaip iki šiol, toji veikla bus ka-
tastrofiškai neefektyvi ir galiausiai žlugs. Esminis re-
formatoriams tenkantis iššūkis yra pasiekti, kad tam 
tikros reformos būtų įgyvendintos, kartu suvokiant, 
koks visumos paveikslas susidėlios po jų.

Kaip rašiau knygos „Pinigų ateitis“ užsklandoje 
(p. 175), reikia tinkamo „atsako, analizuojant dabartinio 
globalaus finansų žlugimo priežastis ir pasekmes. Tai pa-
dės pratęsti rūšių gyvenimą ir prasiveržti kitokios ateities 
link. Dabar turime sutelktomis pastangomis mobilizuoti 
valdymo meną, kad perkeltume jį į praktiką.“

Regis, teigiate, kad susidėvėjo, susikompromitavo 
tiek socializmas, tiek ir kapitalizmas. Kokio pobūdžio 
ekonomika galėtų rastis ateityje, kokiomis idėjomis ji 
bus pagrįsta, jei, žinoma, kaip rašote knygoje, dar ne 
per vėlu ką nors keisti?

Kapitalizmas ir socializmas tapo abstrakčiomis 
sąvokomis be konkretaus turinio. Ką reikėtų daryti? 
Ko turėtume griebtis? Štai klausimas, į kurį teks at-
sakyti. Ginčytis dėl kapitalizmo ir socializmo, vietoj 
jų peršant kokią nors kitą abstrakčią sąvoką, yra be-
prasmiškas laiko ir energijos švaistymas.

Mano atsakymas į šį klausimą yra toks – būtina 
įdiegti naujus pinigų sistemos principus nacionali-
niu ir tarptautiniu lygmeniu. Jie turėtų būti tokie:

pirma, bendram interesui tarnaujančios viešo-
sios agentūros turėtų sukaupti naujas viešųjų lėšų 
atsargas;

antra, privatūs asmenys, verslo įmonės ir kitos 
organizacijos turėtų gauti mokesčių lengvatas, jeigu 
prisideda prie kitų žmonių gerovės ir didina bendro-
jo rezervo vertę;

trečia, visi, tarp jų viešųjų paslaugų ir kitos pelno 
nesiekiančias organizacijos, turėtų būti apmokesti-
nami pagal tai, kokia viešųjų resursų dalimi nau-
dojasi;

ketvirta, šių mokesčių sukuriamas pajamas, de-
mokratiškai nusprendus, kiek lėšų reikia kitoms 
viešosioms paslaugoms finansuoti, turėtų sąžiningai 
pasidalyti visi kaip piliečio pajamas;

penkta, šie pertvarkymai turėtų būti daromi taip, 
kad galėtume tenkinti savo poreikius, nekliudydami 
kitiems tenkinti savuosius, ir kad padėtų išsaugoti 
visiems bendrus pasaulio resursus;

šešta, reformos turėtų išlaisvinti mus iš vis didė-
jančios priklausomybės nuo nacionalinių ir tarptau-
tinių pinigų, sumažindamos didžiojo verslo ir vy-
riausybių vaidmenį, tenkinant žmonių poreikius, o 
tai leis suvaldyti įprastinį pinigų spaudimą.

Dėkoju už pokalbį.

P. S. Šie klausimai yra susiję su nauja Jameso Ro-
bertsono knyga „Pinigų ateitis: žlugimas ar prover-
žis?“ Norintys rasti nuorodas gali persikelti knygos 
kopiją pdf formatu iš autoriaus tinklalapio http://
www.jamesrobertson.com/futuremoney.htm, taip pat 
nemokamai gauti jo siunčiamus naujienlaiškius.
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Almantas Samalavičius: Jūsų knyga „Laimės eko-
nomika“ yra ne tik teorinis iššūkis pasaulyje do-

minuojančiai ekonomikos sampratai (ja remiasi ir Rytų 
Europa, kuri 1990 m. pasinėrė į laisvąją rinką, vildama-
si, kad iš chroniško socialistinio nepritekliaus galės len-
gvai peršokti į gausos kultūrą). Kartu tai instrumentas, 
leidžiantis „išpreparuoti“ dabartinę sistemą, paremtą 
neribojamu ekonomikos augimu, ir parodyti, kad gero-
vė, suvokiama vien kaip vartojimo didinimas, yra kelias 
į niekur. Kas paskatino Jus ieškoti alternatyvaus požiūrio 
į ekonomiką, o gerovės sąvokai suteikti naują turinį?

Mark Anielski: Dabartinio ekonomikos modelio, 
grindžiamo vien ekonomikos augimu, trūkumus iš-
dėsčiau knygoje „Laimės ekonomika: tikrojo turto 

Laimė ir ekonomika
Su ekonomistu Marku AnielSkiu 
kalbasi Almantas SamalavičiuS

Kanadietis ekonomikos ekspertas Markas Anielskis yra žinomas tarptautiniu mastu kaip tikrojo 
turto (genuine wealth) koncepcijos ir tikrosios pažangos indikatorių (genuine progress indicators) 
kūrėjas. Kurį laiką dirbęs vyriausiuoju ekonomikos analitiku Albertos provincijos aplinkosaugos 
departamente ir finansų apskaitos tarnyboje, vėliau Albertos universitete su grupe tyrėjų analizavo 
buhalterinės apskaitos ir ekonominių matavimų sistemas, ieškodami alternatyvų. Nuo 2003 m. jis 
yra šio universiteto Verslo fakulteto profesorius, dėsto ir Breinbridžo instituto (JAV) magistran-
tams, be to, yra konsultacinės firmos, kurią įsteigė jo šeima, prezidentas.

Marko Anielskio veikalas „Laimės ekonomika“ (The Economics of Happiness, 2007) tapo ryškiu 
mokslo įvykiu, smarkiai paveikusiu ekonominės darnos diskursą. 2011 m. už Kinijos vyriausybės 
konsultavimą, kaip kurti žaliąjį BVP (bendrąjį vidaus produktą), Anielskis pelnė Johno Cobbo 
įsteigtą Bendrojo gėrio premiją. Šią patirtį apibendrinanti knyga įvertinta aukso medaliu Los An-
dželo Nautilus knygų konkurse („sąmoningo verslo“ kategorijoje) ir bronzos medaliu Niujorko ak-
siomatinių knygų konkurse (ekonomikos kategorijoje).

Su analitiku Marku Anielskiu kalbėjomės, kaip reikėtų reformuoti dogmatišką neoklasikinės 
ekonomikos modelį, kuris viską matuoja naudos kategorijomis, skatindamas plėšrų godumą, ir kas 
laikytina tikrąja sėkme ekonomikos srityje.

kūrimas“ (www.genuinewealth.net). O kas paskatino 
į tai gilintis? Studijavau neoklasikinę ekonomiką, 
miškininkystę, finansų apskaitą, domėjausi teolo-
gija, ir visa ši įvairovė leido man iš skirtingų pusių 
pažvelgti į pasaulį. Mokydamasis buhalterinės aps-
kaitos, suvokiau, kokia svarbi yra fizinė turto inven-
torizacija, nes tik pasvėrus pajamas ir išlaidas galima 
priimti tinkamus sprendimus.

Dabartinė buhalterinės apskaitos sistema savo ša-
knimis siekia Renesansą, kai vienuolis pranciškonas 
ir matematikas Luca Pacioli’s, padedamas Leonardo 
da Vinci’o, sukūrė dvejybinio įrašo metodą – bu-
halterinėje apskaitoje jis naudojamas iki šiol. Pata-
rinėdamas Venecijos verslininkams, kurie tuo metu 
būrėsi į prekybininkų gildijas ar kooperatyvus, Luca 
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mokė, kad išmintingas verslininkas turėtų sutelkti 
dėmesį į fizinį inventorių ir į turto santykį su skolo-
mis (rizika) (tą atskleidžia pajamų ir išlaidų balan-
sas), kad užtikrintų verslo ir namų ūkio, kuris susijęs 
su tuo verslu ir yra nuo jo priklausomas, klestėjimą 
ir atsparumą. Lucos teigimu, visas turtas priklauso 
Dievui (Kūrėjui), todėl nuolatinė įmonės veiklos ro-
diklių apskaita leidžia atsiskaityti prieš Dievą, atsi-
dėkojant už tai, kad turtas išmintingai valdomas ir 
užtikrina Venecijos klestėjimą. Renesanso laikais 
Venecijai leido klestėti būtent išmintingi Lucos pata-
rimai ir universalus Leonardo talentas.

Įgijęs buhalterio diplomą, grįžau į Albertos universi-
tetą studijuoti ekonomikos ir miškininkystės. Čia man 
diegė ekonomikos, pagrįstos neoklasikinėmis aksio-
momis, „teologiją“. Turėjau nedvejodamas priimti te-
orijas, kurios paverčia žmones individais, varžomais jų 
pajamų dydžio, – t. y. racionaliais vartotojais ir naudos 
maksimizuotojais. Neoklasikinė ekonomika įsitikinusi, 
kad gėrybių ir paslaugų kainas lemia, pajamas paskirs-
to rinka, reaguodama į poreikių ir jų tenkinimo dina-
miką, todėl „augimas yra gėris“, jam netaikomi jokie 
apribojimai, o esminis pažangos rodiklis yra bendrasis 
vidaus produktas (BVP). Kai perpratau neoklasikinės 
ekonomikos klaidas ir prieštaravimus, pirmiausia kilo 
klausimas, ar visi individai siekia maksimalios naudos 
ir vien materialinio turto? Ar šis modelis nesubyra 
tada, kai žmonės veikia, vedami užuojautos ir altruiz-
mo, kai, užuot be saiko vartoję, renkasi kuklesnį, pa-
prastesnį gyvenimo būdą? Kas yra naudingumas? Kas 
yra nauda kaip laimės vienetas? Ar įmanoma išmatuoti 
ir monetarizuoti laimę? Supratau, kad rinka niekada 
nebuvo tobula, neretai ignoravo ar tiesiog neįžvelgė 
tikrųjų vertybių, tokių kaip gamtinis kapitalas ar pas-
laugų ekosistema. Nacijų ir korporacijų buhalterinė aps-
kaita nesiremia jokiais natūralių dalykų vertės įkainiais, 
nepasveria rizikos, susijusios su agresyvia ekonomine 
veikla, nepaiso pramonės poveikio aplinkai. Tarsi verslo 
ar bendruomenės klestėjimui nedarytų jokios įtakos nei 
atsakomybės suvokimas, nei rizikos apskaičiavimas. Be 
to, išsiaiškinau, kad nė vienos pasaulio šalies valdžia nėra 
inventorizavusi savo žmogiškojo, socialinio, gamtinio ir 

sukurtojo turto, nekreipia dėmesio į pajamų santykį su 
išlaidomis. O juk net korporacijos, pavyzdžiui, Co-
ca-Cola, negalėtų veikti, jei būtų pažeistas pajamų 
ir išlaidų balansas, į kurį kaip turtas įeina ir prekės 
ženklo vertė.

Veikiausiai pats svarbiausias dalykas, kurį supratau, 
buvo tai, kad dabartinė ekonominė sistema įsivaizduo-
ja, esą tikrąją daiktų vertę išreiškia pinigai – tobulas 
naudingumo, BVP ar kitų visuomenės gėrybių ir pas-
laugų matas. Tačiau argi tai įmanoma? Juk patys pinigai 
neturi savarankiškos vertės. Žodis „vertė“ yra kilęs iš 
lotynų kalbos žodžio valorum, kuris reiškia būti ver-
tingam, būti stipriam. Nustebau suvokęs, kad dauguma 
žmonių, tarp jų ir ekonomistai, neturi supratimo, kas 
yra pinigai, kaip jie kuriami ir kas juos kuria. Išsiaiš-
kinau: pinigams nebūdinga originali vertė arba jie jos 
neturi todėl, kad yra kuriami iš oro, kitaip tariant, de-
kretu, kai viena ar kita vyriausybė išleidžia naują va-
liutą arba kai privatūs bankai suteikia paskolą, kurios 
gavėjai paverčiami mortgages (šis prancūziškas žodis 
reiškia „įkaitai iki mirties“). Dauguma (98 proc.) šiuo-
laikinių pinigų yra sukuriami kaip privataus banko 
paskola, kuri niekaip nesusijusi su tikruoju bendruo-
menių ar tautų sukauptu turtu. Tai reiškia, kad pinigai 
YRA skola, o didinti tą skolą skatina palūkanų galia. 
Augantis totalios neapmokėtos paskolos kalnas galiau-
siai taps toks didelis, kad ekonomikos sistema katastro-
fiškai žlugs, nes neužteks pinigų padengti net paskolos 
palūkanoms. Supratau ir priežastį, kodėl ekonomistai 
ir politikai toliau reikalauja vis spartesnio ekonomikos 
augimo, teigdami, esą šis kelias veda į darną ir didina 
gerovę, – jie viliasi, neva didesnis BVP (augantis varto-
jimas, daugiau kokybiškos produkcijos ir verslo paslau-
gų) padės suvaldyti kylantį ir vis labiau slegiantį skolos 
kalną. Luca nustėrtų sužinojęs, kad moderni ekonomi-
kos sistema disponuoja tautų turtu be tikslios pajamų 
ir išlaidų apskaitos, o pinigai pagal mūsų monetarinę 
sistemą neturi nieko bendra su realiomis pajamomis ir 
įsipareigojimais, nors tai galiausiai ir lemia tiek gyveni-
mo kokybę, tiek kiekvienos bendruomenės laimę. Tada 
supratau, kad, palyginti su miškų ekosistema, globali 
ekonomika, įtikėjusi amžinu augimu ir nepaisanti jau 
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dabar sunkiai pakeliamos skolų naštos, vis labiau pri-
mena vėžio ląstelę, kuri be atvangos graužia žmonijos 
kūną, protą ir sielą.

Tapo aišku: naivus tikėjimas amžinu ekonomikos 
augimu, kolektyvinis pinigų prigimties ir jų kūrimo 
neišmanymas yra globali aklavietė, į kurią slenka mūsų 
gerasis Titanikas, nepaisydamas rizikos, kad susidurs 
su ledkalniu. Pražūties grėsmė iškilusi tiek žmonijai, 
tiek gamtai, bet nė vienos šalies lyderiai to nepripažįsta 
ir nesiūlo jokių alternatyvų. 

Šie nuogastavimai, asmeniški svarstymai padėjo 
man suprasti, kad savo įžvalgas privalau paversti kny-
ga. Daugelis mano magistrantūros studentų irgi ragi-
no, kad užrašyčiau viską, ką žinau apie ekonomiką, 
apie buhalterinę apskaitą, apie pinigus ir miškų moks-
lą. Tad 2006 m. sėdau rašyti, o 2007 m. buvo išleista 
„Laimės ekonomika: tikrojo turto kūrimas“. Knyga su-
kėlė didžiulį susidomėjimą. Daugiau nei 30 JAV radijo 
stočių ėmė iš manęs interviu apie laimę, nors iš tikrųjų 
aš rašau ne tiek apie ją, kiek stengiausi perspėti žmoni-
ją, koks pavojingas yra nepadengtos skolos ledkalnis. 
Priminiau, kad svarbiausia yra atsikratyti vis labiau 
slegiančios skolos, nors tada dar niekas nekalbėjo apie 
krizę. 2008-aisiais Jungtines Amerikos Valstijas už-
griuvus finansų krizei, daug kas ėmė šnekėti, esą buvau 
aiškiaregys, kuris visa tai numatė. Bet aš paprasčiausiai 
priminiau, kad tik laiko klausimas, kada JAV ir kitų pa-
saulio šalių ekonomiką sutraiškys skolų kalnas. Šiandien 
Europa yra įsukta į savosios skolų krizės verpetą ir neturi 
jokio sprendimo, kaip iš jo išbristi. JAV netrukus atsitiks 
tas pats. Jokia tauta, išskyrus galbūt Kiniją, neturi jėgų, 
kad atsilaikytų prieš kylantį finansinės skolos cunamį.

Kai skaičiau Jūsų knygą, viena mano bičiulė, pama-
čiusi jos pavadinimą, paklausė: filosofija? Ne, – atsa-
kiau, – ekonomika. Prisimindamas šį spontanišką ko-
mentarą, manau, kad tai tipiška potencialių skaitytojų 
reakcija – filosofija esą pernelyg nutolusi nuo realybės, o 
tai, ką Jūs dėstote savo knygoje, galima pritaikyti prak-
tiškai (ir asmeniniame gyvenime, ir verslo kompanijų, ir 
regionų, ir nacionalinio lygmens valdyme). Kita vertus, 
akivaizdu, kad esminių pokyčių ekonomikoje nebus, kol 

nepasikeis žmonių mąstymas. Kaip teigia Pietryčių Azi-
jos mąstytojas Sulakas Sivaraksa, prieš keičiant pasaulį, 
reikia pertvarkyti savo sąmonę. Kas darytina, kad tie 
pokyčiai vyktų sparčiau? Kaip padėti žmonėms suvokti, 
kad ekonomika privalo užtikrinti jų laimę?

Ar atsikratysime dabartinės vartojimo psichozės, ar 
įveiksime materializmo virusą ir amžino ekonominio 
augimo mitą, iš dalies lems tai, ar didės žmonių sąmo-
ningumas, ar jie bandys suvokti, kaip iš tikrųjų veikia 
ši matrica, kokia mąstymo sistema ji remiasi. Daugeliu 
atžvilgių visi esame kalti, nes šios sistemos gyvybingumą 
palaiko kolektyvinis mūsų neišmanymas. Be to, nekritiš-
kai vertiname melą apie nepriteklių ir pernelyg žavimės 
pinigų mitu. Ekonominei sistemai labai palankus kolek-
tyvinis neišmanymas apie pinigų prigimtį. Taigi esame 
kalti, nes palaikome sistemą, kuri pagrobė mūsų sielas ir 
uždarė materializmo kalėjime. Kai pagaliau suvoksime, 
kaip veikia ši matrica ir kaip kuriama pinigų iliuzija, gal-
būt atsibusime, kad įveiktume savo priklausomybę nuo 
pinigų ir susigrąžintume prigimtinę teisę į laimę.

Ekonominė sistema, paremta skolintais pinigais, ir 
augimo kultas reikalauja, kad liktume neišmanėliai ir 
toliau būtume svetimos skolos vergai. Kai suprasime 
pragaištingos sistemos esmę ir liausimės ją rėmę, savo 
energiją nukreipdami visai kitur, piramidė sugrius pati. 
Sąmoningumas kyla, kai atsiranda daugiau supratimo. 
Kai žmonės atsipeikės ir suabejos melu apie gresiantį 
nepriteklių, pagaliau supratę, kokia gausa slypi gamto-
je, jie galės laisvai siekti tikrosios laimės, kurią išreiš-
kia graikiškas laimės apibrėžimas: eudaimonia, išvertus 
paraidžiui – „dvasios gerovė“. Tikiu, kad jos siekdami 
įveiksime ir hedonizmą, ir baimę.

Popiežius Jonas Paulius II ragino atsispirti materia-
lizmo pagundai, rasti savyje drąsos, kad galėtume kurti 
meilės civilizaciją:

„Autentiškos raidos neįmanoma pasiekti vien eko-
nominėmis priemonėmis. Iš tikrųjų tai, kas dabar tapo 
„rinkos garbinimu“, yra vadinamosios vartojimo civi-
lizacijos padarinys, redukuojantis asmenį iki daiktų, 
todėl būtis tampa pavaldi turėjimui. Tai žeidžia asmens 
orumą ir užkerta kelią žmonių solidarumui. Atkurti 
pagarbą dvasinei žmogaus prigimčiai ir atgaivinti su-
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pratimą, kad dėl socialinio ir ekonominio progreso 
nevalia paminti moralės, yra būtina, nes tik tada visuo-
menė įstengs tapti tikra meilės civilizacija.“

Keisti savo sąmonę, kad paverstume visuomenę mei-
lės civilizacija, yra ne tik įmanomas, bet ir visų svar-
biausias kiekvieno iš mūsų darbas.

Savo knygos įvade rašote: „Ekonomika laiko žmoniją in-
dividualių, nepriklausomų, maksimalios naudos siekiančių 
būtybių sambūriu. Sėkmę apibūdina per gyvenimą įgytas 
materialinis ir finansinis turtas. Nuo gimimo išpažįstame 
laisvosios rinkos ideologiją, neabejodami moraliniais ar 
etiniais jos pagrindais.“ Ekonomiką vadinate net tam tikra 
religijos forma, o ekonomistus – jos šventikais. Dabartinės 
finansų institucijos ir aukštųjų mokyklų ekonomikos kate-
dros aklai tarnauja neoklasikinės ekonomikos dogmoms, 
todėl nekreipia dėmesio į fundamentalią kritiką, raginan-
čią keisti mąstymo kryptį. Ar yra vilčių, kad ekonomistų 
gildija pagaliau peržiūrės savo nuostatas? Ar pastebite ko-
kių nors įskilimų profesinės ignorancijos sienoje?

Vilčių, kad ekonominė sąmonė keisis, esama. Niekada 
anksčiau nebūčiau drįsęs nė susapnuoti, kad Josephas Sti-
glitzas, prieš penketą metų buvęs Pasaulio banko vyriau-
siasis ekonomistas, vadovaus tarptautiniam pokalbiui 
apie alternatyvius ekonominės pažangos šaltinius. Arba 
kad JAV Federalinio rezervo vadovas Benas Bernanke 
savo pagrindinę metų kalbą JAV universitete pavadins 
„Laimės ekonomika“. Bet šie įtakingi neoklasikiniai eko-
nomistai renkasi naują kalbą, labiau susijusią su origi-
nalia graikiška ekonomikos prasme – oikonomika, reiš-
kiančia namų ūkio tvarkymą. Vis daugiau ekonomikos 
studentų reikalauja prasmingo, nuo realios ekonomikos 
neatitrūkusio išsilavinimo, kuris padėtų užtikrinti ne tik 
namų ūkio, bet ir gamtos gerovę. Vis daugiau ekonomistų 
pripažįsta, kad BVP ir nacionalinių pajamų apskaičiavi-
mo sistemos niekada nebuvo kuriamos tam, kad skatintų 
socialinę gerovę ar nustatytų socialinės rūpybos mastą. 
Dalis ekonomistų prisijungia prie gausėjančio būrio as-
menų, kurie remia Butano pastangas įdiegti naują ekono-
mikos paradigmą, pagrįstą gerove ir laime. Viliuosi, kad 
„niūrus ekonomikos mokslas“ patirs renesansą ir gaus 
atpirkimą, grįždamas prie graikiškų savo šaknų. Ekono-

mika ir vėl gali tapti disciplina, kuri rūpinasi namų ūkio 
gerove, bet vertina ją, atsižvelgdama į gamtos būklę, kaip 
kadaise Graikijoje, spėju, įsivaizdavo Aristotelis.

Savo knygoje aptariate naujus požiūrius į ekonomikos 
vaidmenį, pateikiate Tikrojo turto koncepciją, kuri lei-
džia pamatuoti individo, bendruomenės (net valstybės) 
gerovę. Kaip ši vertinimo sistema taikoma Kanadoje? Ar 
bandoma ją skiepyti platesniu mastu?

Ir pati Tikrojo turto koncepcija, ir jos modelis yra 
mano atliktų ekonomikos prigimties ir jos kalbos tyri-
mų rezultatas. Nežinojau, kad žodis „turtas“ (wealth) yra 
kilęs iš XIII a. senosios anglų kalbos žodžių wela (gero-
vė) ir th (sąlygos). Svarsčiau, kad „tikrasis turtas“ nusako 
mentalines, fizines, dvasines ir emocines aplinkybes, ga-
liausiai lemiančias tiek individo, tiek bendruomenės ge-
rovę. Žodis „tikrasis“ paprasčiausiai reiškia, kad gyvena-
ma autentiškai, santarvėje su svarbiausiomis vertybėmis, 
nuo kurių priklauso ir gyvenimo kokybė, ir laimė.

Gera žinia ta, kad Kanada tapo lydere, kurdama naują 
gerovės matavimą. Pastaruosius dešimt metų su moks-
lininkų grupe kūriau Kanados gerovės indeksą (CIW), 
kuris yra pranašesnis negu Butano siūloma Bendrosios 
nacionalinės laimės matavimo sistema. CIW buvo pri-
statytas 2011 m. spalį ir yra pirmasis išsamus gerovės 
indeksas pasaulyje, juo gali naudotis viso pasaulio vy-
riausybės ir bendruomenės, kad įžvelgtų ir įvertintų 
pokyčius pagal 60 ekonomikos, socialinio gyvenimo ir 
aplinkosaugos rodiklių. Deja, kol kas nei federalinė, nei 
provincijos, nei municipalinė Kanados valdžia netaiko 
CIW kaip gerovės matavimo ir informacinės sistemos.

Asmeniškai buvau susijęs su Tikrojo turto indikato-
rių ir informacijos sistemomis, skirtomis Kanados, JAV, 
Kinijos ir Austrijos bendruomenėms. Kai ką jau apta-
riau savo knygoje, dar daugiau pavyzdžių galima rasti 
www.anielski.com. Matau, kaip didėja poreikis pragma-
tiškai išmatuoti gerovę, net bandoma šį indeksą įtraukti 
į planavimo ir biudžeto vertinimo sistemas. Dabar tai 
pagrindinė mano veikla.

Kaip žinome, ekonomikos vizionierius Ernstas Fritzas 
Schumacheris kadaise konsultavo Birmos vyriausybę (dar 
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aną, demokratišką), ragindamas atsisakyti ekonomikos 
plėtros ideologijos ir atsigręžti į budistinę ekonomikos sam-
pratą, grindžiamą visai kitomis kategorijomis. Kaip mano-
te, ar naujoji Birmos valdžia prisimins šias pamokas? Ar 
bus atsispirta vakarietiškam nevaldomos plėtros virusui? 

Ar Birma remsis Schumacherio palikimu, negalėčiau 
pasakyti, tačiau budistinė Butano karalystė ragina tau-
tas remtis nauja ekonominės gerovės samprata, kurios 
prioritetas – Bendroji nacionalinė laimė (Gross National 
Happiness, GNH). Eksperimentą su GNH ir kaip tobuli-
nama ši idėja Butanas pristatė Jungtinių Tautų būstinėje 
Niujorke 2012 m. balandį (turėjau malonumą dalyvauti 
ir aš). Tai teikia vilčių, kad naujasis ekonominis modelis 
yra ne tik galimas, bet ir įgyvendinamas kaip atsvara to-
kiam gerovės suvokimui, kuris remiasi labai siauromis 
ekonominės plėtros kategorijomis. Tikiu, kad Schuma-
cheris džiaugtųsi Butano pastangomis. 

Tačiau ar ši maža, nors ir drąsi valstybė sugebės tap-
ti neordinaraus mąstymo ekonomikos srityje pavyzdžiu 
pirmiausia kitoms budizmo šalims, o juo labiau didžio-
sioms pasaulio valstybėms?

Nors Butanas, vadinamoji Drakono karalystė, yra 
mažas ir izoliuotas, jam atsivėrė puiki galimybė parodyti 
pasauliui, kaip sukurti ir įgyvendinti naują ekonominę 
paradigmą, pagrįstą gerove ir laime. Minėtame aukšto 
lygio susitikime JT dalyvavo dalis svarbiausių ekonomis-
tų ir psichologų, plėtojančių laimės ekonomikos idėją, 
apie 700 asmenų. Butano premjeras kalbėjo apie tai, kaip 
bus įgyvendinama naujoji ekonomikos politika, pava-
dinta Bendrąja nacionaline laime. Tai rimtas postūmis 
tarptautiniu mastu taikyti naują ekonomikos modelį, kai 
pažanga matuojama atsižvelgiant į visas gerovės sąlygas, 
užuot pasitenkinus paprasčiausia BVP kaita, vartojimo 
augimu ir pinigais, pereinančiais iš rankų į rankas. Su 
tuo siejama daug vilčių. Tačiau ar kitoms šalims pakaks 
politinės valios siekti panašių pokyčių, ar OECD ar G20 
priklausančios valstybės perims panašią ekonominės ge-
rovės paradigmą, kol kas sunku pasakyti.

Galios centrai pasaulyje keičiasi. Pasak Immanuelio 
Wallersteino, naujasis šimtmetis turės naujus globalius 

žaidėjus – iškils Kinija, Indija, keletas Lotynų Ameri-
kos valstybių, pavyzdžiui, Brazilija… Ne per seniausiai 
dirbote vyresniuoju Kinijos vyriausybės patarėju eko-
nomikos klausimais. Koks yra dabartinės kinų valdžios 
požiūris į ekonomikos reorganizavimą? Ar tikėtina, kad į 
galingiausiųjų klubą ateinanti valstybė diegs tvarios eko-
nomikos ir gerovės sampratą? 

Tikiuosi, kad Kinija taps pasaulio lydere, nuo nevaldo-
mos plėtros ir piniginės paskolos paradigmų pereidama 
prie naujos ekonomikos sistemos, orientuotos į tikrąją 
gerovę. Kodėl taip išskiriu Kiniją? Turėjau malonumą 
dirbti vyresniuoju ekonomikos patarėju (2003–2006), 
kai buvo kuriama Kinijos nacionalinė ekonominės rai-
dos politika, kurią jie vadina xiaokang. Manęs paprašė, 
kad padėčiau sukurti socialinius xiaokang indikatorius 
kaip municipalinės ir nacionalinės ekonomikos raidos 
pagrindą. Kas yra xiaokang? Tai senovinis Konfucijaus 
terminas, nusakantis kuklią visuomenę, t. y. tokią, kuri 
gyvena palyginti patogiai, bet paprastai. Kinija iš pra-
džių nusistatė tikslą, kad XX a. 10-ajame dešimtmetyje 
xiaokang prilygtų 4000 JAV dolerių vertės BVP vienam 
gyventojui. Kad tokia svarbi šalis svarsto, kaip apibrėžti 
ekonominės plėtros ribas, mane maloniai nustebino. Ka-
nados ir JAV ekonominės plėtros politika nepaiso jokių 
plėtros apribojimų, nors akivaizdu, kad gamtinis, žmo-
giškasis ir socialinis kapitalas vis labiau darosi netvarus.

Xiaokang kalba apie visuomenę, paremtą supratimu, 
kad tikrosios gerovės pasiekiama tada, kai dauguma 
ūkio subjektų patenkina materialines savo reikmes, 
kai žmonės gyvena kukliai, o materialiniai ištekliai pa-
skirstomi visiems tolygiai. Ši labai praktiška kuklumo 
filosofija leidžia kurti taikią ir harmoningą visuomenę.

Xiaokang filosofija, regis, yra susijusi ir su Platono 
iškelta santūrumo, susivaldymo dorybe. Santūrumas, 
graikiškai sophrosyne, reiškia veiksmų, minčių ir jaus-
mų nuosaikumą. Ar Kinija galėtų tapti tokio kuklu-
mo pavyzdžiu pasauliui? Ši šalis turi galimybę žengti 
tokiu ekonominės plėtros keliu, kuris grindžiamas 
Tikrojo turto koncepcija, padedančia išmatuoti ir su-
valdyti plėtros pagreitį. Tai iš esmės skiriasi nuo dabar-
tinio ekonomikos modelio, kurio pagrindas yra britų 
ir  amerikiečių kapitalizmas. Jei Kinijai pasiseks įdiegti 
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„žaliąją BVP buhalterinę apskaitą“, apriboti ekonomi-
kos plėtrą, pasiekti xiaokang tikslų, ji taps pirmąja tauta 
pasaulyje, siekiančia iš tikrųjų darnios plėtros.

2004 m. dirbdamas Kinijoje, aplankiau Pekino Už-
draustajame mieste esančią Pagrindinės harmonijos salę 
(Zhong He Dian). Virš imperatoriaus Čianlongo, XVIII a. 
vadovavusio čingų dinastijai, sosto užrašyta: „Dangaus 
kelias yra nuostabus ir paslaptingas, žmonijos kelias – 
sunkus. Tik tuo atveju, jei preciziškai ir vieningai vykdysi-
me planą ir laikysimės saiko doktrinos, galėsime šalį val-
dyti gerai.“ Tai sutampa su senovine Ritualų knyga, kuri 
sako: „Kai reikalus tvarkysime tinkamai ir harmoningai, 
nenukrypdami į kurią nors pusę, viskas žemėje klestės.“ 
Panašu, kad aptikau naujos sąvokos, kuri klostosi kinų są-
monėje, DNR kodą – harmoninga raida.

Iki šiol Kinija, kaip ir kitos tautos, ekonominę savo 
pažangą matavo BVP rodikliais. Politinis atlygis vietos, 
provincijos ir nacionaliniams Kinijos vadovams irgi 
buvo seikėjamas pagal BVP augimo rodiklius. Nelai-
mei, sparti ekonominė Kinijos plėtra vyko didėjančių 

ekologinių ir socialinių kaštų sąskaita. 
Kinų valdžiai vis didesnį nerimą kelia ne-
gatyvūs didžiulio gamtos išteklių, kurių 
(ypač naftos) stoka, akivaizdi, suvartoji-
mo padariniai, aplinkosaugos problemos, 
kurias kelia oro užterštumas, anglies degi-
nimas, didėjantis atotrūkis tarp turtingųjų 
ir vargšų, tarp miesto ir kaimo gyventojų. 
Preliminarūs „žaliojo BVP“ duomenys 
rodo, kad apie 15 proc. Kinijos BVP susi-
ję su žala aplinkai. Tai reiškia: nors šalies 
ekonomika kunkuliuoja, bet gamtinis jos 
kapitalas sparčiai nyksta. Viską dar labiau 
apsunkina tai, kad stokojama duomenų, 
kurie atskleistų tikruosius tokios apgailė-
tinos plėtros padarinius.

Pagaliau pradedama suvokti, kad aplin-
kos niokojimas, vis opesnės socialinės pro-
blemos (augantis atotrūkis tarp turtingųjų 
ir vargšų, tarp miesto ir kaimo gyventojų) 
kelia pavojų ne tik tautos gerovei, bet ir jos 
egzistencijai. Tas pats tinka ir kalbant apie 

kitas tautas – didėjanti nelygybė pagal pajamas ir mate-
rialų turtą, kuriuo disponuojama, ardo socialinį audinį, 
didina susipriešinimą, o tokie kataklizmai dažniausiai 
baigiasi karu.

Kinijoje didėja tokios grėsmės supratimas ir tai ver-
čia ieškoti naujų būdų, kaip išmatuoti ir įvertinti pa-
žangą, remiantis filosofija, kurios esmę išreiškia žodžiai 
„harmoninga raida“. Nuo „darnios plėtros“ ji skiriasi 
tuo, kad visi ekonomikos, aplinkosaugos ir socialiniai 
aspektai čia yra glaudžiai tarpusavyje susiję ir suderin-
ti, atsiranda harmoningas jų balansas. Tai reiškia, kad 
žmonių gerovė užtikrinama nedarant žalos gamtai, 
siekiama pusiausvyros tarp gyvenimo mieste ir kaime 
lygio, nepaisant didžiulės šalies regionų įvairovės.

Nors ne visi pritars mano viltims, kad Kinija gali iš-
rasti vaistą nuo kapitalizmo ligos, tikiu, kad kinai su-
gebės tapti tikrai saikinga visuomene, kurios neslegia 
skolintų pinigų kupra.

Dėkoju už pokalbį.
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Trumpa istorinė dosjė

Tyrinėdami krikščionių ir musulmonų tarpusavio san-
tykių istoriją, vargu ar rasime epochą, kai jie bendravo tai-
kiai ir konstruktyviai. Tiesa, viduramžiais Europos scho-
lastai galėjo iš arabų turimų tekstų sužinoti kai ką svarbaus 
apie senovės graikų filosofiją, buvo metas, kai Europos 
pirkliai didelius pelnus susikrovė iš prekybos su musul-
moniškais Rytų kraštais. Vis dėlto šie tarpsniai trumpi, 
o taikaus sąlyčio taškai – ypač trapūs. Kur kas plačiau ir 
giliau sklido konfrontacija, atsiradusi po musulmonų pra-
našo Mahometo mirties (632 m.), kai prasidėjo netikėtai 
sėkminga arabų ekspansija, atskleidusi neslepiamai agre-
syvią musulmonų laikyseną kitatikių atžvilgiu. Nepraėjo 
nė šimtas metų, o džihado (šventojo karo) adeptai jau val-
dė žemes nuo Iberijos pusiasalio vakaruose iki Indijos pu-
siasalio rytuose. Tolesnė arabų ekspansija į Europą sustojo 
tik todėl, kad kritiniu momentu (VII a. pabaigoje–VIII a. 
pradžioje) ją atrėmė Bizantijos imperija. Musulmonų pla-
nai užkariauti Vakarų Europą irgi žlugo, kai 732 m. ties 
Puatjė miestu frankai, vadovaujami Karolio Martelio, pri-
vertė jų kariuomenę trauktis. 

Prireikė šimtmečių, kol Iberijos pusiasalio krikščio-
nys išvijo musulmonus iš savo žemės, ir didelio kry-
žeivių pasiaukojimo, kad musulmonų spaudimas Bi-
zantijos imperijai prisloptų bent keliems amžiams. Iš 
visuotinės istorijos žinome, kad Kryžiaus žygiai baigėsi 
nesėkme, o nuo XIV a. pradžios iš naujo įsismarkavę 
musulmonai, šį kartą vedami turkų osmanų, galutinai 

darius BARONAS

krikščionių persekiojimas 
ir sutrikę Vakarai*

*  Straipsnis parengtas pagal pranešimą, skaitytą 2012 m. kovo 24 d. Lietuvių 

katalikų mokslo akademijos XXII suvažiavime (LKMA – 90).

pasiglemžė Bizantijos imperiją, didžiąją dalį Balkanų ir 
reikšmingai prisidėjo prie šių kraštų ūkinio, socialinio 
ir kultūrinio sąstingio. Osmanų valdymas laikytinas 
vienu svarbiausių veiksnių, lėmusių, kad šis regionas 
atsiliko nuo Vakarų ir Vidurio Europos. Reikia džiaug-
tis, kad turkų osmanų ekspansija nepasistūmėjo toliau 
Vengrijos, tačiau to pasiekta itin didelėmis pastangomis. 
Daug lėmė ir Europos tautų – katalikų ir protestantų – 
parodytas solidarumas, kurio gražiausias pavyzdys yra 
Vienos išvadavimas iš turkų apsupties 1683 m. 

Greitosiomis perbėgus per keletą amžių, akivaizdu, 
kad, žvelgiant iš istorinės perspektyvos, ir šiandieniniai 
musulmonų išpuoliai prieš krikščionis laikytini senos 
istorijos tęsiniu. Šiame straipsnyje aptarsime tik kai ku-
riuos krikščionių persekiojimo Afrikos ir Azijos šalyse 
faktus, nors akivaizdu, kad tai reiškinys, keliantis vis di-
desnį nerimą. Reikia pripažinti: šiurpi barbarybė mūsų 
laikais gilėja ir plečiasi ne tik dėl teroristų fanatizmo, 
bet ir dėl Vakarų nesugebėjimo adekvačiai suvokti, 
koks šios problemos mastas. 

Kiekviena epocha turi specifinių bruožų, ne išimtis 
ir XXI a. pradžia, bet labiausiai krinta į akis, kad toks 
nuožmus krikščionių persekiojimas kai kuriais atžvil-
giais neturi precedento, net žvelgiant iš musulmoniš-
kų šalių istorinės perspektyvos. Kai kurioms daugelį 
šimtmečių gyvavusioms krikščionių bendruomenėms 
kaip tik šiuo metu iškilo reali išnykimo grėsmė. Vienas 
pavyzdys: Turkijos pietryčiuose, netoli sienos su Siri-
ja ir Iraku, Tur Abdine, vis dar gyvuoja vienas seniau-
sių krikščionių vienuolynų – tai krikščionių aramėjų, 
žmonių, kalbančių ta pačia kalba, kokia kalbėjo Jėzus 
Kristus, religinis centras. XX a. priverstinė migracija 

Pasaulio istorijos
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ir diskriminacinė vietinės musulmonų valdžios poli-
tika lėmė, kad ši bendruomenė atsidūrė ant išnykimo 
ribos.1 Tokia padėtis susidarė ne kur nors Afganistane, 
Irane, Irake ar Saudo Arabijoje, bet Turkijoje, kuri lai-
koma pasaulietine musulmonų valstybe ir, be kita ko, 
yra NATO narė... Tad ko tikėtis tose musulmonų šaly-
se, kur radikalaus islamizmo adeptai reiškiasi gerokai 
aktyviau ir atviriau? 

Krikščionių gelbėjimas jau seniai nėra Vakarų prioritetas

Bendrą vaizdą apie krikščionių padėtį mums rūpi-
mose šalyse leidžia susidaryti medžiaga, kurią patei-
kia tarptautinės krikščionių organizacijos, tokios kaip 
„Tarptautinis krikščionių solidarumas“ (Christian Soli-
darity International) ir „Tarptautinis krikščionių rūpes-
tis“ (International Christian Concern). 

„Tarptautinį krikščionių solidarumą“ 1977 m. Šveica-
rijoje įkūrė kunigas Hansas Stückelbergas. Šios organiza-
cijos tikslas – kovoti už religijos laisvę ir žmogaus orumą, 
remti religinių persekiojimų aukas, išpirkti krikščionis, 
paverstus vergais.2 „Tarptautinio krikščionių rūpesčio“ 
misija panaši – dvasiškai ir materialiai palaikyti perse-
kiojamus krikščionis. Be to, ši organizacija renka ir sklei-
džia informaciją apie krikščionių padėtį ypač proble-
miškose šalyse, aktyviai siekdama, kad persekiojamųjų 
balsą išgirstų šio pasaulio galingieji.3 Kasmet sudaromas 
gėdingas dešimties šalių, kuriose tais metais krikščionys 
buvo labiausiai persekiojami, sąrašas. Ir reikia pasakyti, 
kad pagal persekiojimų žiaurumą jos tiesiog lenktyniau-
ja viena su kita. Naudodamasis šiuo šaltiniu, apibūdinsiu 
krikščionių padėtį 2010 m. 

Nuo karo Irake pradžios 2003 m. iki šių dienų trys 
ketvirtadaliai Bagdado krikščionių tapo pabėgėliais. 
Beveik pusė visų Irako krikščionių buvo priversti pa-
likti tėvynę visiems laikams. Tai didžiausias krikščionių 
egzodas XXI a. Tie, kurie ryžosi pasilikti, gyvena, jaus-
dami nuolatinę grėsmę, nes viešo jų saugumo neįma-
noma užtikrinti. 2010 m. spalio 31 d. islamistai, susiję 
su al-Qaeda, paėmė įkaitais katalikų bendruomenę. Kai 
įsikišo saugumo pajėgos, pagrobėjai nužudė daugiau 
kaip 50 krikščionių ir 2 kunigus. Netrukus po to al-

Qaeda pareiškė, kad krikščionys yra „teisėti taikiniai“.4 
Įsiveržimai į privačius namus, užminuoti automobiliai, 
sprogdinimai, kitokio pobūdžio žudynės pasidarė kas-
dieninis, beveik nekontroliuojamas reiškinys. 

Iranas, šiuo metu prikaustęs tarptautinės bendrijos dė-
mesį, irgi patenka tarp šalių, nuožmiausiai persekiojančių 
krikščionis. Jiems nuolat grasinama, jie diskriminuojami, 
be pagrindo kalinami, kankinami ir žudomi, o tą vykdo 
valstybiniai organai.5 Šie nusikaltimai monotoniški savo 
žiaurumu. Tačiau dominuojančių Vakarų šalių žiniasklai-
da apie tokius dalykus nekalba, apskritai vengia „žvelgti 
giliau“. Dvejopi standartai kaskart išlenda kaip yla iš mai-
šo, tą rodo ir toks, palyginti nežymus, įvykis – 2010 m. 
gegužės pabaigoje Irano žiniasklaida pranešė, kad pasie-
nio mieste Sardašte buvo sudeginta šimtai Biblijos egzem-
pliorių, įvežtų iš Azerbaidžano.6 Ar kas nors girdėjo, kad 
Vakarai būtų viešai tuo piktinęsi? Nors puikiai prisime-
name, koks triukšmas kilo po to, kai amerikiečių bazėje 
Afganistane 2012 m. vasario 20 d. per neapdairumą buvo 
sudegintas vienas Korano egzempliorius.7 

2011 m. prasidėjęs vadinamasis arabų pavasaris kai 
kuriems vakariečiams atrodė tarsi demokratijos aušra, 
nes buvo sukilta prieš tironus, daugelį metų valdžiusius 
Tunisą, Libiją, Egiptą ar Siriją. Dabar, kai euforija, apė-
musi dėl sukilėlių sėkmės, jau sklaidosi, akivaizdu, kad 
radikalaus islamizmo gaivalai šiuose kraštuose gerokai 
išplėtė savo galią ir įtaką. Jie užėmė valdžią ir tai iškart 
neigiamai atsiliepė vietinėms krikščionių bendruome-
nėms. Akylesni stebėtojai ne be pagrindo nuogąstau-
ja, kad arabų pavasaris labai greitai virs žvarbia žiema. 
Kaip pavyzdį galima paminėti persekiojimus, kuriuos 
kenčia didžiausia musulmonų kraštuose gyvenanti 
krikščionių mažuma – Egipto koptai. Nuo Hosnio Mu-
barako nuvertimo nepraėjo nė metai, o jau šimtas tūks-
tančių koptų buvo priversti trauktis iš savo tėvynės. 
Koptų bažnyčios užpuldinėjamos, plėšiamos, padegi-
nėjamos, o tikinčiųjų žudymas tapo ne tik dažnu, bet 
ir nebaudžiamu nusikaltimu. Tai, kad šiems išpuoliams 
dažnai pasirenkamos krikščionims šventos dienos, pa-
vyzdžiui, Kalėdos ar Velykos, atskleidžia ypač brutalų 
antikrikščioniškos neapykantos veidą.8 Nenuostabu, 
kad jos proveržius lydi beprotiški veiksmai, kuriems 
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sukelti net nereikia ypatingų pastangų. Musulmonų 
minios gebėjimas nedelsiant griebtis prievartos prieš 
krikščionis gerai žinomas islamistinės propagandos 
specialistams. Užtenka paskleisti kurstančius gandus, 
ir to pakaks, kad protauti nenusiteikusi, o gal ir nemo-
kanti, minia susiburtų ir imtų veikti. 

Antikrikščioniška paranoja pasiekė viršūnę, kai 
televizija Al Jazeera 2011 m. parodė interviu su iški-
liu Egipto musulmonų mokslininku, kuris apkaltino 
koptus, esą šie savo vienuolynuose kaupia ginklus, 
atsiųstus iš Izraelio, ir „rengiasi karui su musulmo-
nais“. Jausdami dienos pulsą, islamistai įpylė dar dau-
giau alyvos į ugnį – paskleidė gandą, neva dvi koptų 
kunigų žmonos, tariamai atsivertusios į islamą, buvo 
pagrobtos ir kankinamos, kad sugrįžtų į krikščionių 
tikėjimą. Paaiškėjo, kad tos paskalos neturi jokio pa-
grindo, bet įtūžusi minia vis tiek apsiautė bažnyčią, 
o gatves užtvindė musulmonai, žadėdami koptams 
„kruviną pirtį“.9 

Šiuo atžvilgiu Egiptas nėra išskirtinis. Ypač brutalūs, 
tiesiog genocidiniai išpuoliai vykdomi Nigerijoje, kur 
nevaržomai siautėja sektos Boko-Haram („Vakarietiš-
kas mokslas uždraustas“) nariai. Nuo jų neatsilieka te-
roristinės organizacijos al-Shabaab smogikai, susisukę 
lizdą Somalyje. 

Etiopijos pasienio mieste gyvenęs Muhamadas Guul 
Hashim Idiris, iš musulmono tapęs krikščioniu, 2010 
m. vasaros pradžioje nutarė aplankyti savo motiną, gy-
venančią Somalio sostinėje Mogadiše. Vienam pake-
leiviui kilo įtarimas, kad Idiris gali būti krikščionis. 
Todėl ėmė klausinėti, kaip jis manąs, ar pranašas Ma-
hometas – tikras Dievo pasiuntinys? Idiris atsakė: „Jei 
taip manyčiau, aš tikėčiau ne Mesiją, bet jį.“ Budrusis 
pakeleivis palaukė, kol jie privažiavo Huduro rajoną, 
laikomą al-Shabaab teroristų tvirtove, ir pranešė apie tą 
pokalbį tam, kam reikia. Idiris tučtuojau buvo suimtas ir 
apkaltintas, kad įžeidė Mahometą. Jam paskirta mirties 
bausmė. 2010 m. liepos 1 d. al-Shabaab teroristai suren-
gė viešą Idirio egzekuciją futbolo stadione, stebint šim-
tams žiūrovų, tarp jų ir moksleiviams, kurie buvo suva-
ryti, kad pamatytų, kaip baudžiamas jaunas vyras, pasak 
šeicho Adano Yare’o, „įžeidęs mūsų mylimą pranašą“.10

Pateiktas pavyzdys, o tokių yra daugybė, rodo, kad 
neapykanta krikščionims giliai persmelkusi musulmonų 
visuomenę, nors, aišku, esama pavienių žmonių, kurie 
tam priešinasi. Tokiuose kraštuose mokiniams pavojin-
ga nešioti kryželį ant kaklo ar kaip nors kitaip parodyti 
krikščionišką savo tapatybę. Jie tuoj pat gali tapti ir tampa 
bendramokslių patyčių ir aklos neapykantos aukomis. 

Šalis, išsprendusi kitatikių problemą?

Karštojo klimato juostoje jau esama ir tokių musul-
moniškų šalių, kurias prie aukščiau minėtos grupės ga-
lima priskirti tik su tam tikromis išlygomis. Pavyzdžiui, 
Saudo Arabijoje krikščionys nėra masiškai persekiojami, 
bet tik todėl, kad ši teokratinė valstybė, besivadovaujanti 
šariato įstatymais, jau „išsprendė“ klausimą, kuris ne-
duoda ramybės radikaliems islamistams, – krikščionių 
joje beveik nelikę. Nedidelės krikščionių grupelės neturi 
jokios galimybės išpažinti savo tikėjimą. Jeigu asmuo at-
siverčia į krikščionybę, jo laukia „nužudymas dėl įžeis-
tos garbės“ – tai toks paprotys, kai krikščionio giminaitis 
musulmonas turi viešai jį nužudyti, kad nuplautų gimi-
nei užtrauktą gėdą (taip susidorojama ne tik su islamo 
atsisakiusiais, bet ir su kitokią „nešlovę“ giminei užtrau-
kusiais asmenimis). 

Saudo Arabijoje nėra nė vienos krikščionių bažnyčios. 
Šiemet kovo 12 d. didysis muftijus Abdulas Azizas bin 
Abdullah paskelbė, kad „reikia sunaikinti visas krikščio-
nių bažnyčias regione“. Taip jis atsakė delegacijai iš Ku-
veito, kai ši pasiteiravo, ar gali jų šalyje veikti krikščionių 
maldos namai. Beje, Saudo Arabijos lyderiai, atvirai ra-
ginantys naikinti krikščionių bažnyčias Arabijos pusia-
salyje, dosniai remia mečečių statybą įvairiuose pasau-
lio kraštuose. „Tarptautinis krikščionių rūpestis“ ne be 
pagrindo daro išvadą, kad Saudo Arabijos finansinės ir 
politinės organizacijos yra ne mažiau pavojingos negu 
smurtą sėjantys musulmonų teroristai. Reikia pabrėžti, 
kad tiek jų, tiek teroristų tikslas bendras – radikaliosios 
islamo pakraipos plėtimas visame pasaulyje.11

Dalykai, kuriuos aptarėme, tik iš pirmo žvilgsnio at-
rodo nesusiję, iš tikrųjų tai mirtinas mišinys. Puolama 
trim frontais – kariniu, politiniu ir religiniu. Suprasda-
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mi, kad stoti į atvirą kovą su Amerika dar nėra pajėgūs, 
teroristai savo išpuoliais siekia išsekinti Vakarus ir pa-
kirsti JAV valią priešintis. Teologiniu lygmeniu radika-
lūs imamai bando nuosaikiems islamistams įdiegti va-
habizmo doktriną, apkrėsti ja musulmonus, įsikūrusius 
Vakarų šalyse. Tokiai veiklai skiriamos milijardinės lė-
šos. Globaliai skleisti vahabizmo ideologiją ypač anga-
žuojasi turtuoliai iš Saudo Arabijos, nors oficiali šalies 
valdžia kovoja su teroristais, keliančiais grėsmę karališ-
kajai giminei ir dirbti atvykusiems užsieniečiams. 

Kruvini nusikaltimai ir neadekvačios bausmės

Radikalių islamistų aukomis tampa ne tik vietiniai 
krikščionys, pavojai tyko ir tų užsieniečių, kurie vykdo 
labdaros misijas, ir tų, kurie atvyksta puoselėti taikos, 
skatindami dialogą ir tarpusavio supratimą tarp krikš-
čionių ir musulmonų. 

Toks likimas ištiko Katalikų Bažnyčios misijų progra-
mos Fidei Donum dalyvį tėvą Andrea Santoro, tarnystę 
vykdžiusį Turkijoje, Trapezundo mieste. 2006 m. vasario 
5 d. jį, besimeldžiantį bažnyčioje, nušovė įsėlinęs šešio-
likmetis, šaukdamas „Alach Akbar!“ Suimtas žudikas 
aiškino taip padaręs todėl, kad 2005 m. pabaigoje vienas 
Danijos laikraštis išspausdino pranašo Mahometo kari-
katūras. Dirvą šiam nusikaltimui išpureno Turkijos spau-
da, tuo metu ypač eskalavusi antikrikščionišką isteriją. 
Kadangi Turkijoje (bent kol kas) šariato įstatymai nevei-
kia visa apimtimi, žudikas gavo beveik 19 metų kalėjimo, 
bet nė kiek neapgailestavo padaręs nusikaltimą, o jo mo-
tina palygino sūnų su Mehmetu Ali Ağca, kuris 1981 m. 
kėsinosi nužudyti popiežių Joną Paulių II. Esą sūnus taip 
„pasielgė dėl Alacho, tai dovana ir valstybei, ir tautai“.12 

Aukodamas šv. Mišias už nužudytą kunigą, apašta-
linis vikaras Anatolijoje vyskupas Luigi’s Padovese kal-
bėjo: „Mes atleidžiame tam, kas padarė šį nusikaltimą. 
Konfliktas negali būti išspręstas, sunaikinant kitą žmo-
gų, kuris laikosi priešingų pažiūrų. Vienintelis kelias, ku-
riuo privalome eiti, yra dialogas, abipusis pripažinimas, 
artumas ir draugiškumas.“13 Vyskupas Padovese ėjo šiuo 
keliu ir 2010 m. birželio 3 d. žuvo panašiai kaip tėvas An-
drea Santoro. Vienuolis kapucinas, Romos popiežiškojo 

Šv. Antano universiteto profesorius, patristikos žinovas, 
aktyviai įsitraukęs į ekumeninę veiklą, stengėsi užmegzti 
dialogą su islamu, atgaivinti prispaustas Turkijos krikš-
čionių bendruomenes. Jo vairuotoju dirbęs 26 metų mu-
sulmonas subadė vyskupą peiliu, o paskui dar ir nupjovė 
galvą. Liudytojai sakė girdėję žmogžudį šaukiant: „Alach 
Akbar, aš nužudžiau didįjį šėtoną!“14 Vakaruose šis krau-
pus nusikaltimas nesukėlė rimtesnės reakcijos, nepaska-
tino, kad Europos politinis elitas iš naujo permąstytų 
Turkijos narystės ES perspektyvas.

Krikščionių padėtis musulmoniškuose kraštuose yra 
ypač sunki. Nuosaikūs musulmonai neturi galios, kad nu-
slopintų radikalių savo bendratikių išpuolius, o demokra-
tiškai nusiteikę musulmonai, gyvenantys Vakarų Europos 
ir Šiaurės Amerikos kraštuose, yra gerokai silpnesni negu 
ekstremistai, puikiai perpratę silpnąsias vakarietiškos sis-
temos puses ir saugiai įsitvirtinę. Pretekstu žudynėms gali 
tapti su individualiomis aukomis nieko bendra neturintys 
dalykai. Net ilgalaikė ir palyginti taiki kaimynystė anaip-
tol negelbsti nuo prievartos – būta atvejų, kai Nigerijos ar 
Somalio musulmonai paslaugiai parodydavo teroristams 
savo kaimynų krikščionių namus, parduotuves ar bažny-
čias. Islamo kraštų istoriją gerai išmanantys, Koraną išstu-
dijavę tyrėjai, kaip antai koptų kilmės amerikietis Raimun-
das Ibrahimas, čia neįžvelgia nieko nauja. Labiau stebina 
tai, kad Europos istorinė atmintis tokia trumpa. Vienas iš 
XXI a. paradoksų: Europą pasiryžę užkariauti turkai buvo 
du kartus sustabdyti ties Vienos vartais 1529 ir 1683 m., 
o dabar jų žygio tęsėjams senasis žemynas pats plačiai 
atveria vartus ir leidžiasi islamizuojamas. 

Sukairėjusi Europa virsta Eurabija

Aiškintis, kodėl taip atsitiko, galima ilgai ir nenuo-
bodžiai. Apsiribosiu tik kai kurių reiškinių įvardijimu. 
Sklaidant vakarietišką, o ir mūsiškę, srautinę žiniasklai-
dą, susidaro įspūdis, kad Vakarų elitas tiesiog nenori, bet 
veikiausiai jau nėra pajėgus, adekvačiai suvokti, kokia 
grėsmė iškilusi Europai. Jo vartojamos sąvokos, taikomi 
teoriniai modeliai yra gerokai atitrūkę nuo tikrovės, nuo 
sausų, tačiau iškalbingų faktų. Antra vertus, politikai pui-
kiai susikalba tarpusavyje, nes yra įgudę vartoti politiš-
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kai korektišką diskursą, kurio šaknys, manytume, glūdi 
komunistinės ideologijos klampynėje. Iš pirmo žvilgsnio 
atrodo, esą islamistų radikalai visiškai nepanašūs į kai-
riuosius intelektualus, kurių šventraštis yra žmogaus tei-
sės – jie kovoja už lygybę visais atžvilgiais, pasisako prieš 
bet kokią diskriminaciją. O islamistai yra abejingi arba 
atvirai priešiški tokiems dalykams kaip sąžinės ir žodžio 
laisvė, tautinių ir seksualinių mažumų teisės, gyvūnų 
globa, tirpstantys ledynai… Vis dėlto esminis dalykas, 
kuris suartina šių stovyklų atstovus ir paverčia juos net 
savotiškais sąjungininkais, yra neapykanta krikščionybei, 
Vakarams, ypač Amerikai ir Izraeliui. Nuo pat bolševiki-
nės revoliucijos laikų komunistai aktyviai darbavosi, kad 
iš pagrindų diskredituotų Vakarų civilizaciją, niekinda-
mi viską, kas susiję su krikščionybe ir kapitalizmu. Ką 
gavome vietoj to? Naivų Trečiojo pasaulio romantizavi-
mą, esą visos kultūros ir jų apraiškos vienodai vertingos 
ir gerbtinos. Susidarius tokiam intelektiniam klimatui, 
nenuostabu, kad pačioje Vakarų Europoje ima įsigalėti 
šiurpūs papročiai, tokie kaip kraujo kerštas, gausėja te-
rorizmo ir vandalizmo aktų, kurie labai dažnai susiję su 
integruotis nė neketinančiais imigrantais. 

Ydingą raidos kryptį iš esmės lėmė kairuoliška pasau-
lėžiūra ir jos nulemta politika. Regis, dabar, kai jau su-
brendo kartūs ir nuodingi tokios politikos vaisiai, kairie-
siems laikas atsikvošėti. Bet kur tau! Apstu organizacijų ir 
fondų, kurie radikalias kairuoliškas idėjas ir toliau diegia 
tokiose srityse kaip aplinkosauga, gyvūnų teisės, feminiz-
mas, pilietinės ir žmogaus teisės, socialinis teisingumas, 
imigracijos politika, multikultūrinės studijos, išlaisvini-
mo teologija ir t. t. Kairuoliškų pažiūrų asmenys šiuose 
plotuose įsitvirtinę jau seniai, nuo tada, kai prasidėjo va-
dinamasis „žygis per institucijas“, jiems pavykęs gana ne-
blogai. Šis procesas palietė ne tik naująsias, bet ir senąsias 
aukštojo mokslo įstaigas. Didelė dalis Vakarų Europos ir 
JAV universitetų tapo ypač atviri kairiųjų pažiūrų profe-
sūrai ir tokiems islamo tyrėjams, kurie skleidžia mitą apie 
taikų ir tolerantišką islamą, nuvertindami musulmonų 
radikalizmo pavojų. Kritinio mąstymo tradicijai ištikimi 
autoriai tokius vadina islamo apologetais. 

Dar vienas bendras kairiųjų intelektualų ir politikų 
bruožas – ypač stiprus pomėgis klijuoti etiketes savo 

oponentams. Kiekvienas, kuris nepučia į jų dūdą, apšau-
kiamas fanatiku, homofobu, seksistu, islamofobu arba 
tiesiog fašistu – tai priklauso nuo svarstomos temos.

Protu nesuvokiamos žiaurybės, šiais laikais vykstan-
čios musulmonų kraštuose, verčia skeptiškai vertinti jų 
politinių religinių lyderių gebėjimą toleruoti vakarie-
tiškas vertybes, tokias kaip racionalumas, sąžinės, reli-
gijos ir žodžio laisvė, vyrų ir moterų lygios teisės. O ne-
sulaikomas musulmonų gausėjimas Europoje vis labiau 
aštrina dilemą: ar Europa liks ištikima krikščioniškoms 
savo šaknims, ar taps musulmonų kolonija, vis labiau 
supanašėdama su beviltiškai praeityje įklimpusiomis 
Trečiojo pasaulio šalimis. Demografinė krizė, didėjanti 
išsilavinusių, pasiturinčių europiečių emigracija iš to-
kių šalių kaip Švedija, Olandija ar Anglija, rodo, kad 
senasis žemynas ritasi nuokalnėn. Kaip sustabdyti šį 
riedėjimą į prarają? Vargu ar kas galėtų patarti. Bent 
jau stenkimės daiktus vadinti tikraisiais vardais ir puo-
selėkime krikščioniškas Europos vertybes. Galbūt dar 
ne per vėlu prie jų sugrįžti. 
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Milijonai užsienio darbininkų buvo prievarta išvežti 
iš vermachto okupuotų Europos kraštų į Trečiąjį 

reichą ir už jo ribų darbams karinėse, chemijos pramo-
nės gamyklose, kasyklose, žemės ūkyje… Jų likimas An-
trojo pasaulinio karo metais – tai tie migracijos istorijos 
skirsniai, kurie menkiausiai įsirėžę į vokiečių kolektyvi-
nę atmintį, o ir materialiai atlyginti už priverčiamuosius 
darbus teko gerokai vėliau nei už kitus nacionalsocialis-
tų nusikaltimus. Buvusių priverstinių darbininkų, dabar 
gyvenančių daugiausia JAV, skundai privertė Vokietijos 
mokesčių mokėtojus ir verslo sektorių labai nenoromis 
sukrapštyti penkis milijardus eurų, kurie iki 2007 m. 
birželio buvo sumokėti tokios prievartos aukoms arba jų 
palikuonims – apytikriai pusantram milijonui asmenų.

Kodėl taip vėluota ir parodyta tiek nepagarbos? Kodėl 
apskritai vis dar sunku kalbėti apie priverstinę ar net ir 
savanorišką imigraciją į Vokietiją? Oficialus gedulo ren-
ginys Berlyne 2012 m. vasario pabaigoje, skirtas dabar-
tiniams imigrantams, nužudytiems neonacių, atminti, 
beveik šokiravo daugelį vokiečių, nes priminė, kad ne-
praėjus nė šimtui metų migracijos istorija vėl kartojasi. 

Beje, istorikams migracijos tema nėra prestižinė, 
toks požiūris dažniausiai teisinamas šaltinių stoka ir 
istoriografijos metodikos problemomis. Tačiau kur kas 
svarbesnė, mano nuomone, yra kita priežastis. Giliai 
slypi trys simboliniai šios problemos sluoksniai, kartu 
sudarantys ir Europos kolektyvinio tapatumo kertinius 
akmenis, ir tamsiąją jo pusę – tai drausminė pramoni-
nio darbo prigimtis, „nomadų“, kitaip tariant, nesėslių 
gyventojų, baimė ir baltasis rasizmas. Tad panagrinėki-
me kiek išsamiau šiuos barjerus ir jų priežastis.

Claus LEGGEwIE

europos migracijos istorija: 
kas kLiudo ją rašyti?

Darbas per prievartą

Priverčiamojo darbo tema ir mėginimas ją gvildenti 
kėlė ypač didelį abiejų pusių – tiek aukų, tiek kaltininkų – 
pasipriešinimą, todėl rašyti šiuo klausimu buvo vengiama. 
Svarbiausia tokios laikysenos priežastis postnacistinėje Vo-
kietijoje, matyt, buvo ta, kad priverčiamieji darbai – tai ofi-
cialus nusikaltimas, vykdomas valstybės, bet priimtinas ir 
bendruomenei, jos palaikomas, atseit tinginiai šitaip prati-
nami prie darbo, juo labiau kad tuo tikėti vertė ilga nelemta 
tradicija. Pastaruoju metu fondas „Atmintis, atsakomybė 
ir ateitis“ jau ėmėsi nagrinėti šį Vokietijos istorijos epizodą 
ir su tyrimų rezultatais supažindina visuomenę. 

Mažiau kas žino, kad yra ir atvirkštinė šio tabu pusė: 
didelė priverstinių darbininkų dalis buvo iš tuometinės 
Sovietų Sąjungos, ir dauguma tų, kuriems pavyko ištver-
ti deportaciją, po 1945 m. atsidūrė „filtracijos stovyklo-
se“. Šie žmonės (kaip ir sovietiniai karo belaisviai) buvo 
laikomi „išdavikais“ ir nemaža jų dalis baigė savo dienas 
gulage – vienoje iš sovietų režimo atramų. Jau iki 1941 m. 
komunistinė priespaudos sistema rėmėsi nuolatiniu pri-
verčiamuoju darbu „gulago archipelage“, į kurį deportuo-
davo milijonus vadinamųjų klasinių priešų ir žmonių, pri-
skiriamų nemėgstamoms tiek etninėms, tiek religinėms 
mažumoms. Priverčiamasis darbas buvo forsuotos indus-
trializacijos, kuri vyko vadovaujant Leninui ir Stalinui, 
pamatas. Per Antrąjį pasaulinį karą ir po jo Sibire atsidūrė 
šimtai tūkstančių vokiečių karo belaisvių ir civilių iš SSRS 
okupuotų sričių. Didelė išvežtųjų dalis mirė badu, daug 
gyvybių pasiglemžė epidemijos, šaltis ir antisanitarinės 
gyvenimo sąlygos lageriuose, kiti žuvo pakeliui į tremtį.
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Kad esama „perauklėjamųjų darbo stovyklų“, panašių 
į kurias turėjo jau carinė Rusija, oficialiai buvo slepiama, 
tačiau virš kiekvieno Sovietų Sąjungos gyventojo galvos 
kybojo Damoklo kardas – valdžia galėjo susidoroti dėl 
menkiausio nusižengimo ar kam nors šlykščiai įskundus. 
Postalininiu atšilimo laikotarpiu prabilti apie gulagą iš-
drįso opoziciškai nusiteikę rašytojai, pirmiausia Aleksan-
dras Solženycinas. Vis dėlto gulago kaip sistemos doku-
mentavimas, faktinės medžiagos nagrinėjimas ir kaltųjų 
paieškos – toli gražu dar nebaigti darbai. Didžiojo tėvy-
nės karo šventų aukų mitas net tuos, kurie nukentėjo nuo 
Stalino represijų, iki šiol verčia slėpti šiurpią tikrovę.

Iš esmės atlyginti žalą Vokietija pradėjo tik apie 
2000 m., kai didžiuma nukentėjusiųjų jau buvo sulaukę 
žilos senatvės arba atsisveikinę su šiuo pasauliu, o Rusijoje 
teroro aukos iki šiol nesulaukė net retorinio teisingumo. 
Priežasčių, kodėl taip yra, matyt, reikėtų ieškoti nagrinėjant 
ydingą „bausmės darbu“ tradiciją, abiejose totalitarinėse 
sistemose, nepaisant ideologinių jų skirtumų, viešpatavu-
sią nuo 1930 iki 1960 m. Priverčiamasis darbas nesvetimas 
ir senesniems bei gilesniems Europos visuomenės sluoks-
niams, mat ši tradicija susijusi su darbo drausme ir kontro-
le. Net ir darbininkų judėjimai, siekiantys solidarumo, ne-
įstengė susidoroti su šiuo pražūtingu paveldu. Priminti tai 
derėtų kaip tik dabar, kai viešasis diskursas, aptariantis mi-
graciją, vis dažniau ima pavojingai apsiriboti vien naudos 
arba atvirkščiai – „nenaudingumo“ kriterijais. Nenorima 
skelbti faktų, o šis tabu trukdo rašyti istoriją tiek migruo-
jančių, tiek kviestinių darbininkų (Gastarbeiter), atvykusių 
veikiau savo noru, nors gal ne visai be prievartos, priešin-
gai negu svetimšaliai darbininkai (Fremdarbeiter) per karą. 
Bet vis dėlto ir jie neišvengė vienokio arba kitokio spau-
dimo. Ištrinti ribą tarp prievartinio ir savarankiško darbo 
skatina darbo rinkos globalizacija, leidžianti kone vergiškai 
išnaudoti darbo jėgą iš skurdžiausių pasaulio regionų, iš 
vargingiausių priemiesčių…

Šis tabu taikomas ir kitiems migracijos istorijos daly-
viams: nemėgstamoms etninėms mažumoms, išpažįstan-
čioms klajoklišką gyvenimo būdą, tokioms kaip čigonai 
(romai), prieglobsčio ieškantiems žmonėms ir pabėgė-
liams, vadinamiesiems darbo migrantams. Europoje yra 
keletas migracijos muziejų, kurie išsamiai dokumentuoja 

tautų kraustymąsi, atskleidžia įvairius migracijos motyvus, 
jos bangas, kylančias įvairiuose regionuose, ir akivaizdu, 
kad nuolat balansuojama tarp prievartinės tremties ir iš-
vykimo savo noru. Tikėtina, kad migracijos muziejų Eu-
ropoje greitai nebeliks, nes daugelyje tirštai gyvenamų 
pramoninių šio žemyno rajonų migracija jau yra tapusi 
visiškai normaliu reiškiniu, todėl specialiai aiškinti jos 
motyvų nebereikės. Vadinamosios „probleminės grupės“ 
(probleminės ne todėl, kad pačios tokios būtų per se, o kad 
tokiomis jas laiko visuomenės dauguma) kelia tokius pa-
čius Europos tapatumo klausimus, provokuoja panašias 
ginties reakcijas kaip ir priverčiamasis darbas, nes tai, kaip 
tas grupes vertina Europa, jos pajunta savo kailiu.

Pirmoji išvada. Tarp priverčiamojo darbo XX a. tota-
litarinėse valstybėse, o juo labiau autoritarinio režimo 
šalyse iki 1918 m., ir šiuolaikinių darbo migrantų tiek 
sąlyčio taškų, tiek tęstinumo esama gerokai daugiau, 
negu linkusi pripažinti liberalių imigracinių visuomenių 
viešoji nuomonė. Atkreipti dėmesį į globalios nelygybės 
padarinius Šiaurės pusrutulio darbo rinkose, kurių nie-
kas nereguliuoja, svarbu dar ir todėl, kad čia vykstantys 
demografiniai pokyčiai vis labiau didins kvalifikuotos ir 
nekvalifikuotos darbo jėgos poreikį. Plintančios kseno-
fobijos, rasistinių nuotaikų ir net veiksmų sąlygomis di-
džiulis vaidmuo teks naudingumo ir socialinės drausmės 
veiksniams. Darbo rinkų transnacionalizacija kartu su 
socialiniu pakrikimu ir susiskaldymu Pietų pusrutulyje, 
kur sparčiai daugėja ekologinių problemų ir katastrofų, 
galimas dalykas, skatins dar didesnę migraciją.

Klajoklių baimė

Etninė diskriminacija Europoje nesibaigė ir po 1945 m. 
Daugelis Rytų Europos miestų ir kaimų tvoromis ar mūro 
sienomis atsitvėrė nuo vadinamųjų „čigonų kvartalų“, nes 
manė, kad tik taip galės apsisaugoti nuo asocialaus kaimy-
nų elgesio ir vagysčių, kuriomis taip dažnai kaltinami ro-
mai. Slovakijoje, kur ši tautinė grupė sudaro apie 10 proc. 
gyventojų, atsirado net „čigonų getai“. Praėjus dvidešim-
čiai metų po to, kai nebeliko Geležinės uždangos, Europos 
širdyje ėmė dygti naujos užkardos, nukreiptos prieš vieną 
iš Europos tautų. Tokie dalykai vyko ar vyksta Čekijoje, 
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Rumunijoje, Bulgarijoje ir Vengrijoje, kur čigonai siste-
miškai diskriminuojami ir yra pasmerkti socialinei atskir-
čiai. Socialistinės ekonomikos žlugimas romams sudavė 
skaudų smūgį, nes didžioji jų dauguma turėjo nuolatinį 
darbą valstybės tvarkomame žemės ūkyje, o kai šis buvo 
privatizuotas, jie, tapę bedarbiais, turėjo iš gimtųjų kaimų 
išsikraustyti į „čigonų kvartalus“ (mahalas) mažesniuose 
ir didesniuose miestuose.

Net Vakarų Europoje, kur daugelis romų jau ne vieną 
šimtmetį gyvena sėsliai, „čigonų klausimas“ vis dar te-
bėra kivirčų šaltinis. Tai vienur, tai kitur kyla konfliktų 
su kaimynais ir policija, prireikia tikrinti ir daryti tvar-
ką savavališkai arba ir teisėtai įsikūrusiose stovyklose. 
Padėtis smarkiai pablogėjo 2010 m. vasarą, pirmiausia 
Italijoje ir Prancūzijoje, kai šių šalių vyriausybės nutarė 
išardyti „čigonų stovyklas“, rizikuodamos kaip reikiant 
susikirsti su Europos Sąjungos Komisija. Tik nedauge-
lyje ES valstybių čigonai gali gyventi ramiai, nevaržomi 
prietarų – čia niekas jų neįžeidinėja, jie niekam nekelia 
susierzinimo, kaip ir kiti ES piliečiai, be to, juos, kaip 
rodo Prancūzijos atvejis, nėra taip lengva deportuoti.

Marginalinį čigonų vaidmenį visuomenėje lemia ne 
tiek jų kilmė, kiek statusas, nors iš tikrųjų jie kuo pui-
kiausiai įkūnija dabartinį socialinį Europos mobilumą. 
Tai primena visuomenės susiskirstymą į sėslius valstie-
čius (romų kalba gadjo) ir klajoklius senovėje. Agrarinė 
visuomenė bijojo klajoklių ir pusiau klajoklių, vengė jų, 
nes „klajojanti tauta“ nesiderino su kolektyvinės tapaty-
bės samprata: etninės šaknys turi būti giliai įleistos į tam 
tikros vietovės žemę. Šis savivokos modelis buvo priimti-
nas ir postagrarinėms visuomenėms, nors būtent jos su-
kūrė naujas klajokliško gyvenimo būdo formas – atsirado 
labai mobilus socialinis sluoksnis, kurį sudarė samdoma, 
gerai arba labai menkai apmokama darbo jėga. Socialinės 
atskirties ir nepasitikėjimo priežastimi dažnai tampa tai, 
kad romai gyvena susibūrę į patriarchalinius šeimų kla-
nus, kad namų ūkį ir kitus reikalus tvarko išimtinai tarp 
savųjų, kad laikosi tam tikrų apeiginio grynumo taisyklių. 
Pačių čigonų tautosakoje irgi įsitvirtinęs požiūris, kad jie 
yra keisti, egzotiški ir grėsmingi, nepaiso įstatymų ir sun-
kiai prisitaiko. Net palankiau jų atžvilgiu nusiteikusieji, 
kurie gėrisi čigonų muzikos virtuozais, flamenko šokėjais 

ar pamaldžių piligrimų kelionėmis (tokios kasmet vyksta, 
pavyzdžiui, Prancūzijoje, Kamarge, į Sainte Marie de la 
Mer), neišvengia globėjiško tono ir niekinančio požiūrio. 

Panašiai kaip žydų mažumoms, taip ir čigonams 
Europoje įvairiu metu valdžia, palaikoma daugumos 
gyventojų, įvesdavo judėjimo ir migracijos apriboji-
mus, grėsmingai versdama šią etninę grupę eiti prieš 
savo prigimtį ir paklusti griežtai tvarkai, nors tuo metu 
dauguma romų jau gyveno sėsliai, o nuolat klajojančių 
skaičius buvo gerokai sumažėjęs.

Antroji išvada. Daugelis čigonų yra atitinkamų valstybių 
piliečiai arba turi leidimą legaliai gyventi tose šalyse, todėl 
vadinti juos neįsipilietinusiomis grupėmis galima tik me-
taforiškai. Vis dėlto Europos visuomenė čigonus priskiria 
parijams ir beteisiams par excellence, neva prasta savo re-
putacija jie pralenkia visus kitus. Europos Sąjungai derėtų 
rodyti didesnę pagarbą šios etninės mažumos kultūriniam 
savitumui ir sutelkti visas pastangas, kad būtų garantuota 
integracijos į visuomenę galimybė. Tai ne tik apsaugotų 
romus kaip etninę mažumą, bet ir padėtų užtikrinti judė-
jimo laisvę Šengeno erdvėje, nes ja vis labiau abejojama, 
argumentuojant išaugusiu terorizmo pavojumi, kurį ypač 
pabrėžia partijos, užsikrėtusios dešiniuoju populizmu.

Nelegalai – ramybės drumstėjai

Pereiname prie trečiosios tabu grupės – vadinamųjų 
nelegalų. Tai imigrantai, kurie nusižengia šalies, į kurią 
atvyko, įstatymams: arba visai neturi leidimo joje gy-
venti, arba naudojasi nebegaliojančiais, net suklastotais 
dokumentais. Be to, jie dažnai neteisėtai uždarbiauja ir 
vengia mokėti mokesčius. Nepaisant to, daugelyje tur-
tingų pramoninių valstybių vis tiek įdarbinama nema-
žai neregistruotų ir leidimo dirbti neturinčių asmenų, 
nes jie sutinka su bet kokiomis, net vergiškomis sąlygo-
mis. Ypač tai pasakytina apie prostitutes. Tikslus tokių 
asmenų skaičius Europos Sąjungoje nėra žinomas, bet 
manoma, kad jų gali būti keletas milijonų. Migracijos 
priežastys – skurdas, nedarbas, pilietiniai karai, po-
litinis persekiojimas ir ekologijos veiksniai, nulemti 
pragaištingų klimato kaitos padarinių jūrų pakrantėse 
ir sausros nualintuose regionuose. ES (kaip ir JAV) la-
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bai sustiprino sienų kontrolę, todėl pabėgėliams tenka 
kreiptis į slaptus gabentojus ir prekeivius žmonėmis.

Ši migrantų grupė uždaro Europos valstybių vykdy-
tos kolonializmo politikos ratą, nes absoliuti „nelegalų“, 
arba neregistruotųjų, dar vadinamų „nereguliariais“ mi-
grantais, dauguma atplūsta iš Afrikos piečiau Sacharos 
regiono ir kitų buvusių pietinių kolonijų. Jie bėga, kad iš-
vengtų katastrofiško ekonominio skurdo, pilietinių karų 
keliamos suirutės, išsivaduotų iš politinės tironijos. Kelia 
grėsmę ir nuniokota aplinka, klimato kaitos padariniai. 
Tie pabėgėliai, neretai tūkstančius kilometrų traukiantys 
pėsčiomis arba sugrūsti į perkrautus sunkvežimius, žmo-
nėms gabenti netinkamas baržas, dūstantys nevėdina-
muose konteineriuose, nėra nei „kviestiniai darbininkai“, 
nei „skaromis apsigaubusios mergaitės“, kaip viename in-
terviu leptelėjo finansininkas Thilo Sarrazinas.* Tai žmo-
nės, kuriuos areštuoja pakrančių sargyba, suimtieji atsi-
duria pabėgėlių stovyklose ir pagal galimybes grąžinami 
atgal į tėvynę. Per praėjusius dešimtmečius Viduržemio 
jūra tapo masine bėglių kapaviete. Negana to, Europos 
šalių vyriausybės dešimtmečius vedė gėdingas derybas 
su arabų valdovais ir kleptokratais, kuriuos 2011 m. nu-
šlavė demokratijos siekiantys sukilėliai. Beje, ES politika 
Viduržemio jūros baseine dėl to netapo švelnesnė.

Nuo migrantų antplūdžio Europa mėgina atsitverti py-
limais ir tapti tvirtove, bet kaip tik tokios metaforos ir įvaiz-
džiai stiprina populistines kalbas apie imigrantų cunamį, 
neva sukelsiantį humanitarinę katastrofą. Tačiau tiesa ta, 
kad didieji pasaulio pabėgėlių ir migrantų srautai Europos 
nepasiekia, nes daugelis tų žmonių „nusėda“ skurdžiau-
siuose Pietų pusrutulio regionuose. Patikimi duomenys 
rodo, kad „nelegalai“ sudaro daugiausia 1,5 proc. Europos 
gyventojų, be to, didžioji jų dalis nėra patyrusi laivų odi-
sėjos: į senąjį žemyną jie atsikraustė, lindėdami vilkikuose 
arba kaip turistai su suklastotais dokumentais, o tokia dar-
bo jėga čia ypač pageidaujama ir begėdiškai išnaudojama.

Trečioji išvada. Kiekviena valstybė ir valstybių bendri-
ja, – tokia, pavyzdžiui, kaip Europos Sąjunga, žinoma, 
turi teisę prie savo sienų registruoti migrantų srautus ir 

*  Apie kongresmeno Thilo Sarazino skandalingą, antimusulmoniškas nuotai-

kas kurstantį veikalą. „Vokietija apsivalo nuo to“ rašėme KB nr. 7/8, straipsny-

je „BB7: aktyvistinio meno spektaklis „Atsikratykite konformizmo baimės“.

juos kontroliuoti. Tačiau šias pastangas paverčia niekais 
socialinės ir ekonominės gerovės skirtumas tarp valsty-
bių, priklausančių Ekonominės plėtros ir bendradarbia-
vimo organizacijai (OECD), ir „likusio“ pasaulio, be to, 
suvaržymai blogai dera su internacionalizmu, postuluo-
jančiu laisvą prekių ir kapitalo judėjimą, globalų mobilu-
mą, palankų tiek ekonominėms ir finansinėms transak-
cijoms, tiek turistų srautams. Antra vertus, tai užkerta 
kelią tendencijoms, kurios priešinasi globalizacijai. Taigi 
valstybės, šiuo atžvilgiu tapusios tik pusiau savarankiš-
kos, nebegali to proceso nei kontroliuoti, nei reguliuoti. 
Turtingose visuomenėse kylantys socialiniai ir politiniai 
judėjimai vis labiau priešinasi moraliniam skandalui, su-
sijusiam su griežtu pasienio režimu, kuris vis įžūliau ke-
lia ksenofobiškus reikalavimus. Todėl trečioji tabu grupė 
kuo akivaizdžiausiai simbolizuoja internacionalizaciją 
(ir diasporą), kuri verčia eižėti nacionalinės valstybės 
konteinerį, garantuojantį saugumą ir gerovę, kartu at-
skleisdama nuogą nesaugios egzistencijos riziką.

Apibendrinimas

Mobilumo tendencijų, čia apibūdintų tik bendrais bruo-
žais, kontekste migraciją reikėtų suprasti ne kaip periferinį 
reiškinį, o kaip svarbią Europos atminties dalį. Turtingos 
valstybės dėl ekonominių priežasčių vilioja kvalifikuotą 
darbo jėgą iš pietinių kraštų, tačiau kartu stengiasi atsitver-
ti nuo imigrantų saugumo sumetimais ir dėl kultūrinio su-
svetimėjimo. Ši akivaizdi prieštara nustumia į šešėlį bet ko-
kias diskusijas apie Europos migracijos istoriją. Straipsnio 
pradžioje įvardijau tris simbolinius aspektus, kurie laikyti-
ni tokio užmojo kliuviniais, bet, kita vertus, jie yra Europos 
kolektyvinės tapatybės kertiniai akmenys ir tamsioji jos 
pusė: tai drausminė pramoninio darbo prigimtis, nesėslių 
gyventojų baimė ir baltasis rasizmas. Ne vien moksliniai, 
bet ir praktiniai interesai skatina šalinti šiuos barjerus, vyk-
dant racionalią ir kilnią imigracijos politiką.

Iš vokiečių kalbos išvertė Alfonsas tEKORIUS

© Claus Leggewie

© Eurozine
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Barbara Czarniawska (g. 1948 m. Balstogėje) – Gete-
borgo universiteto vadybos studijų profesorė, garsi 

organizavimo teoretikė, socialinius mokslus praturtinusi 
naratyvo studijomis. Šiemet rugsėjį Barbara skaitė pas-
kaitas TSPMI-VU ir kasmetinėje vadovų konferencijoje 
„Lūžio taškas“. 

Kultūros barai šiuo specialiu interviu pradeda ciklą 
pokalbių su iškiliais Vakarų Europos intelektualais, kurie 
susiję su Lietuva ir jos intelektualine kultūra, tačiau mūsų 
šalyje vis dar nepakankamai žinomi.

Eglė Rindzevičiūtė: Barbara, keletą kartų pusiau juo-
kais, pusiau rimtai užsiminėte, kad esate lietuvė. Tad pir-
miausia trumpai papasakokite stulbinančią asmeninę ir 
intelektualinę savo biografiją.

Barbara Czarniawska: Mano šeima atvyko į Lenkiją iš 
Vilniaus 1947 m., genama priverstinės repatriacijos ban-
gos. Ši situacija mano tėvams atrodė absurdiška, jie vylėsi, 
kad repatriantams netrukus bus leista grįžti, todėl apsigy-
veno artimiausiame Lenkijos mieste, viso labo už dviejų 
šimtų kilometrų nuo Vilniaus – Balstogėje (Białystok). 
Ten gimiau, ten palaidoti mano tėvai ir sesuo. Jei kalbė-
sime apie etniškumą, būdama istorikė, tu pati gerai žinai, 
kad Vilniaus gyventojai intensyviai maišėsi ir savo tapa-
tybę formavo remdamiesi ne etniniais, bet visai kitais da-
lykais. Mano mamos mergautinė pavardė buvo Gintowt. 
Argi Gintautas nėra įprastas lietuviškas vardas?

toLyn nuo pagrindinės sroVės 
į kūrybiškus pakraščius 
Su barbara CzARniAwSkA kalbasi Eglė RindzEvičiūtė

Iš Lenkijos išvykote į Vakarus gana anksti. Prisimenu, 
amerikiečių ekonomistė Deirdre McCloskey kartą nusiste-
bėjo Jūsų drąsa ir pasiryžimu ištrūkti iš komunistinio reži-
mo gniaužtų. Jūs atsakėte, kad nebandėte niekur ištrūkti, 
tiesiog 1981 m. gavusi stipendiją postdoktorantūros studi-
joms išvykote į Masačusetso technologijos instituto (MIT) 
Sloane vadybos mokyklą. Akivaizdu, kad Lenkijai, kitaip 
negu Lietuvai, tuo metu jau buvo leidžiama imtis akade-
minių mainų. Tačiau gal Jūsų istorija netipiška Lenkijos 
intelektualams?

Atvirkščiai, tokios kelionės buvo ypač tipiškos mano 
kartai. Skirtumas, ko gero, tik tas, kad daugelis mano ko-
legų pasiliko JAV arba Kanadoje, o aš grįžau į Europą. 
Bet kokiu atveju mainai su Vakarų šalimis Lenkijai buvo 
įprastas dalykas, bent jau po 1970 m.

Tačiau, kodėl vis dar laikomasi požiūrio, esą socialiniai 
ir humanitariniai mokslai Vidurio Rytų Europoje gerokai 
atsilieka, palyginti su Vakarų šalimis? Tas atsilikimas aiš-
kinamas ne tik ideologiniais komunistinio režimo suvaržy-
mais, bet ir tuo, kad geležinė uždanga blokavo žmonių teisę 
keliauti ir idėjų mainus.

Na, pirmiausia reikėtų suprasti, kiek daug neteisingų ir 
nediferencijuotų sampratų apie „Rytų Europos šalis“ cir-
kuliavo anais ir cirkuliuoja šiais laikais. Tai manęs nestebi-
na, nes abi pusės varė savo propagandą ir turėjo savus disi-
dentus, skleidžiančius antipropagandą. Abi pusės formavo 

Rūpesčiai ir lūkesčiai
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tokius viena kitos įvaizdžius, kokie atitiko ano meto tikslus. 
Kaip tik skaitau recenziją apie Venecijos kino festivalį, ku-
riame buvo parodytas Olivier Assayas filmas „Après mai“ 
apie prancūzų ir italų maoistus 1968-aisiais... Arba prisi-
minkime kad ir Beatrice Webb [britų ekonomistė, viena 
iš Londono ekonomikos mokyklos įkūrėjų, – E. R.], en-
tuziastingai rėmusią Staliną… Žmonės tiki tuo, kuo nori 
tikėti arba ko nesivargina papildomai patikrinti.

Tačiau aš turiu ir asmeninį paaiškinimą, kodėl susi-
daro įspūdis, kad postsocialistinių šalių mokslininkai 
vis atsilieka. Remiuosi analogija su tarpdisciplininėmis 
studijomis – kai surengiame ekskursiją į kitą discipliną, 
pirmiausia aplankome tai, kas būdinga pagrindinei srovei 
(mainstream), nes ji labiausiai matoma, ir susidarome klai-
dingą įspūdį, esą tai viskas! Panašiai elgiasi ir postsocialis-
tiniai mokslininkai – jie seka vakarietišką mainstream ir 
tai tęsis dar kurį laiką. Tikiuosi, ilgainiui jie atras įvairius, 
pasak Walterio Benjamino, „kūrybiškus pakraščius“.

Pirmąjį diplomą apgynėte iš psichologijos, o daktaro 
laipsnį – iš ekonomikos. Kokie motyvai lėmė, kad pasirinko-
te disciplinas, kurios – pataisykite mane, jeigu klystu – anuo 
metu buvo gana pozityvistinės ir stipriai rėmėsi matema-
tiniais metodais? Smalsauju, nes energingas, bet kartu ele-
gantiškas, literatūriškas Jūsų rašymo stilius gana neįprastas 
žmogui, gavusiam tokio pobūdžio išsilavinimą…

Labai džiaugiuosi galėdama pasakyti, kad šį kartą tu 
klysti. Tais laikais psichologijos disciplinas dėstė profeso-
rės, studijavusios pas Jeaną Piaget ar kitas tarpukario įžy-
mybes. Psichoterapija ir, žinoma, statistika tada buvo dar 
naujos srovės, tačiau 1970 m., kai aš baigiau universitetą, 
psichoterapija jau užėmė vieną iš stipriausių pozicijų. Pasi-
rinkau industrinę psichologiją (organizavimo psichologi-
jos pirmtakę), į kurią įėjo ir ergonomika (labai naudinga! 
Būtent tada sužinojau, kad natūrali šviesa, sumaišyta su 
dirbtine, labai kenkia akims). Lygia greta mes studijavome 
Jungą, Koestlerį... 

Nors patys ekonomistai juokaudavo, kad visas jų fakul-
tetas – tai nenusisekę matematikai, jie buvo tikri intelek-
tualai. O psichologijos fakultete mus mokė rašyti straips-
nius, beje, knygų rašymo išmokau Varšuvos ekonomikos 
mokykloje – pas mus atvažiuodavo Joan Robinson iš 

Kembridžo, Johnas K. Galbraithas iš JAV, Janosas Kornai 
iš Vengrijos… Jie buvo mūsų herojai! Ekonometriją tuo 
metu visi laikė technika, o ne metodu, ir jau jokiu būdu 
ne disciplina.

Bet mano pasirinkimo priežastys buvo gana proziš-
kos. Norėjau tapti žurnaliste, o tais laikais tai buvo ma-
gistro lygio specialybė. Tad pirmiausia pasižiūrėjau, ku-
rios bakalauro disciplinos yra pačios populiariausios iš 
tų, kurias siūlo Varšuvos universitetas. Žvelgdama atgal, 
manau, kad toks požiūris visiškai teisingas – žurnalis-
tai turėtų domėtis madingomis temomis. Populiariausi 
buvo trys dalykai – psichologija, sociologija ir meno is-
torija. Stojantiems į sociologiją ir meno istoriją reikėjo lai-
kyti istorijos, o į psichologiją – biologijos egzaminą. Labai 
mėgstu istoriją, tačiau nesugebu įsiminti datų. Tad pasi-
rinkau psichologiją.

Puikiai Jus suprantu... Kai stojau į Vilniaus dailės aka-
demiją, atėjusi laikyti meno istorijos egzamino labai apsi-
džiaugiau, kad ištraukiau klausimą apie Van Goghą. Su-
rašiau viską, ką apie jį žinojau, bet prieš atiduodama esė 
supratau aprašiusi… Gauguiną. O gal atvirkščiai... Laimei, 
buvo likę laiko perrašyti. 

Bet kas išsklaidė Jūsų ambicijas tapti žurnaliste? Naujau-
sioje savo knygoje „Kiberfabrikai“ (Cyberfactories, 2012), 
aptariančioje, kaip naujienų agentūros gamina žinias, ra-
šote, kad žurnalisto profesija iš redakcijų jau išstumiama 
į naujienų fabrikus, tiražuojančius kompaktiškas istorijas, 
kurios urmu parduodamos tiek naujienų portalams, tiek 
popieriniams laikraščiams. Ar ši tendencija kelia grėsmę 
tradiciniam žurnalistų, kurie laikomi šiuolaikinio gyveni-
mo etnografais, vaidmeniui?

Hmm, nedrįsčiau teigti, koks yra tikrasis tradicinis 
žurnalistų vaidmuo. Manąjį žurnalistikos herojų Ryszardą 
Kapuścińskį pastaruoju metu daug kas kaltina dėl iškreip-
to ir išgalvoto turinio, kitaip tariant, dėl grožinės literatū-
ros rašymo (tarsi tai būtų priekaištas, o ne komplimentas). 
Studijoje „Kiberfabrikai“ kalbu tik apie tuos žurnalistus, 
kurie gamina naujienas ir kurie man labai patinka, tačiau, 
atrodo, nė vienas nenutuokia, kad netrukus juos pakeis 
mašinos [t. y. algoritmai, iškasantys „žinių vertas istorijas“ 
iš begalinių interneto resursų – E. R.]. O laikraščių žur-
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nalistai, regis, jau ima suprasti, kad jų išlikimas priklausys 
nuo to, ar įstengs grįžti prie tradicinio savo vaidmens ir vėl 
imsis interpretuoti žinias, aiškindamiesi įvykių PRASMĘ! 

Tuo, beje, žurnalistai skiriasi ir nuo socialinių moks-
lų atstovų, o aš būtent dėl šio skirtumo pasirinkau ne 
pirmąją, bet antrąją profesiją: laiko stoka verčia žurna-
listus taikyti vakarykštes interpretacijas. Mokslininkai 
turi daugiau laiko, todėl gali, ar bent jau mėgina, inter-
pretuoti naujaip.

Mano jaunystės laikais buvo specializacija „mokslo 
žurnalizmas“. Šios pakraipos žurnalistai skaitydavo moks-
lines knygas, buvo gerai įvaldę mokslinį žargoną ir popu-
liarindavo mokslo turinį plačiau prieinama kalba. Dabar 
tokią prabangą leidžia sau tik gamtos ir tikslieji mokslai, 
o socialinių mokslų atstovams tenka patiems save popu-
liarinti, jeigu nenori nuolatos atsakinėti į klausimą: „Ar 
šitai yra gerai, ar blogai?“ Kai kurie mokslininkai puikiai 
įvaldė savęs populiarinimo meną, pavyzdžiui, Umberto 
Eco, Donaldas McKenzie ir Alfas Rehnas – vardiju pagal 
garsumą mažėjančia tvarka. Tačiau ne kiekvienas yra visų 
literatūros žanrų Leonardo da Vinci’s...

Vis dėlto reikėtų užtarti ir žurnalistus, ypač suprantu jų 
alergiją mokslininkų argumentams, svyruojantiems tarp 
„viena vertus, antra vertus“. Žurnalistų problema yra sku-
bėjimas. Jie neturi laiko perskaityti daugiau negu 20–30 
puslapių vienu kartu. Švedijos naujienų agentūrų darbuo-
tojai man pasakojo, kad, pasirodžius naujam 120 puslapių 
valstybinio biudžeto projektui, jis padalijamas keturiems 
apžvalgininkams...

Kas paskatino Jus domėtis organizavimo teorija? Man 
atrodo, kad tai fantastiškas ir daug žadantis studijų laukas. 
Būdamas natūraliai tarpdisciplininis, jis be ypatingos są-
žinės graužaties skolinasi teorijas ir metodus iš pačių įvai-
riausių disciplinų. 

Mane paskatino naivus tikėjimas, kad organizavimo 
teorija yra reikalinga praktikai! Supratusi, kad nebūsiu 
žurnalistė, svarsčiau, ar nepakeisti krypties, gal geriau 
būtų imtis anglų literatūros studijų. Bet pamaniau: jeigu 
tapsiu literatūros ar kino kritike, niekas manęs neskaitys, 
o manoji organizavimo išmintis labai pravers žmonėms 
kasdieniniame jų darbe! Ar įmanoma dar labiau klysti?

Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų Europos šalių, 
verslo vadyba itin traukia studentus. Tačiau organi-
zavimo teorijų studijos vis dar yra prastokai įdirbtas 
akademinių tyrimų laukas, o pagrindinės socialinių ir 
humanitarinių mokslų srovės atstovai nedaug ką apie 
jas žino. Kas, Jūsų nuomone, yra įdomiausia, studi-
juojant organizavimo teorijas? Kokia šios akademinės 
disciplinos ateitis?

Tai laikyčiau vertimo problema. Senesnis žodis „vady-
bai“ aprašyti yra „administravimas“: šiandieninė viešoji 
vadyba anksčiau buvo viešasis administravimas. Viena 
iš priežasčių, kodėl humanitariniai ir socialiniai mokslai 
nelinkę domėtis vadyba, yra ta, kad šios profesijos atsto-
vai laikomi arba „kapitalistų parankiniais“ arba, jei žvel-
giama iš kitos pusės, – „užsimaskavusiais marksistais“. 
Tačiau blogiausia, kad verslo vadybą daug kas vis dar 
laiko praktine ekonomikos atšaka. Laikantis šio seno ir 
įsitvirtinusio požiūrio manoma, kad vadybininkai netu-
rėtų imtis jokių tyrimų, kad apskritai nedrįstų savaran-
kiškai mąstyti, nes jų darbas – populiarinti ekonomistų 
sukurtus modelius. 

Turiu pasakyti, kad bent jau Varšuvos ekonomikos mo-
kykloje toks požiūris yra labai gajus. Absolventai nori tap-
ti konsultantais. Net doktorantai, kurie lankė mano kursą 
„Socialinės verslo sąlygos“, nors ir susidomėjo šia proble-
matika, bet vis tiek mano, kad ji pernelyg egzotiška... 

Abejoju, ar organizavimo teorijos iš tikrųjų yra „fan-
tastiškai“ įdomios. Esu kilusi iš Vidurio Europos, todėl 
būdvardį „fantastiškas“ norėčiau tradiciškai taikyti tik 
menui ir kultūrai. Tačiau vadybos, organizavimo teorija 
ir praktika yra vieni iš atraminių Vakarų kultūros princi-
pų. Visi kultūros tyrėjai turėtų jas studijuoti!

Pritariu Jums, tačiau nemažai kultūros praktikų, ypač 
aukštosios kultūros ir dailiųjų menų atstovai, laikosi nuo-
saikaus, jeigu ne įtariai atsargaus požiūrio į profesionalią 
meno ir kultūros vadybą, kurią dažnai tapatina su noru 
kontroliuoti – esą tik todėl diegiama visa ta rutina, griež-
tos taisyklės, reikalaujama atskaitomybės ir viskas tampa 
nuobodžiai nuspėjama. Nors kultūros tyrėjai galėtų mo-
tyvuotai teigti, kad aukštą kultūros „produkcijos“ kokybę 
dažnai užtikrina būtent ši savikontrolė ir kad kūryba vis 
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tiek niekada neišvengia rutinos, menininkams kombi-
nacija „kultūra ir vadyba“ vis dar primena krokokatiną. 
Gal dėl to kaltas perdėtas vadybos ir organizavimo prak-
tikų supaprastinimas ir subanalinimas? 

Man tai panašiau į dviejų profesijų susidūrimą, kai 
abi pusės puoselėja neadekvačius lūkesčius. Kultūros 
tyrėjai galėtų pasidomėti, kaip vadyba, ši visai nauja 
praktika, buvo pritaikyta sveikatos apsaugai, žurnalis-
tikai ir net – kodėl gi ne – įdiegta į Bažnyčios struktūrą. 
Išimtimi laikytinas Vatikanas, nes vadyba visada buvo 
integrali jo veiklos dalis.

Galbūt galėtumėte šiek tiek plačiau aptarti, kodėl 
vadyba ir organizavimas yra dėmesio verta prakti-
ka? To prašau, nes Lietuvoje vadybos studijas vis dar 
priimta laikyti lėkštoka konvejerine gamyba, kurios 
„produktas“ – kostiumuoti vaikinai, komanduojantys 
į kairę ir į dešinę, arba merginos, dirbančios sekreto-
rėmis. Menininkai žvelgia į vadybininkus vien kaip į 
naujo sukirpimo kartą, mokančią kalti pinigus. O Jūs 
pabrėžiate, kad organizavimas pirmiausia yra pras-
mės kūryba. Ypač nuosekliai ištyrėte, kaip naratyvas, 
prasmės kūrimo įrankis, pasitelkiamas koordinuoti 
kolektyvinei veiklai.

Taip yra tikriausiai todėl, kad „verslo vadybą“ daugelis 
laiko tik „verslo darymu“ ir „pinigų kalimu“. Šie aspektai, 
iš tikrųjų sudarantys tam tikrą verslumo dalį, vis dėlto 
neišsemia verslumo esmės. „Ad-ministruoti“ reiškia rū-
pintis kažkuo (nekilnojamuoju turtu, verslu, viešaisiais 
finansais) kieno nors kito (savininko, akcininko, mokes-
čių mokėtojo) labui. Imtis vadybos (to manage) reiškia su-
kurti funkcionalų dalyką (biurą, organizaciją, projektą) ir 
pasirūpinti, kad jis sklandžiai gyvuotų, užtikrinant žmo-
giškųjų ir gamtinių jo komponentų dermę. 

Kai skaičiau Paulį Ricoeurą, mane sukrėtė panašumas 
tarp naratyvo ir organizavimo: ir vienas, ir kitas bando 
veiksmus arba įvykius susieti tokiu būdu, kad jie taptų 
prasmingi. Pasakotojas turi taip „suorganizuoti“ savo pa-
tirtį, kad ji atsivertų kitiems. Savo ruožtu organizavimui 
būtinai reikia naratyvo, pasakojimo pačiomis įvairiausio-
mis formomis – tai gali būti ataskaita, istorija ar buhalte-
rinė apskaita.

Šiek tiek keista, bet Lietuvoje nėra plačiai žinoma, kad 
lietuvių semiotiko Algirdo Juliaus Greimo naratyvumo te-
orija sukėlė įspūdingą inovacijų bangą socialiniuose moks-
luose – kalbu apie naratyvumo analizę organizacijose, ak-
tantų ir aktorių tinklo teoriją. Nenorėčiau sutikti su tais, 
kurie teigia, esą formali semiotika yra tik „sausas reikšmių 
aprašinėjimas“... 

Aš stengiuosi atsargiai vertinti požiūrius į disciplinas, 
su kuriomis nesu nuodugniai susipažinusi. Į tokias disci-
plinas aš keliauju „pabrakonieriauti“, kaip sakė Michelis 
de Certau, kad pasirankiočiau, ko man reikia, neprašyda-
ma savininkų leidimo. Todėl net ir nežinau, kuo Greimas 
prisidėjo prie semiotikos plėtojimo, bet žinau, kad so-
ciologai, pavyzdžiui, Bruno Latouras, prisibrakonieriavo 
Greimo įžvalgų apie tai, kaip veikia sėkminga naratyvinė 
programa, ir jos tapo nepaprastai sėkmingos aktorių tin-
klo teorijos pagrindu.

Aktorių tinklo teorija yra laikoma itin naudinga 
organizavimo teorijai būtent dėl analogijos tarp nara-
tyvo ir organizavimo. Nemažai organizavimo teorijas 
kuriančių mokslininkų kur kas plačiau ir gana sėkmin-
gai naudoja Greimo struktūrinę analizę. Mat Greimas 
buvo išankstinis poststruktūralistas ir suprato, kad 
struktūros yra ne atrandamos, bet įkraunamos į tekstą, 
o struktūrų panašumą lemia ne universalus žmogaus 
protas, bet institucionalizuoti įpročiai. Apibendrinda-
ma pasakyčiau, kad Greimo konceptų taikymas tikrai 
nepavertė vadybos ir organizavimo teorijų sausomis, 
greičiau atvirkščiai.

Šiuo apibendrinimu galėtume ir baigti mūsų pokalbį, vis 
dėlto norėčiau paklausti, kas Jums labiausiai patinka Vilniuje?

Labai paprasta atsakyti: tai nuostabus miestas! Sen-
timentalūs ryšiai manęs nesieja su juo taip stipriai, kaip 
gerokai vyresnius mano brolius, kurie grįžtų į Vilnių da-
bar pat, jeigu tik jų žmonos sutiktų. Mane traukia Vilniaus 
grožis: žaluma, Vilija, kuri vingiuoja tarsi apglėbdama 
miestą, architektūra: žali ortodoksų bažnyčių „svogūnai“ 
ir barokas, lengvai galintis konkuruoti su Neapoliu… Be 
to, aš labai mėgstu chłodnik litewski!

Dėkoju už pokalbį.
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Giedrė Pranaitytė: Gal galėtumėte papasakoti, ko-
kiomis aplinkybėmis tapote Jungtinių Amerikos 

Valstijų diplomate ir kaip šis kelias atvedė Jus į Lietuvą?
Anne Elizabeth Derse: Mano siekį tapti diplomate 

lėmė tai, kad nuo šešiolikos metų, dar mokydamasi vi-
durinėje mokykloje Čikagoje, aktyviai domėjausi tarp-
tautiniais santykiais. Nusprendžiau pateikti paraišką, 
kad galėčiau studijuoti prancūzų kalbą Paryžiuje. Labai 
apsidžiaugiau, laimėjusi išsvajotą stipendiją. Nuvykau 
į Paryžių, gyvenau prancūzų šeimoje ir mokiausi. Tai 
buvo nuostabi patirtis, atvėrusi man akis, nes anksčiau 
niekada nebuvau išvykusi iš Amerikos. Man tada atro-
dė, kad toji kelionė padės patekti į visiškai kitokį pasau-
lį, kurį menkai pažįstu. Gyvendama Prancūzijos sos-
tinėje, įsitikinau, kad sugebu mokytis kalbų, pradėjau 
dar įdėmiau tyrinėti skirtingas valstybes, jų kultūrą. Jau 
studijuodama prancūzų kalbą universitete, kad patobu-
linčiau lingvistinius gebėjimus, vėl nuvykau į Prancūziją, 
šįkart į Avinjoną. Galiausiai apsisprendžiau – ateitį siesiu 
su tarptautiniais santykiais. Kad pagilinčiau savo žinias 
tarptautinės politikos ir ekonomikos srityse, įstojau į 
Johno Hopkinso universiteto Paulo H. Nitze’o aukštųjų 
tarptautinių studijų mokyklą Vašingtone. Po to studijos 
nuvedė mane į Italiją. Taigi turiu gana ilgą studijavimo 
užsienyje patirtį.

Bičiulių patarta, nutariau laikyti JAV užsienio tar-
nybos egzaminą ir man pavyko. Na, o jau baigusi ma-
gistrantūros studijas Johno Hopkinso universitete, 
1981 m. buvau pakviesta dirbti JAV valstybės departa-

„norime, kad žmonės pažintų 
amerikiečių kuLtūros įVairoVę 
kaip LaisVės atspindį“
Su Jungtinių amerikos valstijų ambasadore lietuvoje anne Elizabeth deRSe 
kalbasi Giedrė PRanaitytė

mente. Pirmąjį paskyrimą gavau į Trinidadą ir Tobagą. 
Dvidešimt metų praleidau Azijoje: Singapūre, Korėjoje 
ir Filipinuose. Drauge su sutuoktiniu vykome į Briuselį, 
kur gyvenome šešerius metus. Po to diplomatinį darbą 
dirbau Azerbaidžane, Lietuvoje. Pasibaigus nustatytam 
tarnybos laikui, grįždavau į Vašingtoną vykdyti įvairių 
užsienio tarnybos užduočių. Mano profesinė karjera 
susiklostė tikrai sėkmingai. 

Kokie buvo pirmieji įspūdžiai, kai atvykote į mūsų 
šalį? Kaip formavosi Jūsų požiūris į Lietuvą? 

Kai Azerbaidžane dirbusiems savo kolegoms prane-
šiau vykstanti į Lietuvą, jie sakė, kad man labai pasisekė, 
nes dirbsiu Europoje. Azerbaidžane Lietuva vertinama 
kaip itin europietiška valstybė. Atvykusi supratau, kad 
tai tiesa. Vilnius – neįtikėtinai gražus miestas, galin-
tis pasigirti itin turtinga europine kultūra. Akivaizdu 
ir tai, kad jis skiriasi nuo Vakarų Europos miestų dėl 
visai kitokios istorinės patirties. Tai žavinga ir įdomi 
vieta, kurios ypatingas grožis mane labai nustebino. 
Buvau skaičiusi, kad Vilniaus senamiestis – gražiausias 
Rytų Europoje. Įsitikinau, kad tai neabejotina tiesa. Čia 
vykstantis gyvenimas neretai primena man laimingus 
metus, kuriuos praleidau skirtingose Europos vietose. 
Kaip minėjau, yra nemažai unikalių ir įdomių ypaty-
bių, nes Lietuvos istorija labai sudėtinga. Jaučiu gilią 
pagarbą Jūsų šaliai, įstengusiai nugalėti istorinius iš-
bandymus ir atkūrusiai savo Nepriklausomybę. Lietuva 
sparčiai žengia tvirtos demokratijos keliu, yra įtakin-
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ga Europos Sąjungos ir NATO narė. Tai daro man gilų 
įspūdį.

Kuo Jums įdomi lietuvių kultūra? Kaip vertinate jos 
kaitą?

Nuostabu tai, kad Lietuva, būdama palyginti nedide-
lė šalis, yra itin turtinga kultūros talentų. Mokydamasi 
kalbos, skaičiau lietuvių poeziją. Ypač sužavėjo lietuvių 
liaudies dainos ir kultūros istorija. Man labai patinka 
sutartinės – graži ir neįprasta muzika. Jūsų šalyje gausu 
tapytojų ir skulptorių. Vilniaus galerijose susižavėjau 
kai kurių jaunųjų menininkų darbais, stebiu jų kūrybos 
raidą. Keliaudama po mažus miestelius, dažnai sutik-
davau daug talentingų vaikų, dalyvaudavau vietos gy-
ventojų koncertuose, muzikiniuose spektakliuose, poe-
zijos skaitymuose. Lietuvos žmonių talentai ir pagarba 
kultūrai neretai tiesiog stulbina. 

Kaip apibūdintumėte kultūrinės diplomatijos fenome-
ną? Kuo ji svarbi Jūsų darbui?

Geras klausimas. Neseniai aptariau tai su savo ben-
dradarbiais. Esu įsitikinusi, kad amerikietiškoji kultū-
rinės diplomatijos samprata skiriasi nuo to, kaip ji su-
prantama kitose valstybėse. Taikome šiek tiek platesnę 
viešosios diplomatijos sąvoką. Siekiame pabrėžti tam 
tikrą kontrastą tarp senosios ir šiuolaikinės diplomati-
jos. Ištisus šimtmečius tradiciniai diplomatijos kanalai 
būdavo grindžiami tiesioginiais ryšiais, artimu ben-
dradarbiavimu tarp vyriausybių. JAV nuo pat Antrojo 
pasaulinio karo laikų pradėjo smarkiai akcentuoti akty-
vų bendradarbiavimą ne tik vyriausybių lygmeniu, bet 
ir glaudžius ryšius su kiekvienos šalies žmonėmis – šį 
darbą ir vadiname viešąja diplomatija. Jos esmė – mūsų 
vyriausybės bendravimas su individais, pavyzdžiui, 
dailininkais, aktoriais, rašytojais, su pilietinės visuome-
nės atstovais, nevyriausybinėmis organizacijomis. JAV 
vyriausybė skiria ypatingą dėmesį ryšiams su pilietine 
visuomene, apimančia nevyriausybinių organizacijų 
narius ir pavienius asmenis – verslininkus, mokslinin-
kus, meno kūrėjus… Taigi mūsų viešosios diplomati-
jos supratimas truputį skiriasi nuo įprastinio požiūrio į 
kultūrinę diplomatiją. Kodėl viešoji diplomatija mums 

reikšminga? Esame įsitikinę: siekiant palaikyti gerus 
santykius tarp valstybių, reikia megzti glaudžius ho-
rizontalius ryšius. Jungtinės Amerikos Valstijos itin 
pabrėžia tiesioginio žmonių bendravimo svarbą, o tai 
apima įvairialypę kultūrinę veiklą, edukacinius ir profe-
sinius mainus. Vykdome įvairias programas, padedan-
čias lietuvių studentams nuvykti į JAV, o amerikiečių 
studentams apsilankyti Lietuvoje. Šiuo atžvilgiu galima 
išskirti Fulbright stipendijų ir Huberto H. Humphrey’o 
mokslinių stažuočių programas. Be to, skatiname įvai-
rius profesinius mainus. Aš sukūriau atskirą mainų 
programą vidurinių mokyklų mokiniams ExCELL, nes 
iš asmeninės patirties žinau, kaip svarbu suteikti tokią 
galimybę šiuo amžiaus tarpsniu, kad atsirastų glaudūs 
ryšiai. Kaip matote, kultūrinę diplomatiją mes suvokia-
me labai plačiai. 

Kokios institucijos dalyvauja edukacinių mainų pro-
gramose?

Mainų programą ExCELL, skirtą vidurinėms mo-
kykloms, administruoja pelno nesiekianti asociacija 
Amerikiečių tarybos tarptautinio mokymo klausimais 
(American Councils for International Education). Tai ti-
piška amerikiečių institucija, tokias pelno nesiekiančias 
įstaigas ir nevyriausybines organizacijas pasitelkiame, 
siekdami aktyvinti edukacinius mainus. Amerikiečių 
tarybos tarptautinio mokymo klausimais jau beveik 
keturis dešimtmečius skatina tokius mainus visame 
pasaulyje, ypač Europoje. Atvykusi į Lietuvą sužinojau, 
kad moksleiviams čia nėra nė vienos programos, kurią 
remtų JAV vyriausybė, todėl JAV ambasados Vilniuje 
partnere pasiūliau tapti Amerikiečių taryboms tarptau-
tinio mokymo klausimais. Šios organizacijos atstovai, 
atvykę į Lietuvą, sukūrė atitinkamą programą. Dabar 
bet kuris penkiolikmetis ar šešiolikmetis moksleivis, 
kuris nebijo laikyti griežto egzamino, gali pateikti pa-
raišką. Procedūra grindžiama konkursinio testo rezul-
tatais. Pernai atranką darė keturi egzaminavimo cen-
trai, veikiantys skirtingose Lietuvos vietose. Buvo gauta 
apie 260 paraiškų. Šiemet dešimt moksleivių, gavusių 
stipendiją, išvyks mokytis į JAV. Dalyvauti atrankoje 
gali visos Lietuvoje veikiančios vidurinės mokyklos. 
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Įgyvendinti šią iniciatyvą, paskleisti ją kiek įmanoma 
plačiau mums padeda Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministerija.

Norėčiau paminėti, kad JAV kultūrinė diplomatija 
laiko labai svarbia partnerystę tarp viešojo ir privataus 
sektorių. Stipendijas moksleiviams paprastai skiria 
privatus sektorius: kompanijos, fondai ir asmenys, no-
rintys finansiškai paremti edukacinius mainus. JAV vy-
riausybė šiam tikslui skiria nedidelę pinigų sumą, bet 
negaili laiko resursų, teikia šiai programai politinę ir 
moralinę paramą. O Amerikiečių tarybos tarptautinio 
mokymo klausimais ją administruoja. Tai puikus vie-
šojo ir privataus sektorių partnerystės pavyzdys. Tokia 
praktika remiasi daugelis kultūrinės ir viešosios diplo-
matijos sričių. 

Akademinio lygmens mainams skirtos dvi Fulbright 
programos – bakalauro laipsnį turintiems studentams 
ir mokslininkams. Kiekvienais metais su Fulbright sti-
pendija vidutiniškai keturi studentai ir keturi moksli-
ninkai iš JAV atvyksta į Lietuvą, tiek pat lietuvių išvyks-
ta į Jungtines Valstijas. Mokslininkai dažniausiai vyksta 
skaityti paskaitų arba atlikti mokslinių tyrimų. 

Neseniai įkūrėme lietuvių absolventų, studijavu-
sių JAV universitetuose, asociaciją (U. S. – LT Alum-
ni Association). Jos nariu gali tapti kiekvienas asmuo, 
dalyvavęs bet kurioje akademinių mainų programoje, 
nesvarbu, ar oficialiai remiamoje JAV vyriausybės, ar 
privačioje. Šiuo metu asociacija dar tik stojasi ant kojų, 
kuria kontaktinių asmenų tinklą, bet esu tikra, kad ji 
įgyvendins daug svarbių iniciatyvų. Tokiose mainų 
programose jau dalyvavo nemažai lietuvių. 

Kokie JAV kultūrinės diplomatijos tikslai svarbiausi 
Lietuvoje? Kaip organizuojate veiklą, siekdama geresnio 
abiejų valstybių tarpusavio supratimo?

Mūsų pagrindinis tikslas – pasitelkiant viešąją ir 
kultūrinę diplomatiją, megzti tiesioginius ryšius tarp 
žmonių. To siekiame naudodamiesi įvairiomis priemo-
nėmis ir oficialiais kanalais. Žmogiškieji ryšiai dažnai 
yra kuriami, atsižvelgiant į JAV vyriausybės keliamus 
konkrečius politinius tikslus. Mūsų veikla gana plati ir 
įvairialypė, ryšiams užmegzti pasitelkiame edukacinius 

ir meninius mainus. Dažnai į Lietuvą atvyksta ameri-
kiečių muzikai, rašytojai, poetai, šokėjai – įvairios meno 
formos padeda kurti horizontalius ryšius. Remiame ir 
nevyriausybines organizacijas, ginančias, pavyzdžiui, 
žydų teises. Atlikome didelį darbą rengdami semina-
rus ir plėtodami įvairią veiklą, susijusią su Holokausto 
istorinio paveldo įamžinimu. Skiriame daug dėmesio 
moterų teisėms, kovai su smurtu namuose, su prekyba 
žmonėmis, su patyčiomis. Aktualizuodami šias proble-
mas, bendradarbiaujame su tomis nevyriausybinėmis 
organizacijomis, kurios pageidauja pasikviesti pranešė-
jų ir dėstytojų. Šiose srityse pasiekėme tikrai nemažai. 
Žvelgiant plačiau, rūpinamės tolerancijos ir žmogaus 
teisių įtvirtinimu. JAV vyriausybei svarbu užtikrinti 
homoseksualų ir romų tautybės asmenų teisių apsaugą. 
Dažnai bendraujame su nevyriausybinėmis organizaci-
jomis, asmenų grupėmis ir pavieniais žmonėmis, be-
sidominčiais konkrečiais politiniais klausimais, kurie 
glaudžiai susiję su Jungtinių Amerikos Valstijų užsie-
nio politikos prioritetais. Tarpusavio mainai vyksta vi-
sais šiais lygmenimis. 

Be to, norime, kad Lietuvos žmonės suvoktų, ko-
kios yra amerikiečių vertybės, ir suprastų, kokie daly-
kai Jungtinėms Amerikos Valstijoms turi ypač didelę 
reikšmę. Esame įsitikinę, kad mūsų išpažįstamos verty-
bės, pavyzdžiui, demokratija, laisvė ir žmogaus teisės, 
yra universalios. Be jokios abejonės, drauge su mumis 
jas puoselėja daugelis valstybių, tarp jų ir Lietuva. Šios 
vertybės dar labiau suartina Lietuvą ir JAV, susieja jose 
gyvenančius žmones.

Trečias svarbus dalykas – Jungtinės Amerikos Vals-
tijos yra unikalios tuo atžvilgiu, kad tai itin įvairialypė 
valstybė. Į mūsų šalį atvyksta žmonių iš skirtingų pa-
saulio vietų. Amerikietiškoji kultūra taip pat labai įvai-
ri, ji nuolatos vystosi, kinta ir auga. Todėl mums svarbu 
parodyti pasauliui, kad Jungtinės Amerikos Valstijos 
yra labai atvira ir laisva valstybė, į kurią gali atvykti visi 
norintys. Jie atsiveža savo kultūrą ir gali ją puoselėti, 
įsiliedami į platesnį amerikietiškosios kultūros kon-
tekstą. Jei kalbėsime apie džiazą, tai reikia prisiminti, 
kad jis atsirado Karibų jūros šalyse, daug papildomų 
elementų pasiskolino iš vergų atliekamos muzikos. Vė-
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liau žmonės, atvykę į JAV iš įvairių pasaulio vietų, ėmė 
laikyti džiazą savu, praturtino jį savo muzikiniu įnašu. 
Šiuo metu džiazas sėkmingai plinta ir vystosi toliau. 

Norime, kad žmonės pažintų amerikietiškosios kul-
tūros įvairovę kaip laisvės atspindį. 

Kokias Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados Lietu-
voje iniciatyvas laikote sėkmingiausiomis? Gal patyrėte 
ir netikėtų iššūkių?

Ne, jokių nuviliančių nesėkmių tikrai nepatyriau. 
Visi kartais padarome klaidų, tačiau kiekvieną klaidą 
laikau nauja paskata mokytis, gyventi toliau ir siekti, 
kad kitą kartą pasisektų geriau. Jei kalbėtume apie po-
litinius klausimus, tai mes smarkiai rėmėme Lietuvos 
nevyriausybinių organizacijų pastangas, kad būtų pri-
imtas įstatymas dėl smurto artimoje aplinkoje. Reikia 
kovoti su smurtu, kurį patiria namuose ne tik moterys, 
bet ir vaikai, ir kiti asmenys. Šis įstatymas buvo pri-
imtas prabėgus beveik devyneriems įvairių svarstymų 
metams. Manau, sėkme galima laikyti ir tai, kad JAV 
ambasada drauge su dar keliomis užsienio valstybių 
ambasadomis viešai palaikė minėtą iniciatyvą. 

Keletą metų nemažai dirbome remdami Lietuvos 
pastangas, kad būtų atkreiptas deramas dėmesys į Ho-
lokausto palikimą. Organizavome daug seminarų ir 
mokymų šia tema. Nagrinėdami įvairius klausimus, 
glaudžiai bendradarbiavome su Lietuvos Respublikos 
Vyriausybe ir Seimu. 2011-ieji buvo paskelbti Holo-
kausto aukų atminimo Lietuvoje metais, todėl įvykių 
buvo ypač daug, o specialių renginių, seminarų, konfe-
rencijų ir projektų programa – labai plati. Žuvusiųjų at-
minimas pagerbtas Paneriuose – žudynių vietoje. Vyk-
domas specialus projektas, siekiant šią vietą paversti 
memorialu. Litvakų žydų kantoriai (Rebecca Carmi, 
Nate Lam, David Propis, Hazzan Alisa Pomerantz-
Boro) buvo pakviesti paviešėti Lietuvoje, jie apsilankė 
Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Toleranci-
jos centre, vienas iš jų surengė televizijos pasirodymą. 
Tolerancijos žmogaus titulą 2011 m. pelniusios drama-
turgės Daivos Čepauskaitės pjesę „Diena ir naktis“ pa-
dėjome išversti į anglų kalbą. Tai labai jaudinantis kūri-
nys apie Holokausto tragediją Lietuvoje, norėjome, kad 

šią dramą galėtų pamatyti ir užsienio žiūrovai. Be to, 
padėjome Vilniaus kameriniam teatrui pastatyti spek-
taklį „Kai žmonės vaidino Dievą!..“, perteikiantį Anos 
Frank patirtį ir išgyvenimus.

Konferencija „Moterys – demokratijos stiprintojos: 
geriausioji praktika“, surengta Lietuvos Respublikos 
Prezidentės Dalios Grybauskaitės ir Vyriausybės inicia-
tyva, – dar vienas glaudaus bendradarbiavimo pavyz-
dys. Konferencijoje dalyvavo JAV valstybės sekretorė 
Hillary Clinton, daug moterų lyderių iš viso pasaulio. 
Džiaugėmės galėdami suteikti ambasados paramą to-
kiam iškiliam renginiui.

Kokias mūsų šalies organizacijas laikote patikimomis 
JAV ambasados partnerėmis? Kaip vertinate įvairių kul-
tūrinių iniciatyvų veiksmingumą?

Patys lietuviai galėtų įvertinti objektyviau, bet žmo-
nių atsakas liudija, kad jau minėtos kultūrinės iniciaty-
vos gana efektyvios, jos duoda apčiuopiamų rezultatų. 
Bendradarbiaujame su gausybe institucijų ir asmenų: 
nevyriausybinėmis moterų teisių apsaugos organiza-
cijomis, gėjų teisių gynimo organizacijomis, žmogaus 
teisių organizacijomis, Lietuvos žydų bendruomene, 
universitetais, profesoriais, menininkų grupėmis, mu-
ziejais, festivaliais. Mane stebina ir žavi puikių kultūros 
festivalių gausa Lietuvoje. Jie skirti įvairiai muzikai, šo-
kiui, teatro menui. 

Norėčiau pabrėžti, kad Jungtinių Amerikos Valstijų 
ambasada Lietuvoje nuolatos ieško naujų partnerių. 
Džiaugiamės, kad Lietuvos institucijos, organizacijos, 
pavieniai asmenys kreipiasi į mus, siūlydami bendra-
darbiavimo idėjas, kaip būtų galima geriau atskleisti 
svarbius amerikiečių kultūros apektus arba dalytis Lie-
tuvai ir JAV reikšmingomis kultūros vertybėmis.

Ypač kviečiame dalyvauti Amerikos kultūros pavasa-
rio ir Amerikos kultūros rudens renginiuose. Tuo siun-
čiame žinią galimiems partneriams, kad ateitų pas mus, 
jei turi idėjų dėl glaudesnio bendradarbiavimo. Dauge-
lis pasiūlymų būna labai įdomūs. 

2007 m. gegužę mano pirmtakas – JAV ambasado-
rius Lietuvoje Johnas A. Cloudas pirmą kartą surengė 
Amerikos kultūros mėnesį. Atvykusi dirbti į Lietuvą, 
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nutariau tęsti šią tradiciją. Viešųjų ryšių ir kultūros 
reikalų patarėjas Jonathanas Bergeris renginį smar-
kiai išplėtė – taip atsirado Amerikos kultūros pavasaris 
ir Amerikos kultūros ruduo. Vienas sezonas trunka nuo 
šešių iki aštuonių savaičių, per jas kultūrinė veikla būna 
ypač intensyvi. Žvelgdami iš amerikietiškosios perspek-
tyvos, norime parodyti kuo didesnę meno formų įvai-
rovę. Keleto ankstesnių metų Amerikos kultūros pava-
sario ir Amerikos kultūros rudens programos atskleidžia 
du svarbiausius dalykus: pirma, vykdydami kultūros ini-
ciatyvas, mes palaikome partnerystės ryšius su lietuvių 
institucijomis, antra, stengiamės aprėpti įvairias meno 
sritis – muziką, architektūrą, literatūrą, šokį…

Kaip bendradarbiaujate su lietuviais, gyvenančiais 
Jungtinėse Amerikos Valstijose, ir amerikiečiais, įsikūru-
siais Lietuvoje? 

Palaikyti lietuvių ryšius su JAV gyvenančiais lietuvių 
kilmės amerikiečiais, mūsų nuomone, yra labai pras-
minga. Turėtume siekti, kad jie būtų dar intensyvesni, 
negu yra dabar. Dirbdama Lietuvoje trejetą metų, už-
mezgiau ryšius su JAV lietuvių organizacijomis, radau 
asmenis kontaktams, reguliariai su jais susitikdavau. 
Neseniai specialiai nuvykau į Kaliforniją, Čikagą, Fila-
delfiją ir Vašingtoną susitikti su lietuvių kilmės ameri-
kiečiais, atskiromis jų grupėmis. Norėjau aptarti abiejų 
valstybių santykius, bendrą mūsų darbą, mainų pro-
gramas. Esu įsitikinusi, kad tarpusavio santykiai galėtų 
būti dar glaudesni. Sužinojau vieną svarbų dalyką: kai 
amerikiečių pareigūnų paprašiau pateikti man sąrašą 
visų JAV lietuvių organizacijų, kad galėčiau su jomis su-
sisiekti, paaiškėjo – tokio sąrašo nėra, nes jų labai daug. 
Mums įdomu sužinoti apie įvairių JAV lietuvių grupių 
veiklą Lietuvoje, aptarti, ką galėtume daryti drauge. 

Neseniai susitikau su keletu įdomių menininkų – 
jie yra lietuvių kilmės amerikiečiai, pavyzdžiui, Rimas 
Čiurlionis, įžymus Čikagos dailininkas, giminystės ry-
šiais susijęs su Mikalojumi Konstantinu Čiurlioniu. Du 
jo kūriniai šiuo metu puošia mano rezidenciją. Juos ku-
riam laikui pasiskolinau iš JAV meno galerijų, o tai įma-
noma, nes Valstybės departamentas vykdo specialią pro-
gramą Menas ambasadose (Art in Embassies Program). 

Ambasadoriai turi teisę papuošti oficialias savo reziden-
cijas meno kūriniais. Paprašiau, kad autorius būtų lietu-
vių kilmės amerikietis ir man pasiūlė Rimo Čiurlionio 
darbus. Vėliau surengėme dvi personalines jo parodas 
Vilniaus galerijoje „Meno tiltai“ ir Palangos galerijo-
je „Ramybė“. Dabar rengiame Rimvydo Ray Bartkaus 
parodą. Be to, gerai pažįstu Joną Meką. Lankydamasi 
Kalifornijoje, susipažinau su Mariumi Markevičiumi, 
režisavusiu nuostabų dokumentinį filmą „Kita svajonių 
komanda“ (The Other Dream Team). Šis filmas Lietuvoje 
bus rodomas rudenį ir neabejoju, kad sukels didelį susi-
domėjimą. Vašingtone gyvena garsus lietuvių pianistas 
Edvinas Minkštimas, kuris aktyviai dalyvauja muzikos 
mainų programose. Rūta Šepetys neseniai išleido roma-
ną „Tarp pilkų debesų“ ir buvo pakviesta į Lietuvą prista-
tyti savo kūrinio. Aktyviai rėmėme šią rašytojos kelionę. 
Spaudoje pasirodė jos interviu, skirtas 1941 m. birželio 
14 d. masinių deportacijų į Sibirą metinėms. Amerikie-
čių rašytoja Nancy Wright Beasley, neturinti lietuviškų 
šaknų, parašė įdomią knygą „Izio liepsna“ apie Antrojo 
pasaulinio karo metais Holokaustą išgyvenusią moterį ir 
jos šeimą, išgelbėtą iš Kauno geto. Šis romanas irgi buvo 
pristatytas Lietuvoje. Amerikietė perkusininkė Linda 
Maxey, grojanti marimba, atvyko į Lietuvą kaip Fulbright 
stipendininkė. Ji labai pamilo Jūsų šalį, todėl nuolatos at-
važiuoja ir moko groti marimba moksleivius, studentus. 
Tokių žmonių yra tikrai daug.

Santykius su JAV lietuvių diaspora reikia plėtoti ir to-
liau. Čikagoje susitikome su jaunais žmonėmis, priklau-
sančiais neseniai įkurtai organizacijai Lietuvos jaunieji 
profesionalai. Ji vienija lietuvių kilmės amerikiečius ir lie-
tuvius, atvykusius dirbti į Jungtines Amerikos Valstijas. 

Kaip būtų galima pagerinti Lietuvos reputaciją Jungti-
nėse Amerikos Valstijose ir JAV įvaizdį Lietuvoje?

Abi valstybės susiduria su skirtingais iššūkiais. Ame-
rika yra didžiulė ir įvairialypė, todėl Lietuvai tenka kon-
kuruoti su daugeliu kitų šalių, kad sulauktų dėmesio ir 
supratimo. Be to, perprasti JAV istorijos subtilybėms, 
pažinti turtingą kultūrą, įžvelgti palankias prekybos 
galimybes reikia laiko. Geriausias patarimas – būkite 
kuo aktyvesni. Pastaraisiais metais pastebėjau nemažai 
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teigiamų poslinkių, nes dabartinis Lietuvos ambasado-
rius JAV Žygimantas Pavilionis veikia labai aktyviai, 
aprėpdamas skirtingas Jungtinių Amerikos Valstijų 
dalis. Be jokios abejonės, ilgainiui tai duos gerų rezul-
tatų. Neseniai paskirtas ir Lietuvos kultūros atašė JAV 
Evaldas Stankevičius. Tai geras sprendimas, nes dabar 
turėsite žmogų, kuris visą savo laiką galės skirti būtent 
tiesioginiams ryšiams tarp žmonių stiprinti, pasitelk-
damas kultūros instrumentus. Planuojama skirti ir 
Lietuvos prekybos atašė JAV. Tai irgi labai svarbu, nes 
būtina užmegzti verslo ryšius. Lietuva turi būti aktyvi, 
kad atskleistų prekybines ir kultūrines šalies galimybes. 
Jūs galite papasakoti amerikiečiams savo krašto istoriją, 
parodyti Lietuvos grožį.

Jei kalbėsime apie JAV, manau, kad beveik visi ap-
silankiusieji mūsų šalyje paprastai lieka patenkinti. 
Todėl neabejoju abipusių mainų svarba, pasitelkiant 
vasaros studijų ir darbo programas, Fulbright moksli-
nes ar ExCEL mokymosi programas. Visi nuvykusieji 
į Jungtines Amerikos Valstijas patys patiria ten esančią 
laisvę ir įvairovę, o sugrįžę dalijasi savo entuziazmu su 
kitais. Todėl reikia didinti ir palaikyti įvairius mainus 
tarp abiejų tautų, kad žmonės geriau suprastų vieni kitų 
vertybes ir pažintų visuomenes. 

Kaip manote, ar Lietuvoje pakanka viešosios infor-
macijos apie Jungtines Amerikos Valstijas? Daug kas 
pasigenda pusiausvyros tarp elitinės ir populiariosios 
kultūros…

Amerikiečių populiarioji kultūra dažnai kritikuoja-
ma, bet ji stulbinamai plačiai sklinda po visą pasaulį. 
Televizijos serialai ne visada atskleidžia tikrąjį Jungti-
nių Amerikos Valstijų veidą, bet mūsų kultūra plinta 
ir klesti būtent dėl savo populiarumo. Norime padary-
ti viską, kad užsienyje būtų matomi kuo įvairesni JAV 
kultūros veidai. Džiaugiamės, kad verslo kompanijos 
tinkamai atlieka savo darbą, kurdamos amerikietiškus 
Holivudo filmus, tačiau siekiame, kad ir menkiau žino-
mi amerikiečių kultūros aspektai taptų kiek įmanoma 
labiau prieinami. Pavyzdžiui, 2009-aisiais, pirmaisiais 
mano darbo metais, Lietuvoje lankėsi navahų ir toho-
no odam genčių poetai iš Naujosios Meksikos valstijos, 

Santa Fė indėnų mokyklos. Šiais metais buvo atvykusi 
akla aktorė ir dramaturgė Leslye Orr. Jos apsilankymu 
norėjome parodyti, kad Jungtinėse Amerikos Valstijose 
negalia nevaržo žmogaus galimybių viešai save išreikš-
ti. Leslye Orr norėjo būti aktorė ir tapo ja, nepaisant to, 
kad yra neregė. 

Mano nuomone, amerikiečių populiarioji kultūra 
nėra pavojinga ar žalinga. Žmonės ją mėgsta ir noriai 
perka bilietus, kad galėtų pasižiūrėti naują Holivudo 
filmą. Tai puiku! Bet norime parodyti, kad intelektua-
lioji amerikiečių kultūra taip pat stipri ir turtinga. Ji tie-
siog menkiau žinoma, nes populiarioji kultūra iš dalies 
nustelbia elitinę kultūrą. 

Neseniai Lietuvos liaudies buities muziejuje vyko 
Filadelfijos berniukų choro koncertas. Tai privati ini-
ciatyva – savo viešnagę jie suplanavo ir įgyvendino pa-
tys. Esame įsitikinę, kad kultūrą kuria visuomenė, pa-
prasti žmonės, todėl nesistengiame viskam vadovauti. 
JAV kultūros ministerijos apskritai nėra, nes laikomasi 
nuomonės, kad vyriausybė neturi prisiimti pareigos 
vadovauti kultūrinei veiklai. Kultūrą remia agentūros, 
pavyzdžiui, The National Endowment for the Arts arba 
The National Endowment for the Humanities. Šios ins-
titucijos remia menininkus, intelektualus. Vyriausybės 
įtaka jų veiklai šiek tiek juntama, bet didžiąją finansinių 
išteklių dalį sudaro paprastų piliečių įnašas. Daugelis 
JAV veikiančių muziejų gauna privačių kompanijų pa-
ramą, kuriami fondai lėšoms rinkti, aukoja pavieniai 
asmenys. Taigi, džiaugiamės sužinoję, kad įvairios me-
nininkų ir muzikų grupės atvyksta į Lietuvą, užmezgu-
sios asmeninius ryšius. 

Pastaraisiais metais daug nuveikta gerinant kultūros 
ryšius tarp Lietuvos ir JAV. Amerikos kultūros pavasaris 
ir Amerikos kultūros ruduo suteikė tam stiprų impul-
są. Lietuvos ambasadoje Vašingtone ir JAV ambasadoje 
Vilniuje jau dirba paskirtieji kultūros atašė. Vieninte-
lis ribojantis veiksnys – finansiniai ištekliai. Jungtinių 
Amerikos Valstijų ambasada Lietuvoje turi vos trijų 
žmonių komandą, kuriai tenka didžiulis kultūrinės vei-
klos krūvis. Jei atsirastų dar bent trys žmonės, nuveiktu-
me daugiau. Mums buvo skirtas gana dosnus biudžetas 
kultūrinėms ir mainų programoms remti, tačiau dabar 
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visos vyriausybės priverstos taupyti, siekti didesnio vei-
klos efektyvumo mažesnėmis sąnaudomis. 

Savo kadenciją mūsų šalyje baigiate. Kokią regite 
Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos santykių pers-
pektyvą?

Eidama JAV ambasadorės pareigas Jūsų šalyje, pra-
dėjau labai gerbti Lietuvą dėl keleto svarbių priežasčių. 
Anksčiau nesuvokiau, kokie sunkūs, net keletą šimtme-
čių trukę išbandymai teko šiam kraštui. Tik atvykusi 
dirbti į Vilnių ir pabendravusi su paprastais žmonėmis, 
supratau, kokia sudėtinga Lietuvos istorija. Pakanka pri-
siminti Sovietų Sąjungos įvykdytą okupaciją, Antrojo 
pasaulinio karo patirtį, Holokausto tragediją… Dabar tą 
suprantu kur kas geriau, nes sutikau daug žmonių, kurie 
papasakojo asmenines gyvenimo istorijas, savo šeimų li-
kimus. Labai gerbiu valstybę, įveikusią visus sunkumus, 
kad vėl taptų nepriklausoma. Dabar jau galite džiaugtis 
ilgiausiu laisvės tarpsniu savo istorijoje. 

Lietuva yra puiki Jungtinių Amerikos Valstijų par-
tnerė ir remia mūsų ginamas vertybes. Drauge spren-
džiame dabarties pasaulyje kylančius saugumo ir 
ekonominius klausimus. Ryšiai tarp žmonių irgi labai 
stiprūs. JAV gyvena tvirta, aktyvi lietuvių diaspora. Lie-
tuva stengiasi tobulinti demokratiją. Mes, amerikiečiai, 
kiekvieną gyvenimo Jungtinėse Amerikos Valstijose 
dieną irgi elgiamės taip pat. Trejus darbo metus siekiau 
mūsų valstybių santykius kilstelėti į naują lygmenį. 
Esame lygūs partneriai, todėl svarbu ne tik tai, ką JAV 
galėtų padaryti Lietuvos labui, bet ir ką galime nuveikti 
drauge. Tokiu būdu pripažįstame, kad Lietuva yra visa-
vertė Europos Sąjungos ir NATO narė. Siekiame plėtoti 
Lietuvos ir JAV santykius naujomis kryptimis, stiprina-
me ekonominius ryšius, bendradarbiavimą politiniais 
ir saugumo klausimais.

Kalbant apie dvišalį karinį bendradarbiavimą, ypač 
svarbus vaidmuo tenka Pensilvanijos nacionalinei 
gvardijai. Kai Lietuva atkūrė nepriklausomybę, tam ti-
krus karinius vienetus reikėjo modernizuoti, pritaikyti 
prie vakarietiškų kokybės standartų. Visos tuo metu 
išsilaisvinusios valstybės užmezgė partnerystės ryšius 
su atskiromis Amerikos valstijomis. Lietuvos partnere 

tapo Pensilvanija, kurios nacionalinė gvardija aktyviai 
rengė mokymus, rodydama fizinius pratimus, aiškin-
dama, kaip suvaldyti ekstremalias situacijas. Tai padėjo 
Lietuvos karinėms pajėgoms atsistoti ant kojų ir tapti 
profesionalia kariuomene. Nemažai lietuvių karininkų 
vyksta studijuoti į JAV karo akademijas. Nors konku-
rencija didelė, o atranka sudėtinga, lietuviai pasirodo 
labai gerai. Kiekvienais metais du, trys ar keturi vaiki-
nai pradeda studijas JAV oro pajėgų akademijoje arba 
West Point karo akademijoje. Taigi edukaciniai mainai 
vyksta ir šioje srityje. 

Plėtodami kultūrinę veiklą, neapsiribojome didžiai-
siais miestais, stengėmės pasiekti ir atokesnius miestelius. 
Ryšių su visuomene programą vykdo specialiai paskirtas 
ambasados darbuotojas. Kai mokyklos, bendruomenės ar 
organizacijos pageidauja užmegzti ryšius su JAV atstovais, 
kuris nors ambasados darbuotojas, tarp jų ir aš, nuvyksta į 
konkrečią vietą pabendrauti su žmonėmis. Lietuvoje esan-
tys JAV Jūrų pėstininkų korpuso nariai irgi mielai atlieka 
šią misiją – lankosi mokyklose, bendrauja su studentais, 
globoja našlaičius. Rengiame susitikimus su krepšinin-
kais, nes sporto diplomatija mums irgi svarbi. Pastaraisiais 
metais ši veikla ypač suintensyvėjo. Taigi, beveik kasdien 
amerikiečiai susitinka su mažų miestelių gyventojais. Šiuo 
metu Lietuvoje lankosi didelė kadetų grupė. Jie studijuo-
ja universitete ir nori ateityje įstoti į JAV kariuomenę. Šie 
jaunuoliai tris savaites bendraus su žmonėmis, kad geriau 
pažintų Lietuvą, mokys anglų kalbos jaunimo vasaros sto-
vyklose, susitiks su romų tautybės asmenimis. Mes remia-
me anglų kalbos mokymą, bet atskiras literatūros vertimų 
programas vykdome retai.

Dažniausiai lankome tas bendruomenes, kurių na-
riai dar nėra sutikę amerikiečių. Ambasados darbuoto-
jų sutuoktiniai ir vaikai taip pat dalyvauja pažintinėse 
programose. Kviečiame žmones apsilankyti ambasado-
je, o ketverių ar penkerių metų mažyliams numatyto-
mis valandomis reguliariai skaitome įdomias istorijas 
ar pasakas. Taigi pirmoji pažintis užsimezga ankstyva-
me amžiuje. Tuos gražius ryšius reikia nuolatos ir kuo 
aktyviau plėtoti.

Dėkoju už pokalbį.



 Stanislovas KUZMA . Mūzų šventė. 
1981. Varis; h 350 cm. Nacionalinis 
dramos teatras. Vilnius



Stanislovas KUZMA. Sutemos. 1985. Raudonmedis; h 23 cm Angelas. 1995. Juodalksnis, emnalis; h 78 cm

Stanislovas KUZMA. Mediniai šešėliai. I. 1968. Medis, metalas; h 77 cm Gotikinė karalienė. 2010. Riešutmedis, kaulas; h 67 cm
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Viršų paėmė rinka, ir tai menininkų nelaimė

Jeigu menininkas atsiduoda įkvėpimui, tai nereiš-
kia, kad jis netenka sveiko proto. Turiu omenyje ne 
buitinę, o filosofinę sveiko proto kategoriją. 

Reikia ne tik fantazuoti, bet dar ir pasirūpinti, kad 
skulptūros nenugriautų vėjas, kad ji būtų fiziškai tva-
ri. Mes labai supaprastiname meną, jei tokius dalykus 
pamirštame. Prisiminkime Senovės Egiptą, kai menas 
buvo derinamas su inžinerija ir nė kiek dėl to nenu-
kentėjo. Bet yra ir dar viena reikalo pusė – valstybės 
mechanizmas, struktūra, kryptis. Pagalvokite, kur 
buvo dedami akcentai ir kaip prioritetai rikiuojami 
dabar. Karo menas, statyba, rinkos dėsniai, pinigų 
apyvarta – dabar visiškai kitaip sukasi pasaulis. Tas 
pasaulis atmeta religiją ir tikėjimą meno ypatingumu, 
sakyčiau, šventumu. Jei tuo netikima, tai ir meninin-
kas netenka didelės dalies kūrybinės autonomijos. Jo 
kūryba praranda jėgą. Lieka vien rinkos vertė. Arba 
gal reikėtų sakyti, kad meno jėga niekur nedings-
ta, bet ji nebepramuša šiuolaikinio žmogaus kiauto. 
Tarsi egzistuotų kokie paraleliniai pasauliai. Tada net 
ignoruoti meno jėgos nebėra prasmės, nes su mūsų 
gyvenimu ji vis tiek prasilenkia. Kultūringa valstybė 
turėtų suformuoti bendrą požiūrį, kad menas nebūtų 
nuvertinamas ir vartojamas kur papuolė ir kaip pa-
puolė, bet kartu kad jis nebūtų pernelyg sudievintas ir 
mažai kam prieinamas.

Man atrodo, dabar abi pusės – ir valstybė, ir me-
nininkai – yra sutrikusios. Kitaip jau seniai būtų pa-
siektas tarpusavio supratimas.

stanisLoVas kuzma: 
„esu fataListas ir beVeik kiekVieną 
kūrinį pradedu nuo aVantiūros“

Maždaug nuo 1965 m., kai pradėjau sąmoningai 
dalyvauti meniniame gyvenime, matau vis pasikar-
tojančius reiškinius ir ta spiralė eina žemyn. Sovie-
tmečio absurdai menininkus vertė mobilizuotis, 
priešintis sistemai. Ir kultūra nežlugo, menininkai 
kurį laiką net ėjo visuomenės priekyje. Tie žmonės 
ir dabar dar išlaikę kūrybingumą. Atėjo, žinoma, ir 
nauja karta. Bet praradome profesionalią mokyklą. 
Labai nukentėjo Dailės akademija, susiaurindama 
savo požiūrį, atmesdama viską, kas buvo sukurta ke-
leto ankstesnių kartų.

Užtikrinti šiuolaikines meninių atradimų prielai-
das reikėjo nesupriešinant naujo ir seno. Bet naujoji 
mokykla nuėjo pačiu primityviausiu keliu, atmetusi 
meistrystę ir žinojimą, suabsoliutinusi saviraiškos 
laisvę. Aukštojoje mokykloje negalima nuo pat pirmo 
kurso apsimesti kūrėju. Akademijoje reikia mokytis, 
kad vėliau galėtum tapti kūrėju per labai individualų 
procesą. Jeigu į mokslus žiūrima rimtai, studijos gal 
ne vienam padės suprasti, kad jis kūrėju netaps. Ta-
čiau tai nereiškia, kad po tokio nemalonaus atradi-
mo Akademijos auklėtiniams nebelieka vietos mene 
ar kultūroje apskritai. Jie gali būti meno vertintojai, 
ekspertai, mokytojai – daug kas. Bet įtikėti savo kaip 
kūrėjo statusu nuo pat pirmo kurso yra pernelyg ri-
zikinga. Daug kas bando nuo tos rizikos apsidraus-
ti, gamindami visokius „produktus“, „projektus“, 
„objektus“, tarsi meno kūrinys visai nebeegzistuotų 
ir nebereikalautų atitinkamo įsipareigojimo.

Negalėčiau tvirtinti, ar taip yra ir dabar, – aš kal-
bu apie pirmąjį nepriklausomybės dešimtmetį, kai 

Atsisveikinimas
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dirbau Dailės akademijoje, kol išėjau, supratęs, kad 
negaliu bendrininkauti tokiame procese. Bet ne vien 
dėl šios priežasties pasitraukiau. Tiesiog man nepati-
ko ten įsigalėjęs chaosas. Menininkų bendruomenę, 
kuri anksčiau buvo tikrai susitelkusi, laisvė suprieši-
no. Matyt, tokia laisvės kaina.

Sakydamas, kad nebeliko susitelkimo, turiu galvo-
je ne tą pusiau buitinį susikalbėjimą, jis nelabai ir 
įmanomas, nes menininkai yra labai skirtingi. Tikra-
sis nesusikalbėjimas reiškiasi tuo, kad nesistengiama 
gilintis į dabartinę situaciją – kaip mes jaučiamės, 
kokia dabar kūrybos proceso būklė, ar mes esame 
darbingi, ar tas mūsų darbingumas, jei tokio esama, 
yra konstruktyvus ar destruktyvus.

Viršų paėmė rinka, ir tai menininkų nelaimė. 
Jie praranda laisvę, o menas – savo tikrąją prasmę. 
Meno kūrinius ima keisti produktai, menininkai 
virsta gamintojais, gaminančiais daiktus, turinčius 
meno požymių. Meno kūriniai gali turėti prekės po-
žymių, bet tie požymiai niekada nebus pagrindiniai. 
Tai lygio klausimas.

Tai, ką aš dabar ginu, jau vadinama – dažniausiai 
su pašaipa – elitiniu menu, ir tai skamba vos ne kaip 
įžeidimas. Tai, kas mene svarbiausia, laikoma balas-
tu. Mes per ilgai tylėjome. Iš pradžių, pirmąjį nepri-
klausomybės dešimtmetį – iš solidarumo, lojalumo 
valstybei. Paskui dar nežinia dėl ko. O dabar jau 
nebėra kur dėtis, nes biurokratinė valstybės mašina 
įtraukė mus į rafinuotą baudžiavą.

Menininkai visada oponuoja viešajam skoniui. 
Todėl, užėjus blogiausiems laikams, jie neišvengia-
mai atsiduria už visuomenės ribų. Šiuo požiūriu 
menininkas yra tarsi barometras, rodantis valsty-
bės klimatą – ar jis palankus nepriklausomai kūry-
bai, ar ne. Kai daugeliui ima klaidingai atrodyti, kad 
valstybę menininkai traktuoja kaip priešą, iš meilės 
savo valstybei jie išprovokuojami ne tik kurti, bet ir 
kalbėti. Nors tai nėra mūsų, menininkų, priedermė. 
Bet kitaip nebeišeina, kai tyli tie, kurie privalėtų kal-
bėti apie meno būklę ir menininkų padėtį.

Nenoriu nieko įžeisti, bet menininkams negalima 
taikyti bendrų kriterijų. Mes esame visiškai kitokie. 

Noreikos balsas nėra vien jo turtas. Tai visos visuo-
menės ir valstybės turtas, kurį visi turime saugoti, 
neskaičiuodami jokių procentų. Aš mielai dirbčiau, 
kaip dirba visi, bet privalau daryti tai, ką sugeba ne-
daugelis. Mano gebėjimai atima iš manęs galimybę 
gyventi taip, kaip gyvena visi. Kūryba nėra darbas. 
Kūryba yra kūryba. Tai ir dovana, ir sunki atsako-
mybės našta.

Menininkai įtraukiami į prekinius santykius, nes 
valstybė nepajėgia arba nesistengia užtikrinti sąlygų, 
kurios išsaugotų juos kūrybai.

Yra atsitikę ir taip: dėl Aleksandro skulptūros Pa-
nevėžyje man skambina į ligoninę – gal aš net nela-
bai adekvačiai reagavau – ir sako: tu, panevėžietis, 
padarysi miestui skulptūrą. Kažkas posėdžiavo ir 
nutarė... Aš sakau, gerai, o vietą ar turit? Ne, netu-
rim. O pinigų? Ne, neturim. O ar žinot, kaip reikėtų 
padaryti? Ne, nežinom. Sako, tu žinai! Reikia per de-
vynis mėnesius pastatyti! O prieš tai juk buvo kon-
kursai ir visi kapituliavo. Pamatė, kad nieko nebus. 
Aš pareiškiau vietą parinksiąs pats. Ir pradėjau apie 
tai galvoti, paliepęs paskambinti po dienos. Bet ne-
išsidaviau, kad esu ligoninėje. Ir vėl įvyksta keistas 
dalykas: Panevėžys, mano gimtasis miestas, o aš nie-
ko jam iki tol nepadariau, nors ir buvau prašomas. Ir 
štai – proga. Gerai, sakau, bet reikės infrastruktūri-
nio sprendimo, turės dirbti keliasdešimt žmonių. O 
kadangi nėra įstatymo, kaip pastatyti skulptūrą grei-
tai, vadinasi, bus visokių pažeidimų, todėl turėsime 
suktis taip sparčiai, kad niekas nespėtų susigaudyti. 

Mano patirtis tokia: per visus tuos keturiasdešimt 
metų tik ir pažeidinėjau įstatymus, jei nuteistų, ko 
gero, neišeičiau iš kalėjimo. Ir anuomet, ir dabar. 
Jei nebūčiau pažeidinėjęs, nebūtų nei „Mūzų“, nei 
„Saulės laikrodžio“… Ir „Pietos“ nebūtų, nes neužte-
ko pinigų. Darbininkai kalė granitą, gaudami pagal 
sovietinį tarifą po šešis šimtus litų algos. Per keturis 
mėnesius iškalė. Aukščiausios klasės specialistai! Aš 
jiems iš savo honoraro perpumpavau 30 000 litų, nie-
kur nedeklaravęs. Padariau nusikaltimą! Paprašiau 
meistrų, kad oficialiai išeitų atostogų ir dirbtų to-
liau. O tada jiems mokėjau pats iš kūrybiniam darbui 
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papildomai išmuštų pinigų. Už juos ir instrumentus 
nupirkau. O ką kalbėti apie savo honorarą! Žodžiu, 
manipuliavau pinigais, kol darbas buvo padarytas. Ir 
Katedros skulptūras statėme panašiai. 

Kodėl aš kaltinu valstybę? Ji mane įstumia į tokią 
padėtį, kad jos užsakymų negalėčiau atlikti, nepažeis-
damas jos priimtų įstatymų. O darbus visada reikia 
atlikti greitai. Mano grafikas griežčiausias, valando-
mis suskirstytas. Dar tos mirtinos mano ligos… Aš iš 
tiesų turiu labai nedaug laiko, tinkamo rimtai dirbti. 
Vis dėlto išlaikau savo paties ir vaikų šeimas. Bet vi-
sas uždarbis – vokeliai. O jei valstybė, koks ministras 
ką nors nuperka, tai per galerijas pirkinį įteisina. Aš 
lieku be jokių valstybės garantijų, nes lyg ir nieko ne-
dirbu. Ir jokio stažo man niekas neskaičiuoja. O aš 
nenoriu iš valstybės prašyti išmaldos, žemintis. Bet 
taip kalbėdamas, aš kaltinu ne valstybę ir jos Konsti-
tuciją, o biurokratus, konkrečius asmenis.

„Skulptūrai reikia akmeninių pauzių“

Viskas, ką žinau apie skulptūrą kaip amatą ir kaip 
meną, kai pradedu dirbti, tampa lyg ir nereikalinga. 
Tomis savo žiniomis nesinaudoju, nesivadovauju jo-
mis. Tik padaręs darbą imu jį vertinti iš tokių pozi-
cijų. Ir atrandu paradoksalių dalykų. Pirmiausia, kad 
mano žinių ir rankų nesieja tiesioginis ryšys. Tos ži-
nios nusėdusios į pasąmonę, bet kokiu būdu jos su-
veikia, man tas mechanizmas nežinomas. Susiduriu 
ir su kitu dalyku: kai iškart dirbu su medžiaga, neži-
nau, kodėl ranka juda taip, o ne kitaip. Ką aš galiu ži-
noti, kai be eskizo, be pasirengimo, be jokios natūros 
kalu marmurą? Man teko taip dirbti Kalifornijoje. 

Klasikinės taisyklės, kaip reikia padaryti skulptū-
rą, yra žinomos, bet susidaro įspūdis, kad turi viską 
užmiršti. Turi būti tuščia, švari erdvė. Neturi truk-
dyti jokios akademinės, istorinės žinios, kiti dalykai. 
Nei geras siužetas, nei kažkokie moraliniai motyvai 
nelemia meno kokybės.

Stilių galima atpažinti iš kompozicinės schemos. 
Yra tam tikros struktūros – jas sudaro ritmika, masių 
slinktys, linijų srautai.

Egiptas – vertikalė, antika – „S“ raidė, o mano yra zig-
zagas stačiu kampu. Toks žaibo kirtis. Judėjimas. Aš tai 
siečiau su mano kartos žmonių mąstymu. Pasižiūrėkime 
į „Versmę“ – ji guli, bet vis tiek tai zigzagas. Tarsi vėjo šuo-
ras viena kryptimi. Ir yra prieštara – ramybė, sudrumsta 
dinamiško kirčio. Tas kontrastas galbūt ir daro įspūdį.

Pagal renesansinį supratimą skulptūra iškalama iš 
akmens luito ar medžio kaladės, pašalinant viską, kas ne-
reikalinga. Mano karta nustojo žiūrėti į skulptūrą kaip į 
kompaktišką tūrį. Pradėjome struktūrą konstruoti erdvė-
je, atsirado visai kitokia architektonika. Trimatėje erdvėje 
skulptūra išlaisvėjo technologiškai. Skulptorius dirba kaip 

Stanislovas KUZMA. Angelas. 1988. Medis; h 65 cm
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konstruktorius, užuot lipdęs ant karkaso. Išsiveržėme iš 
tūrio, skulptūra pradėjo jausti erdvę aplink save ir savyje. 

Atsitraukėm nuo žmogaus figūros, iš kurios aps-
kritai skleidžiasi skulptūros samprata. Žmogaus fi-
gūra tapo vienu iš elementų, kurį panaudojam kur-
dami skulptūrą. Tai esminis skirtumas. Anuomet 
buvo žaidžiama su žmogaus kūnu, daroma choreo-
grafija – skulptūra yra baleto judesio, kuris sukompo-
nuotas erdvėje, viršūnė. Kaip dirba choreografas? Jis 
daro abstrakcijas iš žmogaus kūno arba dviejų, trijų 
kūnų. Atsiranda ritmas. Šiuo atveju šokis yra artimas 
skulptūrai. Šokis man visada buvo įdomus dalykas, 
vaikystėje lankiau liaudies šokių būrelį. Skulptūra, 
ypač antikinė, – tai irgi šokis. Arba kova. Mūšis. Bet 
ir masinė scena vis tiek suorganizuota ritmiškai. 

Žmogus nepažįsta savęs iki galo. Atrodo, jau prade-
di kažką suprasti, ko nors imiesi ir padarai. O kartais 
pamatai, kad nieko negali padaryti. Ir nežinia, kodėl. 
Arba atvirkščiai – įsibėgėji ir paskui stebiesi, iš kur tiek 
įžūlumo pradėti ir užbaigti. Kai nuvažiavau į Ame-
riką, turėjau viso labo du mėnesius, kad padaryčiau 
skulptūrą iš marmuro. O ten aplinka, kriterijai – visai 
kitokie... Bet dirbau. Galynėjausi su Kararos marmuro 
gabalu, kol nukaliau. Įžengiau į man nežinomą pasau-
lį. Daug avantiūros požymių. Esu savotiškas fatalistas 
ir beveik kiekvieną kūrinį pradedu nuo avantiūros. 
Bet nelinkėčiau sąmoningai to kultivuoti kitiems me-
nininkams. Paskutinė avantiūra buvo Aleksandro pa-
minklas Panevėžyje. Avantiūros požymių būta ir kai 
kūriau Dramos teatro „Mūzas“. Mane ištiko šokas, 
metus laiko negalėjau susivokti, ką ten turėčiau dary-
ti. Buvau pasiryžęs atsisakyti to pasiūlymo, nes nieko 
nebus, užsimosiu – padarysiu eilinį mėšlą. Kiti skulp-
toriai atsisakė, nes ten tokia vieta, kad rasti sprendi-
mą pašėlusiai sunku. Tokio masto avantiūra kiekvieną 
minutę galėjo baigtis visišku fiasko. Po metų kanky-
nės pasiėmiau segtuvą ir nuėjau pas brolius Nasvyčius, 
projektavusius teatrą. Jie klausia, ar turiu ką parodyti. 
Prieš eidamas sakiau, kad turiu, bet nuėjau su tuščiu 
segtuvu. Nenormali būsena. Ir gėda, kodėl nepasakau, 
kaip yra. Architektai liepia: rodyk! Sakau, gerai, duokit 
man lapą ir pradedu paišyti: čia – žemė, čia – pastatas. 

Va, tokia įdėja, nors mano galvoje jos dar nėra. Kas 
čia, jei ne avantiūrizmas?!

Braižau schemą – gatvė, troleibusai, žmonės, saulė 
į nugarą šviečia, ir staiga dingtelėjo mintis: reljefo 
čia negali būti! O visą energiją buvau sukoncentravęs 
į reljefą. Sakau, reikia statyti tokiu kampu, kad maty-
tume siluetą ir atspindį iš konkrečios pusės. Nubrai-
žiau visas kompozicines schemas. Neturi būti reljefo, 
skulptūra – ne mažiau kaip trijų metrų aukščio. O tie 
šonai – horizontalios bangos. Viskas – choreografija. 
Nasvyčiai sako: puiku! Dirbam! Kitą savaitę nešam į 
Kultūros ministerijos Meno tarybą! O ten jau buvo 
etapas su eskiziniu maketu, jau figūratyvo užuomaz-
gos. Išsisprendė masių judėjimai, ritmika, traukos. 
Tuo noriu pasakyti, kad pirmas skulptoriaus uždavi-
nys – suvokti erdvę, terpę, kurioje atsiras skulptūra, 
ir kaip ji įsilies į kontekstą.

Iš pradžių visiškai negalvojau nei apie mūzas, nei 
apie figūras. Man reikėjo sutvarkyti masių santykį. 
Buvo trys tūriai – du pastatai šonuose, vienas užnu-
gary ir apačia, kuri nėra pagrindas. Ten nėra pagrin-
do. Tos slinktys kaip cunamio banga. Po to mases 
skaldau, suteikiu formą ir, suradęs ritmiką, kuri tin-
ka prie pastatų, prie gatvės judėjimo, prie dinamiško 
žmonių srauto, pradedu galvoti, kaip įfigūrinti. Tai 
bus mūzos, išėjusios į avansceną. Ir čia vėl paradok-
sas – yra banga, kuri veržiasi, o jos ateina ir sustoja 
nusilenkti, pakėlusios akis aukštyn. Ta skulptūra nėra 
visiškai trimatė. Tai apgaulė. Aš vis dėlto naudoju 
reljefą, naudoju kampą, vadinamą teatrine perspek-
tyva. Taip daromos teatro dekoracijos. Čia dar vienas 
klodas, užuomina apie žaidimą teatru. Žaidžiu tea-
trą, nes kuriu teatro dekoracijos įspūdį. Yra kampas, 
pakeliam, ir atrodo, kad matome grindis. 

Paradoksali atsitiktinumų grandinė. Iš Jeruzalės, 
kur tada pas Vildžiūnus gyvenau pastogėje, važiavau 
autobusu į Projektavimo institutą gal kokią valandą. 
Buvo laiko apsigalvoti. Jei būčiau turėjęs daugiau 
pilietinės drąsos pasitraukti, nieko nebūčiau pa-
daręs. O tai etapinis darbas, jis labai daug ką lėmė, 
nors turėjau prisitaikyti prie komplikuotos aplinkos, 
susitaikyti su ribotomis meistrų galimybėmis ir su 
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daugeliu kitų dalykų. Kai padariau eskizą, nežinojau, 
kokią medžiagą imti. Ten negalima statyti didelio 
svorio. Nusprendžiau, kad darysiu iš vario skardos. 
O tada jau medžiaga ėmė diktuoti formą. Kaip tie 
skardos lakštai linksta. Prisidėjo dar ir konstrukci-
nės ypatybės. Sugalvojome standumo siūles suvirinti 
iš vidaus. Atsirado standžios briaunos ir nebereikėjo 
karkaso – skulptūra tapo stipri. Tai buvo tam tikras 
technologinis atradimas. Atsimenu, kai padarėm, atė-
jo pagrindinė konstruktorė Marozienė – jai rūpėjo ne 
tiek menas, kiek saugumas, kad skulptūra nenugriū-
tų ant žmonių. Apžiūrėjusi liko patenkinta. O mes be 
jokių inžinierių viską padarėm, intuityviai. Ši patirtis 
pravertė ir vėliau, kai statėme „Sutartinę“ prie „Lietu-
vos“ viešbučio. Bet technologija buvo jau švaresnė. O ir 
pasakyti visko tiek daug kaip anksčiau nesinorėjo. „Su-
tartinei“ dariau statramsčius ir atatampas nuo jų. Kaip 
palapinę stačiau. Ir visa kompozicinė struktūra buvo 
tokia. Statramsčiai buvo mediniai, gręžėm juose skyles, 
per kurias tempėm vielą. O paskui ant gipso modelio 
dėjom kartoną, lenkėm pagal formą, pjovėm šablonus, 
pagal juos iškirtom skardos lapus, jų briaunas sujungė-
me. Va čia, dirbtuvėje, gipsą apvilkau variu ir išėjo vari-
nė skulptūra. Nebuvo dviejų modelių, nes ant to paties 
viskas padaryta. Visi stebėjosi, kas čia darosi. 

Kai reikia išsisukti iš sudėtingos situacijos, visas 
žaidimo taisykles sulaužai. Dailės kombinato pagalba 
man tapo nebereikalinga. Kita vertus, atsidūriau to-
kioje padėtyje, kad nebuvo, kaip įvertinti mano darbo. 
Nebuvo tokių įkainių. Čia ne skulptoriaus, o šeštos ka-
tegorijos konstruktoriaus darbas. Bet už dekoratyvinę 
skulptūrą atlygis ir taip būdavo simbolinis. O kai ne-
turi pinigų – esi laisvas. Darai, ką nori. Ta patirtis, kai 
už menkus pinigus reikėjo padaryti kuo geriau, labai 
pravertė. Todėl ir su Nasvyčiais radau bendrą kalbą. 
Kai „Sutartinę“ dariau „Lietuvos“ vidiniam kiemeliui, 
pavyko išgauti išskirtinę architektūros ir skulptūros 
sintezę. Gaila, naujieji „Lietuvos“ savininkai skulptūrą 
išmetė, dabar ji kitoje vietoje, ant Baltojo tilto ašies. 

Architektai sako, kad su manimi gera dirbti, nes 
mąstau urbanistiškai. Kad su Marium Šaliamoru da-
rėme „Pietą“, lėmė tam tikra rokiruotė – Nasvyčiai 

pasiūlė sujungti du antrąsias vietas šio paminklo 
konkurse laimėjusius projektus. Man tai atrodė rizi-
kinga, nes su Šaliamoru anksčiau nebuvau dirbęs, jo 
nepažinojau. Negalėčiau sakyti, kad tas memorialas 
architektūriškai nusisekęs. Yra ten ką kritiškai vertin-
ti ir apie ką pasvarstyti. Kai dirbom, nustatėm mas-
telį, tūrius, paskui teko „adaptuoti pagal visuomenės 
poreikius“. Nes Sausio 13-osios brolija ėmė reikalauti 
vienas kitam prieštaraujančių dalykų. Skulptūra tu-
rėjo būti iškyšulyje, kad susietų visą ansamblį. Bet 
teko paklusti reikalavimams, kaip kokiam anų laikų 
partijos Centro komitetui. Man nelabai patinka ta 
lenkta manieringa sienutė. Vis sakė apželdins, apžel-
dins... Bet šitokia forma gal kiek lėkštoka.

Gamta turi savo galią... Supratau, kad tokias medžiagas 
kaip granitas gamta „suvalgo“ ir nieko nematyti. Žinoda-
mas lietuvišką klimatą, norėjau, kad ta skulptūra būtų 
matoma, skaitoma bet kokiu oru. Ar saulė, ar lietus – ji 
turi veikti, kad nebūtų tik dėmė. Liaudies menininkai 
naudodavo spalvas, nes iš liepos išdrožtai skulptūrėlei 
vien formos nepakakdavo, balta mediena praranda relje-
fą, kaip ir baltas marmuras – jeigu nemokėsi su juo dirb-
ti, nesimatys, ką padarei. Todėl kurdamas „Pietą“ naudo-
jau vadinamąjį inkrustavimą bronza, poliravimą, matinį 
paviršių. Siekiau, kad forma pati savaime būtų įtempta, 
pozityvi, cilindriška, kad ja slystų šviesa, sukrisdama į 
vieną tašką arba į vieną liniją ir sustiprindama paviršių. 
Nes jei bus miñkšta, kaip rūkas paveiksle, gal ir atrodys 
gražiai, bet čia reikėjo ne to, norėjau viską nuo taško iki 
taško parodyti. Bet kuo saikingesnėmis priemonėmis, 
kad būtų didesnė išraiškos jėga. 

Skulptūrai reikia „akmeninių“ pauzių, kurios veikia 
daug labiau negu aiškinimas, rodymas... Tai yra tikroji 
meno kalba.

Per natūralią figūrą, per realizmą aš kalbu abstrak-
čiai. Va kur yra mano paradoksas, o galbūt ir stilius. Kas 
įžvelgia, mato manyje absoliutų formalistą. 

Renesanso menininkai stengdavosi atverti erdvę, kad 
ji tarsi ištirptų. O galima tą erdvę padaryti sąlyginę, keisti 
horizontą. Galima panaikinti sieną, ir atvirkščiai – gali-
ma ją sukurti. Sustabdyti ir psichologiškai, ir vizualiai. 
Tai iliuzijos kūrimas, skirtas akims apdumti. 
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Yra tikra, natūrali perspektyva, ir yra sąlyginė 
perspektyva. Daug perspektyvų – vienos akies, dvie-
jų. Bet visos jos netikros. Galima įrodyti, kad jos 
klaidingos, kad gyvenime tokių nebūna. Galbūt tik 
graikų skulptūra tam tikru laikotarpiu nesiekė sąly-
giškumo, komponavo tik pagal žmogaus anatomiją. 
Ir viskas atlikta labai techniškai. Jie suvokė judesį ir 
trimatiškumą. Bet tokio meistriškumo graikai pa-
siekė ne iškart. Mirono „Disko metikas“, kur vienas 
judesys pereina į kitą, buvo didelis žingsnis nuo pa-
veikslo akmenyje prie skulptūros. Gerokai vėliau, 
beveik per visą pirmąjį krikščionybės tūkstantmetį, 
trimatiškumo vengta, nes buvo neigiami stabai. Grįž-
ta prie reljefo. Prie paveikslėlio, aiškinančio Šventąjį 
Raštą. Kasinėdami Pompėją, iš naujo atrado Antiką, 
jos kultūrą. Gabūs žmonės pamatė, kad ten slypi ne-
išsemiami dalykai.

Bet negalima sakyti, kad savo kelio paieška istori-
joje – tai tiesmukas perėmimas ar paveldėjimas. Kie-
kviena karta turi ambicijų tarti savo žodį ir istorijoje 
pirmiausia ieško, ką atmesti. 

Yra toks dalykas – atradimai. Mokslas dažniausiai 
atranda tai, kas paslėpta, protu, eksperimentais at-
veria tai, kas gamtoje yra. O menas sukuria tai, ko 
mokslas nežada. Tuo meno kūryba ir skiriasi nuo ki-
tokios veiklos, net jei joje ir esama meno požymių.

Jeigu į meno kūrinį tik žiūrime, bet jo nesuvokia-
me, tai jo ir nematome. Ko nesupranti, to nematai, 
negali pavaizduoti. Piešdami ar lipdydami ranką 
dailininkai „išmeta“ keletą riešo kaulų ir tos rankos 
niekaip negalima sulenkti. 

Renesanso dailininkai žmogaus kūną, dieviškąją 
jo sandarą studijavo taip giliai ir taip aistringai, kad 
komponuodami galėjo visiškai laisvai disponuoti 
anatomija. Šita visiškos laisvės epocha, man atrodo, 
yra pasibaigusi. Ji sugrįš, kai atsiras žmonių, kurie 
vėl susižavės tais dalykais. 

Keisčiausia, kad praeina dešimtmečiai, kol mo-
kaisi skulptūros, o tik tada supranti, kas tu toks 
ir ką veiki. Išeitų, esame savamoksliai. Aš esu sa-
vamokslis. Be to, neturiu fizinių duomenų. Gal tik 
Šerys, „piešėjas erdvėje“, buvo tuo panašus – irgi 

liesas. Bet tikras skulptorius. Gražiausi jo kūri-
niai abstraktūs. Iš medžio. Tos skiedrytės. Jis la-
bai organiškas, vientisas menininkas. Aš nesu nei 
organiškas, nei vientisas. Labai nedaug yra mano 
skulptūrų, kurių stilius švarus,  – „Mūzos“, „Pieta“ 
kažkiek... Visa kita – konvulsijos. Galbūt skulptūros 
kaip reginio sampratą realizavau Šiauliuose – „Sau-
lės laikrodis“. Ten irgi dirbau su architektais. Ir vėl 
papuoliau į miesto stichiją. Yra aikštė, didelė erdvė 
ir… duobė. Paprastai koloną statome ant kalniuko, 
bet šovė į galvą mintis pastatyti duobėj. Saulės lai-
krodžio aikštę komponavom lyg kokį anachroniz-
mą, su visais tradiciniais elementais – kolona, grai-
kai, romėnai... Bet visų tų elementų jungtis, visuma, 
reginys sužavi ir įtikina.

Skulptorius gali reikštis visur, kur yra erdvės. Mieste 
veikia ne tik pastatai, langai, bet ir gatvės trauka, šaliga-
tvio negatyvas, troleibusai, žmonių srautai. Kai Dramos 
teatrui „Mūzas“ darėm, reikėjo atsilaikyti prieš gatvės 
stichiją. Skulptūra turi atsilaikyti, ji turi būti tam tikras 
iššūkis. Eini, eini Pilies gatve – puch, Jono bokštas išny-
ra! Eini – puch kiemas, šakojasi erdvės kaip eglės šakos 
į šonus. Tai miesto kodas. Daraisi skulptorium eidamas 
per miestą. Ugdai savyje tą jausmą. Kitas tą patį gal pa-
junta klausydamasis paukščių. Įtempia klausą ir girdi 
ritmus, triukšmus, tonacijas – pasineria į tą pasaulį. 
Tapytojas eina – mato spalvas. Skulptorius – erdves. 
Čia aukšta, čia žema, čia platu, čia siaura, ir jeigu tie 
dalykai blogai padaryti – žeidžia erdvinę jo klausą. 
Architektas irgi taip mąsto. Mieste skulptoriui labai 
lengva gerai jaustis ir nieko nedaryti. Einu medituo-
damas, man patinka eiti per miestą kaip skulptoriui. 
Ne kaip muzikantui, ne kaip tapytojui – kaip skulp-
toriui. Bet kartais reikia pakeisti registrą. Būna, žiūri 
kokį gerą spektaklį, baletą, o išėjęs pamatai, kad vis-
kas aplink tave dar dvelkia tuo įspūdžiu. Ir iš tapybos 
parodos išėjus taip būna. Gal reikėtų labiau puoselėti 
tuos dalykus? Gal mes kitokie žmonės būtume, jei ne-
pamirštume liestis prie meno nuolatos? 

Užrašė Stanislovas KAIRYS
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Įvairiais atvejais žmonės vis pamąsto, padėsto net 
viešai apie inteligentus ir intelektualus. 
Įžvalgus analitinių esė ciklas ta tema, taikytas po-

sovietinei Lietuvai, pasirodė šiemet Kultūros baruose 
(autorė Eglė Wittig-Marcinkevičiūtė). Kad yra juo 
nepatenkintų ir netoleruojančių, tai natūralu. Bet 
štai užkliuvau ir už seniau skelbtų Antano Mončio 
minčių (Tomas Sakalauskas. Ketvirtoji dimensija, 
1998). Kūrėjo patirtis Paryžiuje, beje. 

„Tarp mūsų kalbant, tų intelektualų kažkaip sau-
gojaus: jie ne visi inteligentai. Gali būti intelektualas, 
bet nebūtinai inteligentas. Rankos nelabai mėgsta 
intelektualus. Kaimo žmogus su savo inteligentišku, 
gaspadorišku protu gali nueiti toliau negu tie visi te-
oretikai… “

Priėjęs iš lietuviško kaimo šalies nelyginant Kin-
dziulis, galėčiau padėstyti dar taip:

intelektualas labai jaučia, koks jis intelektualas;
inteligentas – inteligentiškas, tai yra gyvo proto 

žmogus. Nebūtinai varo citatomis. Girdi kitus. Gali 
dirbti žvalgyboje. 

Grįžkim kiek prie E. Wittig-Marcinkevičiūtės įž-
valgų. Kažkas ne taip ten dėl Algirdo Juliaus Greimo. 

Aiškiai iš besikeliančios Lietuvos atklydęs jo laiško 
Marijai Gimbutienei žodis „atsteigimas“, sykiu pei-
kiant kažkuriuos to pobūdžio aktus kaip liberalų ir 
kairiųjų „pasimetimą“, neturėtų būti siejamas su vals-
tybės atkūrimu, nes štai šiuo prieš pusmetį priimtu 
aktu ir nepriklausomybiniu virsmu tikrai džiaugėsi. 

Nuomonės apie nuomones

Vytautas LANdSBERGIS

du dideLi skirtumai

Liudiju, kadangi kalbėjausi su juo Paryžiaus viešbu-
tyje, kur Greimas mane surado. Turėjo minčių, kaip 
plėtoti atkurtą Lietuvą; vėliau jas net atsiuntė sura-
šęs, bet ir suvokė, kad įvykių vietoje esantiesiems kai 
kurie dalykai ir aplinkybės geriau matomi. 

Lietuvos Sąjūdžio programiniuose dokumentuo-
se, kaip ir Kovo 11-osios aktuose, jokių „atsteigi-
mų“ nėra. Tad iš kur jis A. Greimo laiške M. Gim-
butienei? Gal čia liberaliosios opozicijos Lietuvoje 
pašaipus žodynas, gal socialdemokratų proteguota 
kokio nors „Atsteigiamojo“ seimo idėja (ir nauji rin-
kimai – Aukščiausioji Taryba, atseit, savo jau atliku-
si), gal kokio vieno nežinomo respondento sugestija 
A. J. Greimui. Gando iš Lietuvos turinį lemdavo ir 
tūlas gandonešis. Teisingesnio vaizdo labui reiktų 
peržvelgti mokslininko rašytinius ryšius ir to laiko-
tarpio fronduojančią pokairęVilniaus spaudą. Gaila, 
kad nepaskelbtas Marijos Gimbutienės atsakymas, jei 
toks buvo.  Ir parašai po A. J. Greimo „Žodžio lietu-
viams“ projektu (Žr. kn. Marija Gimbutienė. Laimos 
palytėta. V., 2002, p. 173) – ar jie tikrai padėti, ar 
vien projektuoti? Data, 1990 m. rugsėjis, kiek paaiš-
kina ir paties A. J. Greimo skausmą dėl to, kas Lietu-
voje vyksta, būtent einamojo meto „istorijos“. Metas 
– kaip tik po grupės inteligentų ar intelektualų laiško 
(autorystė, regis, Kazimieros Prunskienės ir Arvydo 
Juozaičio, o du pasirašę inteligentai iškart atsisakė), 
peikiančio Aukščiausiąją Tarybą ir siūlančio galvoti 
apie Seimo rinkimus… Teisingai Greimas matė, kad 
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tai kova dėl valdžios, ir neteisingai – kad be lito ir paso 
nesą „jokios laisvės ir nepriklausomybės“. Būtent pa-
skelbus nepriklausomybę prasidėjo veiksmai dėl paso 
ir lito „priešui nestygstant“, anot Vinco Kudirkos. Tad 
ir A. Greimo siūlomas pagrasymas istorijos tribuno-
lu, ir nuostata, kad Aukščiausioji Taryba „užduotį turi 
vykdyti iki galo“, ir mįslė, kokius „atsteigimus“ pasira-
šinėja sykiu Arvydas Šliogeris ir Vytautas Kubilius, visa 
tai koreguoja jo priskyrimą besiblaškantiems ir agen-
tūrų blaškomiems kairiesiems intelektualams. Tiesiog 
reikia daugiau archyvų skelbti, daugiau ištirti. 

Aišku viena, kad Greimas ten nepataria kolegoms Lie-
tuvos liberalams dėtis su neaiškiais arba nerimtais neži-
nia ko „atsteigėjais“, kurie nėra valstybę atkurianti Aukš-
čiausioji Taryba, nevartojusi tokio žodžio. Tiesa, prie AT 
jie ir nesiartino, nepadėjo. Nenoriu daugiau politikos, 
rašysiu knygas, – tarė A. Juozaitis. Tuo tarpu Paryžiuje 
nuoširdžiausiai padėjo kairiąja laikoma Ugnė Karvelis.

Kurie ten Vilniuje buvo inteligentai, kurie intelek-
tualai, nūnai tesvarsto mokslas. Intelektualai papras-
tai nepritaria tam, su kuo ne visai sutinka jų inte-
lektas. Inteligentai domisi, stengiasi suprasti net kokį 
nors Birželio sukilimą. Tačiau ne sykį tie tipai – du 
dideli skirtumai.

Jau baigėme mėgautis 2012-ųjų vasaros malonumais. 
Čia klojamų eilučių autoriui ypač malonu prisiminti 

dalyvavimą XVI tarptautiniame Thomo Manno festiva-
lyje Nidoje. Rašytojo vasarnamio svetainė su plačiai at-
vertomis durimis į terasą, primenančią laivo denį, buvo 
pilna smalsuolių, atkeliavusių net iš svetimų žemių, kad 
išgirstų, kas gi slypi po šios vasaros festivalio leitmo-
tyvu pasirinktais žodžiais Pavergtas protas (akcentas 
iš Nobelio premijos laureato Thomo Manno kalbos 
„Kreipimasis į protą“, pasakytos 1933 m. Miunchene). 
Tarp festivalio svečių, kalbėtojų buvo ir Thomo Manno 
anūkas profesorius rašytojas Fridolinas Mannas.

Prisipažinsiu, kad būtent jo svarstymai prie stalo su 
mikrofonais, vėliau pagilinti per draugišką pašnekesį, 

Leonas StEPANAUSKAS

ar thomas mannas 
susitiks su kristijonu 
doneLaičiu nidoje? 
 
atviras laiškas thomo manno kultūros centrui 

Redakcijos prierašas. Gerokai nustebino laiško 
autoriaus teiginys, neva Eglė Wittig-Marcinkevičiūtė 
savo straipsnių cikle „Nacionalinės etikos griuvėsiai, 
arba Kaip nužudyti valstybę jos intelektualų rankomis“ 
abejojo, ar Algirdas Julius Greimas džiaugėsi Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimu. Ji argumentuotai aptarė, 
kokias Lietuvos politinio spektro jėgas tuo metu pa-
laikė nemaža dalis intelektualų, tarp jų ir garsusis se-
miotikas, tą pasirinkimą laikydama neetišku. Tokia jos 
nuomonė, kurią ji, kaip ir kiekvienas iš mūsų, turi teisę 
pareikšti. Beje, ji nesvarstė ir to, kuo gi intelektualas 
skiriasi nuo inteligento, net yra juokavusi, kad tarp jų 
toks pats skirtumas, kaip tarp Pinokio ir Buratino…

Kita vertus, bet kokios abejonės ragina kalbėtis tar-
pusavyje ir aiškintis sudėtingų, dar nepakankamai iš-
nagrinėtų reiškinių priežastis.
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įžiebė norą pamąstyti apie tolesnę Thomo Manno na-
melio ant Uošvės kopos Nidoje veiklą daugelio jau da-
bar labai gerai vertinamą. Kad šio laiško pavadinime 
drįsau vieną šalia kito paminėti vardus, kurie iki šiolei 
nebuvo susilietę, tegul bus suprasta kaip pasiūlymas ke-
lyje į ateitį statyti ir naujus kelrodžius. 

 Kokias mintis sužadino profesorius Mannas, kalbė-
damas apie istorinį vasarnamį ir jame ar aplink jį vyks-
tančią veiklą? Jis gerai susipažinęs su ne vienos kultū-
rinės organizacijos raidos vingiais. Esama labai gražių 
pavyzdžių. Gal daugelis nustebo, kad kalbėdamas apie 
tolesnę Thomo Manno memorialinio muziejaus ir jo 
rengiamų tarptautinių festivalių ateitį profesorius pa-
minėjo pasaulyje garsios J. W. Goethe’s draugijos ren-
ginius, kuriuose „kalbama ne vien apie Goethe...“ O 
juk tai užuomina, kad panašių institucijų veikla atveria 
daug įdomių ir įvairių galimybių. Profesorius pabrėžė: 
„Savo gražia veikla stebinanti J. W. Goethe’s draugija pa-
brėžtinai tarnauja s a v o šaliai, jos kultūrai.“ Yra vals-
tybės išlaikoma. Štai todėl ir kyla klausimas: ar Thomo 
Manno namelis Nidoje neturi panašių pareigų jį globo-
jančiai Lietuvai? 

Vertėtų prisiminti „namelio“ prisikėlimo istoriją. 
Okupacijos metais jį dramatiškai gynė ir įstengė ap-
ginti būrelis lietuvių inteligentų – iki 1955-ųjų vasar-
namis buvo nykstanti savo paties liekana, tik kuro, 
tiesiogine šio žodžio prasme, rezervas, kaimynystė-
je įsikūrusiems rusų pasieniečiams. Sovietų valdžia 
griežtai draudė „vokiečių rašytojo kultą“ Klaipėdos 
krašte. Bet mums į rankas įdavė stiprius argumentus 
pats Thomas Mannas. Juk karo metais rašytojas buvo 
„gerųjų“ pusėje – emigrantas, aršus Hitlerio prieši-
ninkas. Sovietų Sąjungoje jo kūriniai buvo leidžiami 
milijoniniais tiražais, tiesa, ne visi. Ilgai rusų kalba 
nebuvo išleista tetralogija „Juozapas ir jo broliai“, 
kurios nemažai puslapių parašyta Nidos vasarnamy-
je. Cenzoriai braukė net Thomo Manno kalbų, karo 
metais skaitytų per radiją, vertimus. Nepaisant įtaraus 
sovietų valdžios požiūrio į rašytoją humanistą, No-
belio premijos laureatą, vis dėlto pavyko Nidos bylą 
laimėti – rašytojo vasarnamį leista atstatyti kaip Klai-
pėdos miesto bibliotekos filialą. O juk tuometinėmis 

pasienio zonos sąlygomis Nida buvo sunkiai pasiekia-
ma vieta net ir klaipėdiečiams... 

Nuo čia platesne vaga ima sruventi ir šio laiško auto-
riaus atsiminimai. Vilniaus universitete tada studijavau 
germanistiką ir suvokiau, kad būtina kaupti medžiagą 
apie Thomo Manno ryšius su Lietuva. Viskas prasidėjo 
nuotykinga kelione dulkėtais Kuršių nerijos keliais – 
ieškojau vasarojantį rašytoją prisimenančių, gal su juo 
net bendravusių gyventojų. Nerijos girininkas, tikras 
lietuvių patriotas Krištopavičius, „apiformino“ mane 
pagalbiniu darbininku ir, pasisodinęs ant be paliovos 
gendančio seno motociklo, vežiodavo po atokias sody-
bas. O daug vėliau įvyko pažintis ir užsimezgė bičiu-
lystė su pačiais istorinio vasarnamio savininkais – su 
Šveicarijoje gyvenusia rašytojo našle Katia Mann, su 
rašytojo vaikais. 

Kad tai buvo rimta parama atsikuriančiam „name-
liui“, įsitikinome tada, kai mano surinkta medžiaga 
buvo sudėta į knygą „Tomas Manas ir Nida“, išleistą 
1987 m. pabaigoje. Jau po Naujųjų metų helvetų šalies 
svarbiausias dienraštis Neue Zürcher Zeitung išspausdi-
no recenziją, kurioje rašoma: 

„Lietuva stengiasi atgaivinti savo senus ryšius su Va-
karais. Tokių pastangų išraiška – Vilniuje šiuo metu iš-
leista knyga, skirta nežinomam „lietuviškam “ Thomo 
Manno gyvenimo laikotarpiui...“ (NZZ, 1988-01-28).

Į XVI tarptautinį Thomo Manno festivalį Nidoje šią 
vasarą ir buvau pakviestas pristatyti minėtos knygos 
trečiojo leidimo, kartu su pirmuoju leidimu vokiečių 
kalba – Thomas Mann und Nidden (2011) skaitytojams 
jau buvo pristatytas ir Lietuvos Respublikos ambasado-
je Berlyne. 

Kai memorialiniame Thomo Manno muziejuje atsi-
sėdau prie stalo su mikrofonais, mano, žurnalisto pėd-
sekio, atmintyje viskas atgimė. Juolab kad atsivežiau se-
nus garso įrašus, kuriuose apie Nidos vasaras pasakoja 
Katia Mann, Elisabetha Mann ir kiti svarbiausi liudyto-
jai, gaila, jau iškeliavę Anapus.

Štai tada, baigiantis reikšmingam susitikimui, ir kilo 
noras paskatinti, kad susikryžiuotų du žaibai – Thomas 
Mannas ir Kristijonas Donelaitis. Aišku, kalbu apie Tho-
mo Manno tarptautinių festivalių artimiausią ateitį.
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Thomo Manno memorialinis muziejus Nidoje, o ir ra-
šytojo vardu pavadintas Kultūros centras, galėtų stipriau 
akcentuoti savo kaip dvišalio kultūrų tilto pareigą. Drįs-
čiau manyti, kad prie „tilto“ Lietuvos pusėje galėtume 
pasikviesti ir brolius latvius su estais.

O legitimacija? Klauskime paprasčiau: „Ar vasarna-
mio šeimininkas Thomas Mannas tam pritartų?“ Šalia 
Nobelio premija paženklintos kūrybos rašytojas paliko 
daug raštų, kuriais „saviesiems“ – Goethe’i, Schilleriui, 
Wagneriui ir daugeliui kitų, – tiesė kelius į artimų ir 
tolimų amžininkų protus ir širdis. Pavyzdžiui, poetą 
Schillerį vadino vitaminu, „kurio visiems mums dabar 
labai reikia“... Lygiai taip pat Thomas Mannas stengėsi 
saviems skaitytojams priartinti „svetimuosius“, pate-
kusius į reiklų jo akiratį – tai klasikinė rusų literatūra, 
tai sužibę skandinavai. Po Nidos vasarnamio stogu jis 
parašė net ir mažą aistringą recenziją apie mirusį jauną 
čekų rašytoją, kurio palikime apstu deimančiukų. Ir tai 
būtina išsaugoti! 

Aišku, kirba klausimas, ar Thomas Mannas, vasa-
rodamas Nidoje, kiek nors domėjosi Lietuva. Esama 
nenuginčijamų įrodymų, kad taip. Visų pirma, kaip žo-
džio meistras smalsiai domėjosi verpetu kalbų, kurios 
anuomet skambėjo Nidoje (kuršių, lietuvių, vokiečių). 
Prie to daug prisidėjo vertėjas, kalbų žinovas Hansas 
Reisigeris, artimas šeimos draugas, kuris net dvi vasa-
ras gyveno Nidos vasarnamyje. Reisigeris aprašo įdo-
mius popietinius „kalbos žaidimus“, linksmas žodžių 
paieškas, virsdavusias rimtais pašnekesiais apie įvairias, 
taip pat ir baltų kalbas, jų kilmę. Garso įraše tą patvirti-
na ir rašytojo duktė Elisabetha. 

Verta prisiminti ir Isako Kaplano, deja, vienintelio 
iš mums žinomų Lietuvos žurnalistų, apsilankymą pas 
Thomą Manną Nidos vasarnamyje. Jiedu gyvai šneku-
čiavosi, nemažai klausimų rašytojas uždavė ir laikrašti-
ninkui. Visų pirma apgailestavo, kad neaptiko vertimų 
iš lietuvių į vokiečių kalbą. O svečias iš Kauno be kita 
ko papasakojo Thomui Mannui, kokia skaudi netek-
tis ištiko Lietuvą tais metais – mirė poetas Maironis. 
Žurnalisto, vertėjo, daug nusipelniusio gimtosios šalies 
kultūrai, nuotaikingus atsiminimus dar spėjau užrašyti 
į garso juostą.

Patys sau turėtume priekaištauti, kad dažnai nepa-
sinaudojame puikiomis progomis. Yra žinoma, kad 
Thomas Mannas ketino apsilankyti ir Laikinojoje sos-
tinėje, bet kelionę į Kauną vis atidėliojo. O kaip būtų 
pasielgęs, jei kas nors išsamiau būtų papasakojęs jam 
apie M. K. Čiurlionio kūrybą, apie tai, kad Kauno mu-
ziejuje eksponuojamas talentingojo lietuvių dailininko 
kūrinys „Juozapo sapnas“? Juk dėl savo rašomo „Juo-
zapo“ vadinamosios „kontrolės“ Mannas buvo pasiekęs 
net Egiptą, Palestiną.

Katia Mann šių eilučių autoriui trumpai paaiški-
no: „Mes norėjome susipažinti su Lietuva. Ir būtume 
tai darę. Tik neatrodė, kad reikia skubėti. Juk buvome 
nuolatiniai Nidos gyventojai. Ne iš karto supratome, 
kokia grėsmė kybo virš galvų. “ 

Reikia šiek tiek pakreipti vairą, – štai ką šiame atvi-
rame laiške siūlau Thomo Manno Kultūros centrui Ni-
doje. 300-asis lietuvių grožinės literatūros pradininko 
Kristijono Donelaičio jubiliejus 2014 m. yra ypač gera 
proga. Poemos „Metai“ kūrėją galima būtų pakviesti 
į svečius pas Thomą Manną. Juk net ir vertimų dabar 
esama kur kas daugiau ir geresnių... 

Štai spauda praneša, kad pavasarį, per vokiečių bal-
tistų konferenciją Humboldtų universitete Berlyne, 
buvo skaitomi fragmentai iš jau įpusėto naujo „Metų“ 
vertimo į vokiečių kalbą. PEN centro leidykla Karaliau-
čiuje pernai išleido „Metus“ rusų kalba (žinomo poeto 
ir vertėjo 7 ar 8 metų triūsas). Ar nebūtų prasminga 
2014 m. į Nidą pakviesti Donelaičio vertėjus iš įvairių 
šalių!? Juk jų nemažai.

Programą galėtų papildyti ir skaitovai, nepamirštant 
ir pačių jauniausiųjų, iš mokyklų. Gal net konkursą 
moksleiviams surengti? Juk kadaise Thomą Manną ap-
lankė, jam padainavo Švėkšnos mokiniai. 

Nepamirškime, kad Donelaitis jau yra įžengęs (bent 
Vokietijoje) ir į muzikos sritį. Tai įvyko kompozitoriaus 
Rainerio Kunado, tenoro ir dirigento Peterio Schreierio 
iniciatyva. Aišku, būtini dar ir donelaitikos žinovų bal-
sai, jų pranešimai apie naujus tyrinėjimus. 

Na, bet tai tik kuklus apmatas to, kuo, tikėkimės, 
mus džiugins tarptautinis Thomo Manno festivalis Ni-
doje 2014-ųjų vasarą.



43K u l t ū r o s  b a r a i   2 0 1 2  ·  9

*

...ir vėl –
josios lūpos – kruvinos vyšnios
sunkias kraujas tamsiai raudonas
nuodas juodas aitra vilionė
– o sakei, kad ten jau negrįši...

srūva gyslomis verda ir ardo
vėl atsiveria balzganas randas
vėl atgyja žaizda ir negyja
vėl išgelbėk mane Marija...

vėl išgelbėki sopulingoji
žalčiatramde, gailestingoji...

Algis RUdAMINA

jau nebe Vasara, bet ne Visai ruduo

*

...tu panirki į ją kaip į upę į tą vasarą žalio vandens 
drungno vėjo skausmo maudžiančio kažkur pašir-
džiuos kurs atslūgo atlėgo praėjo...laisto žolę šiltas lie-
tus plaukia debesys tingiai iš lėto nebeskauda jau nie-
ko ramu atslūgo atleido atlėgo... atslūgo atlėgo šešėlis 
iš sapno prabėgo tarsi kiek palengvėjo... bet nemeluok 
nemeluok bent jau sau palengvėjo bet nepraėjo...

*

...ar buvo vasara nebuvo žydėjo pievos dūzgė bitės 
lingavo debesys liūdėjo palinkęs pakelės žilvitis palauž-
tas prilenktas prie žemės pakelės vėtrų lietaus šuorų 

Kūryba ir kūrėjai
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dangaus sidabras apsiblausęs nenoriu nieko nebenoriu 
nenoriu nieko net ir tavo netikro bučinio apgavo tave 
ši vasara apgavo...

*

..jau nebe vasara bet ne visai ruduo pavargęs vėjas 
atgula į klonius atvėsę mūsų lūpos atsitolins atplaukia 
vakaro tamsus vanduo...vanduo užlieja sielas ir gajás 
užlieja gėlą sąmonę ir būtį tarsi patamsių gaivalas slo-
gutis ...lyg paskutinis tavo laiškas man mįslingai sklen-
džia lapas tolumon tarsi norėdamas kažką suprasti bet 
nesuradęs leidžias gelmijon...o tu kuris mylėjai ir ken-
tei kuris glūdėjai vyleis ir tikėjai nesupratai kad vasara 
praeis nesupratai kad vasara praėjo...

*

...gal per greitai atėjo ruduo gal per skaudžiai šer-
mukšnis kraujavo srūva mėlynas šaltas vanduo į bedu-
gnę į tamsą į Hadą...

Ruduo ruduo

ruduo ruduo..
tamsus vanduo
jau tavo slenkstį teliuskuoja
o vėjas vardą atkartoja
kvatoja...

senas šuo
pakrūmėj įsitaisęs guolį
šlapioj suvytusioj žolėj
varguolis...

tavo siela – vėlė be vietos
oi eiti eiti tau per svietą
pakluonėm, ubagu bagotu
sena sermėga
nudėvėta... 

Ir kad duotų, 
kad dovanotų
Viešpats tau mirtį ant rarotų
kad vėjai stūgautų ir grotų 
seni vargonai Šilavoto
parakvijos..

paskui ant viškų
auksiniu rudeniu nušvistų
ir saulės žaižarom ištikštų
pakampės visos ir liktarnos
ir kad šventoriuj kranktų varnos
kad giesmes trauktų iš kantičkų
ir chorai angelų giedotų
aleliuja...
aleliuja...

*

La Ninja

...mergaitė kūdikis La Ninja
princesė vėjų karalijos
iš tolimojo vandenyno
tau siunčia šį liguistą žiedą
lietuviško rudens vėlyvo
kai viskas pasmerkta jau baigtis
kai viskas pasmerkta nuvysti
ji siunčia tau vėlyvą žiedą
ji siunčia tau šią gležną ninją
iš tolimųjų viešpatijų
iš tų bekraščių okeanų
kur siaučia viesulai tornadai
pasatai, fiestos, karnavalai
ji sako seni ei tu seni
atsitokėki, dar ne galas
žiūrėk ir džiaukis ir gėrėkis,
tuo aistriai kvepiančiu karminu
tuo paskutiniu žiedu astros
kai rudenio aistroms begęstant
tu prisiminsi Dehiwalą...
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Miško proskynoje išnyra debesys, nusileidę ant 
žolės, – tai tvirtovės, pastatytos iš balto mar-

muro šukių, griuvėsiai. Tokį stulbinantį vaizdą pama-
to Europos parko lankytojai. 

Naujausias Gintaro Karoso kūrinys „Kultūra“ – tai 
kompozicija iš keleto dalių, kelianti asociacijas su pa-
slaptinga archeologinių radinių teritorija. Tokį įspūdį 
pirmiausia daro patys skirtingo dydžio ir formų ele-
mentai, plokštumoje sukomponuoti kaip neišbaigta, 
atvira sistema. Kūrinys pateikiamas kaip „sustabdy-
tas procesas“, tad nuo kiekvieno žiūrovo fantazijos 
priklauso, kokį įspūdį jis susidarys – supras tai kaip 
naują pradžią, rekonstrukciją ar kaip pabaigą, irimo ir 
nyksmo procesą…

Du dideli masyvūs „bokštai“ pievos gilumoje daug 
puikiau „išsilaikę“, negu stūksantys priešais juos, lau-
kymės pradžioje, prie žemės prigludusių neaukštų 
sienų fragmentai. Čia išnyksta riba tarp skulptūros ir 
architektūros – didžiuosius „bokštus“ žiūrovai gali ne 
tik apeiti, bet ir įeiti į juos. 

Organinės šios skulptūros formos kelia keistas ne-
tiesiogines asociacijas su barokinio parko statiniu, 
imituojančiu natūralų urvą, su kalnų masyvais, uo-
lomis ar augmenija. Gamtos formos čia abstrahuoja-
mos, o abstrakčioms vėl sugrąžinamas natūralumas. 

Iš kelių tonų marmuro sumūryta balta monumen-
talių dydžių skulptūrinė kompozicija tamsios medžių 
ir krūmų lapijos apsuptyje atrodo labai lengva. Len-
gvumo įspūdį sukuria ne tik spalva, bet ir dinamiškas 

Raminta jURĖNAItĖ

nauja gintaro karoso 
skuLptūra europos parke

šviesos ir šešėlių žaismas, minkštų, takių, išgaubtų ir 
įgaubtų formų nelygūs, šiurkštūs paviršiai. 

Čia, kur susibėga keletas keliukų, peizažas ir skulp-
tūra susilieja į harmoningą vienovę. Žvelgiant iš skir-
tingų atstumų ir iš skirtingų vietų, atsiskleidžia besi-
keičiančių vaizdų įvairovė. Vienokius įspūdžius patirs 
lankytojai, į laukymę atėję pagrindiniu taku per miš-
ką kalvos viršūne, kitokius – žvelgdami į didžiuosius 
„tvirtovės“ bokštus giliai iš lomos. 

Nors Gintaras Karosas savo kūriniais ir insceni-
zuoja peizažą, jam pasakojimas nėra svarbiausias 
dalykas – menininkas kuria vietas, nuteikiančias 
kontempliacijai. Kompozicija „Jūsų patogumui“ 
(1999) – tai akmeniniai suoliukai, skirti vienam 
asmeniui. Jų daug, bet šlaite jie sudėlioti taip, kad 
žmonės užmegztų kontaktą ne vieni su kitais, o su 
peizažu – įsižiūrėtų į jo spalvas, formas, įsiklausytų 
į garsus, pajustų gamtos kvapus… Skulptūroje „Vie-
ta“ (2001–2003) peizažo pojūtis sustiprinamas ne 
susiliejant su juo, bet išryškinant įtampą tarp meno 
kūrinio ir gamtos. Geometrinės redukuotos geleži-
nės „kolonos“ tiek savo forma, tiek spalva sudaro 
ryškų kontrastą natūraliems akmenims, medžių ka-
mienams, minkštam tvenkinio kontūrui. Naujausia 
kompozicija „Kultūra“ aprėpia abu šiuos santykio 
su peizažu variantus. Įžengęs į skulptūros vidų žiū-
rovas atsiduria nuo išorinio pasaulio izoliuotame 
kiaute ir, pajutęs keistą tuštumą, intuityviai susitel-
kia į patį save. 
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Iki šiol pagrindinės Karoso medžiagos buvo tradi-
cinės: akmuo ir metalas. Menininkas mėgo varijuoti 
rastais daiktais. Naujausiam savo kūriniui jis pasirin-
ko neįprastą medžiagą ir naują techniką. Visa skulp-
tūrinė kompozicija sumūryta iš marmuro šukių. Tai 
leido kurti paslankias, organiškai takias formas. Dar 
svarbesnė skulptoriui ekologinė idėja – gamybos 
atliekas įmanoma paversti estetiškai rafinuotu meno 
kūriniu gamtos apsuptyje. 

Šios skulptūros kaip ir visos Gintaro Karoso kūry-
bos pagrindinė tema – kultūros ir gamtos santykis. 
Europos parko įkūrėjas inspiracijų semiasi ne tik iš 
archeologijos, dailės istorijos, industrijos, miškinin-
kystės, ekologijos, bet ir iš žemės, vandens, kalnų, de-
besų, augmenijos… Kiekvienu savo kūriniu jis sten-
giasi užmegzti subtilų dialogą su peizažu, kurį keičia 
labai nedaug ir atsargiai, tausodamas jo natūralumą.

Kompozicijos „Kultūra“, 
„Jūsų patogumui“, „Vieta“ 
rodo, kad Gintaras Karosas 
abstrakčios skulptūros tradi-
cines proporcijas, formas ir 
medžiagas labai savitai derina 
su peizažinio parko tradicija. 

Daug metų gyvendamas 
ir dirbdamas šioje vietovėje, 
menininkas sukaupė unikalią 
patirtį – ištyrinėjo kiekvieną 
kertelę, reljefą, miško paklotę, 
laukymes, išsiaiškino masių, 
horizontalių ir vertikalių san-
tykius. Pažįsta čia kiekvieną 
medį… Mato kaip miško par-
kas keičiasi kartu su metų lai-
kais… Todėl sunku atspėti, ar 
vieta parenkama pagal skulp-
tūrą, ar šiosios idėją inspiruo-
ja pati gamta. Greičiausia su-
sipina ir viena, ir kita. 

Dauguma skulptūrų parkų 
skirtingose šalyse ir konti-
nentuose yra tiesiog šiuolai-

kinės skulptūros kolekcijos po atviru dangumi. Visai 
kitokius skulptūrų parkus sukūrė vokietis Erwinas 
Wortelkampas Hasebache (Slėnis) ir Gintaras Karosas 
(Europos parkas), kviečiantys menininkus kurti dar-
bus konkrečioms vietoms, atokiau nuo kitų kūrinių. 
„Slėnyje“ skulptūros statomos atvirame dirbamų lau-
kų ir kultivuotų pievų peizaže. Europos parke suku-
riama vieta, kad kiekvienas galėtų atsiplėšti nuo mies-
to triukšmo ir kasdieninės veiklos. Uždaros ir atviros 
erdvės, banguojantis reljefas, augmenijos įvairovė su-
teikia didesnę galimybę kūriniams susilieti su peiza-
žu, ištirpti jame. Atsiranda netikėta ir labai įspūdinga 
skulptūrų dermė su peizažu. 

Naujausias Gintaro Karoso kūrinys skulptūrą ir 
peizažą sulydė į vieningą simbolinę formą, sutei-
kiančią galios vaizduotei. Šią skulptūrą tiesiog būti-
na pamatyti. 

Gintaras KARoSAS. Skulptūrų kompozicijos „Kultūra“ fragmentas
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Darius Joneika, po studijų Vilniuje sugrįžęs į 
gimtuosius Druskininkus, jau beveik du dešim-

tmečius tapo ir piešia, pasinėręs į paslaptingą savo 
vaizduotės mikrokosmosą.

Tai meditatyvios refleksijos ir savirefleksijos, sa-
vistabos ir stebėjimo, fantazijų ir svajonių mišinys.

Šiuos kūrinius tik sąlygiškai galima vadinti abs-
trakčiomis kompozicijomis, nes juose galima įžvelg-
ti inspiracijas iš gamtos, iš įvairių meno sričių. Pa-
veikslų motyvai ir koloritas netiesiogiai primena 
vaizdingus Druskininkų apylinkių gamtovaizdžius. 
Ypač dažnai jis interpretuoja Raigardo slėnio pano-
ramą, neišsenkamas inspiracijų šaltinis – žydinčių 
pievų, miško samanų spalvos, raibuliuojančio van-
dens blyksniai saulėje. 

Ne mažiau svarbus vaidmuo Joneikos kūryboje 
tenka meno istorijai. Iš jo paveikslų dvelkia sunkiai 
nusakomas retrospektyvumas, savotiška fin de siécle 
nostalgija. 

Ilgus metus vadovavęs M. K. Čiurlionio memoriali-
niam muziejui Druskininkuose, Joneika gilinasi į šio 
menininko ir jo amžininkų kūrybą, meninę pasau-
lėjautą. 

Aistringai domisi klasikine muzika, todėl jį ypač 
domina M. K. Čiurlionio išplėtotas muzikos ryšys su 
daile. Joneika nesiremia muzikinių formų – sonatų 

Raminta jURĖNAItĖ

keistas dariaus joneikos 
abstrakcijų dViLypumas

ir fugų – komponavimo principais, Čiurlionio taiky-
tais tapybai. Tiesiog daugelį savo tapybos drobių ir 
piešinių kuria, semdamasis inspiracijų iš muzikos. 
Jam svarbi spalvos ir ritmo paralelė, kurią atskleisti 
bando intuityviai improvizuodamas. 

Su Čiurlionio simbolistiniais paveikslais glau-
džiausiai siejasi ankstyvieji didelio formato piešiniai 
pasteliniais pieštukais. Gamtoje jis ieško savo nuo-
taikų atitikmens, pabrėžia jos paslaptingumą. Pa-
nirę į rūką, miglą ar prieblandą, slėnių ir dangaus 
vaizdai Joneikos paveiksluose atrodo trapūs, pažei-
džiami, net efemeriški. Laikinumo įspūdį dar labiau 
sustiprina virpanti šviesa. Pastelinėmis rausvų ir 
melsvų tonų kreidelėmis, pieštukais popieriaus lape 
išraizgomas kone perregimas plonyčių tankių linijų 
voratinklis. Jau šiame cikle, pagal fin de siécle tra-
diciją, dailininkas suteikia peizažui antropomorfinių 
užuominų. Žmogaus ir gamtos sutapatinimas – vie-
na iš svarbiausių temų ir aliejinėje Joneikos tapyboje. 
Tapytojas dažnai vaizduoja beveidę žmogaus galvą, 
siluetą, išnyrantį tuščioje erdvėje, pasitelkia antro-
pomorfinius vaizdinius.

Kitur gamtos vaizdai abstrahuojami. Upių, ežerų, 
miško, debesų ir dangaus kūnų motyvai redukuoja-
mi į abstrakčias organines formas, pasklidusias po 
bekraštę erdvę.
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Šiose Joneikos kompozicijose galime atsekti XIX a. pa-
baigoje buvusius populiarius bandymus vaizdiniais 
išreikšti dangaus sferų muziką. Jos artimos Františe-
ko Kupkos, studijavusio universalius gamtos proce-
sus, paveikslams. 

Dar labiau Joneikos tapyba susijusi su lenkų Ta-
deuszo Brozowskio ir Jerzy’o Tchorzewskio siurrea-
listinių paveikslų, nutapytų 6-uoju ir 7-uoju dešim-
tmečiais, pulsuojančiomis, tarsi sproginėjančiomis 
biomorfinėmis formomis. Lietuvių tapytojas taip pat 
pasitelkia lesiravimo techniką, jam svarbu suteikti 
paveikslams kuo išraiškingesnę faktūrą. Minėti ta-
pytojai mėgo rusvų spalvų derinius, o Joneika mė-
gaujasi ryškiu ir sodriu koloritu, renkasi tiek energi-
ja spinduliuojančias intensyvias spalvas – raudoną, 
oranžinę, geltoną, tiek ramybę skleidžiančias gilias 
žalią ir mėlyną. Kartais priartėja prie monochromi-
jos, apsiribodamas artimų spalvų deriniais, kartais 
kuria kontrastingų spalvų kompozicijas su išraiškin-

gomis, daugiasluoksnė-
mis paveikslų paviršiaus 
faktūromis. 

Šie retrospektyvūs Jo-
neikos ieškojimai šian-
dien vėl labai aktualūs. 
Daugelis tapytojų abs-
trakcionistų sugrįžo prie 
netaisyklingų, tekančių, 
besikeičiančių, erdvėje 
laisvai skriejančių formų. 

Lygia greta su aliejine 
tapyba Joneika daug pie-
šia ir kita technika, kurią 
mėgo Čiurlionis, – tušu ir 
plunksnele. Šie nedideli 
piešiniai skirti kontem-
pliacijai ir primena die-
noraštį be žodžių, pagal 
kurį galima atsekti laiko 
tėkmę, plukdančią už-
marštin įvykius, reiški-
nius, mylimus veidus. 

Prie tuščio popieriaus lapo menininkas prisilie-
čia plunksnele labai atsargiai, neužpildydamas viso 
balto lauko. Švelniais brūkšneliais brėždamas kali-
grafiškai filigranines linijas, jis kuria paslaptingus 
pavidalus, kurie netiesiogiai asocijuojasi su upe-
liais, akmenimis, debesimis, gyvūnais ir augalais. 
Šie paslaptingi gaivalai lyg plaukia, lyg ir sukasi 
tuščioje erdvėje. Čia esama ir teosofinių fin de siécle 
įvaizdžių, artimų Yves’o Tanguy siurrealistiniam 
pasąmonės srautui ar Agnes Martin konceptualaus 
sistematizmo refleksijoms. Tai nepaliaujamas žaidi-
mas, interpretuojant gamtos vaizdus, meno istori-
jos slėpinius, tai stebėjimas ir atsiminimai, mąsty-
mas ir jausmai. 

Kosmogoniniai įvaizdžiai, gilesnės prasmės paieš-
kos, žavėjimasis ornamentų arabeskomis ar deko-
ratyviais spalviniais deriniais – šis keistas Joneikos 
abstrakcijų dvilypumas ir sukuria liūdno, bet gra-
žaus dienos sapno nuotaiką.

Darius JonEiKA. Antropomorfiniai peizažai



Darius JoNeIKA 
Antropomorfiniai peizažai
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Aistės Kisarauskaitės paroda Still-life – gana su-
dėtingas, iš keleto, atrodytų, visiškai nesusijusių 

sandų sukomponuotas reginys, pridurčiau – reiški-
nys. Tuos vienoje erdvėje atsidūrusius kūrinius ga-
lima vadinti tiek objektais, ready made artefaktais, 
tiek ir beveik klasikinio pavidalo dokumentiškai 
nufotografuotais natiurmortais.

Apie ką kalba, su kuo diskutuoja autorė, pateik-
dama tokią komplikuotą skirtingų žanrų, technikų, 
medžiagų samplaiką?

Pats parodos pavadinimas – Still-life yra kupinas 
reikšmių ir dviprasmybių. Jį galima versti ne tik 
terminu „natiurmortas“, bet ir kitaip – pavyzdžiui, 
„vis dar gyvas“, „ramus gyvenimas“ ir pan.

Aistė kalba apie reiškinius – šiuo atveju tai mo-
kykliniai natiurmortų pastatymai, – atsiradusius 
neaišku kodėl ir nežinia kada, apie jų rutiniškumą, 
primityvumą ir anemiškumą, kartais net vulgaru-
mą. Tai atmiešiama sentimentaliais džiaugsmingų 
akimirkų prisiminimais, kuriuos dėl dvasios ramy-
bės kartais būname priversti cenzūruoti, todėl tų 
laikų nuotraukos taip ir neatsiduria fotorėmeliuo-
se. Menininkė kalba ir apie tai, kas lieka po meno, 
be meno, be menininko, po parodos. Kokią prasmę, 
vertę įgyja ar neįgyja parodų anotacijos, koncepci-
jos, etiketažas, kodėl visa ši produkcija tokia skurdi 

Vaidilutė BRAzAUSKAItĖ

keLionė paribiais, žaidžiant šaradas
aistės Kisarauskaitės paroda „akademijoje“

ir suniveliuota, juk parodos ir kūriniai jose esti to-
kie skirtingi.

Visuose , nors formaliai skirtinguose Aistės Kisa-
rauskaitės eksponatuose „kažko nėra“. Prie anotaci-
jų ir etikečių nėra pagrindinio ingrediento – meno 
kūrinio, objekto, kuriam paaiškinti jos buvo skir-
tos. Natiurmortų pastatymuose nėra elementarių 
mokymo užduočių koncepcijos, nėra kitokio, naujo 
(ar bent atnaujinto seno) požiūrio į vaikų lavinimą 
dailės srityje. Natiurmortai tokie, kad tampa jo-
kie, sumesti rutiniškai, vieno mokytojo/menininko 
kompozicinių užduočių konceptualumas niekuo 
nesiskiria nuo kito ir t. t. Atskira tema analizei ir 
diskusijoms – kai kurių pastatymų vulgarumas, 
perversiškumas ar net niekuo nemotyvuotas absur-
diškas skurdumas. Viskas – tiesiog still-life.

J. Vienožinskio ir M. K. Čiurlionio meno mokyklose 
2010–2012 m. Kisarauskaitė dokumentiškai fiksavo mo-
kytojų sustatytus natiurmortus, skirtus tapybos ir pieši-
mo užduotims. Po daugelio metų sugrįžusi į mokyklą, 
ieškojo iškamšų, kurių kadaise tokiuose pastatymuose 
būdavo ypač gausu, o rado tai, apie ką ir pasakoja.

Bandau ir aš sugrįžti į mokyklinius laikus, prisi-
minti, kokius natiurmortus tapiau vaikystėje. Dra-
perijoms dažnai naudodavome naminio audimo 
lovatieses, gūnias, kaimiškus rištinius takus, aliu-
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mininius arbatos puodelius, ne kartą prieš akis atsi-
dūrė „samovaras“. Kas dar? Molinės puodynės, me-
dinės piestos, Rūpintojėlis, džiovintos rožės, kartais 
plastikinės gėlės, obuoliai, kriaušės. Esu tapiusi ir 
pintą krepšį su bulvėmis. Apvytęs pelargonijos va-
zonas, dulkėtas fikusas, senas lango rėmas išliko 
pirmuosiuose mano natiurmortuose. Dar prisime-
nu varnos ir baltos vištos iškamšas. Natiurmortai 
būdavo gana kasdieniški, užduotys paprastos: pa-
bandyti perteikti vienos spalvos skirtingus tonus, 
medžiagų, faktūrų kontrastus, skirtumą tarp bliz-
gančio ir matinio paviršiaus. Neprisimenu nė vieno, 
kuris būtų buvęs atgrasus, o juo labiau vulgarus. Nė 
vienas mokyklinio natiurmorto pastatymas nebuvo 
kokčiai šleikštus ar „žeidžiantis“ savo estetinėmis, 
etinėmis nuostatomis.

Aistė Kisarauskaitė prisimena kiek kitokius 
objektus. Vienas mokytojas mėgo naudoti anatomi-
nį žmogaus vidaus organų muliažą (tokie stovėda-
vo biologijos kabinetuose), „ant podiumo“ dažnai 
atsirasdavo nutriušę, beakiai meškiukai, senos lė-
lės be rūbelių. Puodų, stiklinių butelių, arbatinių ir 
puodelių, aišku, irgi būdavo. Po Algimanto Švėgždos 

įspūdingos parodos atsirado ir estetizuotų, išgrynintų, 
beveik baltų natiurmortų su patisonais. Vienas moky-
tojas liepdavo piešti paauksuotą arfą...

Daug „archetipinių“ objektų esama ir dabar vai-
kų tapomuose natiurmortuose. Išsižergusios lėlės, 
nukankinti meškiukai ir kiti „personažai“ keliauja iš 
kartos į kartą, palikdami pėdsakus sąmonėje ir pa-
sąmonėje. Tas pats per tą patį, tik dabartiniuose na-
tiurmortuose šalia banalybių gausės ryškėja ir kitos 
tendencijos: stilistinė niveliacija, kompozicijų chao-
tiškumas, komiksiškumas. Tie natiurmortai, atrody-
tų, varžosi vienas su kitu, bandydami papasakoti kuo 
absurdiškesnę, paikesnę ar net pornografinę istoriją. 
Įdomu, ar tėvai pasižiūri, kokias užduotis mokytojai 
liepia piešti ir tapyti jų vaikams? Be to, mokiniams 
turėtų būti labai sunku sąmoningai atlikti užduotis, 
ko nors iš tikrųjų išmokstant, nes jų nebandoma net 
suformuluoti. Tie spalvų, formų, faktūrų, tekstūrų 
kratiniai neišskiria, nekonkretizuoja jokios užduo-
ties. Stereotipiniai natiurmortai, sergantys latentine 
primityvumo liga. O kur temos, kurios būtų nors 
kiek aktualios XXI amžiui?

Aistė bodisi tokiais pastatymais, pasigesdama 
kitokio požiūrio į objektą. 
Pasak jos, galima pasiūlyti 
ir poparto stilistikos natiur-
mortą, leisti vaikams tapy-
ti neoninę reklamą, kitus 
vartotojiškos kasdienybės 
atributus. Galima sustatyti 
natiurmortą klasės kam-
pe, surežisuoti klasikinius 
still-life iš tokių objektų 
kaip kėdė, švarkas, skry-
bėlė ir batai, mokyti vaikus 
tapyti gėles, žydinčias ant 
palangės. Deja, karaliauja 
„išprievartauti“ meškiukai, 
lėlės, teletabiai ir žaisliniai 
tankai. Niujorko „Laisvės 
paminklą“ simbolizuojan-
ti lėlė, gipsinis mergaitės Aistė KiSARAUSKAitė. iš serijos „tradicija”. 2010–2012
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biustas, apgaubtas lapės 
kailiu su stiklinėmis akimis, 
įbestomis tiesiai į Aistės fo-
toobjektyvą, – palyginti ne-
prasti „objektai“ tarp aibės 
apgailėtinų kompozicijų.

Kita Aistės Kisarauskaitės 
parodos eksponatų dalis – 
tai jau minėti poparodiniai 
reliktai. Tuos kvaziobjektus 
menininkė kaupė ne vienus 
metus, lankėsi daugelyje ga-
lerijų, kad surankiotų į šiukš-
lių dėžę dar neišmestus pri-
statomuosius parodų tekstus 
ir etiketes, priklijuotas daž-
niausiai ant „kapos“. Čia taip 
pat vyrauja beveik visiška 
stilistinė, formų, medžiagų, 
priemonių unifikacija ir skurdus paprastumas.

Kas lieka po parodos, kokia šių artefaktų (?) ver-
tė, o gal jokios vertės jie patys savaime ir neturi? Gal 
galima sukurti jiems kitą, naują vertę, suteikiant pa-
veikslinius, skulptūrinius ar tiesiog naujus tekstinius, 
kontekstinius pavidalus ir reikšmes. Pavyzdžiui, iš 
parodos darbų pavadinimų galima sudėlioti tekstus, 
primenančius rebusus ar šaradas. 

Aistė mėgsta vaikštinėti meno reiškinių ir sąvokų 
„paribiais“, o kartais net ir kirsti tą vos nujaučiamą, 
sunkiai nusakomą „demarkacinę“ liniją. Pasitelkus 
jos surinktus objektus galima pratęsti diskusiją, pra-
dėtą straipsniu „Išlaisvintam menui kūrėjo nereikia“, 
išspausdintu Kultūros barų žurnale. Koks tas menas? 
Ar estetinė vertybė, ar utilitarūs daiktai, liekantys po 
parodų? Tai net ne afišos, kai kam turinčios kolek-
cinę vertę. Bet gal šių objektų vertę taip pat galima 
apibrėžti, kontekstualizuoti, konceptualizuoti, poeti-
zuoti ir t. t. 

Iš galerijų sandėliukų į parodos erdvę atkeliavu-
sios etiketės konkuruoja tarpusavyje: meninės hie-
rarchijos požiūriu svarbių parodų etiketės atsiduria 
po eksponatų, nenusipelniusių išlikti meno istorijoje 

(nors kas žino?) pavadinimų sluoksniu. Variacijas, 
aišku, galima tęsti be galo...

Menas be meno, fotorėmeliai be nuotraukų, Trea-
sured memories rėmai be prisiminimų… Užtat kokie 
idiliški vaizdeliai, graudinančios sentencijos sudeda-
mos po pirktinių rėmų stiklu! Čia rasime Elegance, 
Forever, Harmony, Timeless, Wild love. Kiek daug są-
vokų, lakių frazių ir asociacijų. Kam tos nuotraukos, 
įamžinančios šeimos idilę, gimusius kūdikius ar ves-
tuves, jei ir be jų gražu? O svetimi jausmingi žodžiai 
viską pasako už visus. 

Aišku, ironizuoju, bet ironizuoju kolegiškai, pri-
tardama Aistės idėjai ironizuoti banalybę, menamą 
idilę ir meilę, kuri, nors įamžinta nuotraukose, bet 
dažnai išgaruoja kaip kamparas. 

Panašiai kaip parodos autorė, aš irgi mėgstu vaikštinėti 
pagrindinės srovės (mainstream) pakrantėmis, prasmių, 
autoritetų, sąvokų paribiais, kirsti pačios susigalvotas ir 
nubrėžtas demarkacines linijas, klausti, kodėl viskas yra 
vienaip, o ne kitaip. Mėgstu ginčytis, todėl mielai leidausi 
į kelionę Aistės Kisarauskaitės eksponatų labirintais, kad 
išsiaiškinčiau (bent sau pačiai) jos keliamus klausimus. 
Juk taip smagu žaisti šaradas!

Aistė KiSARAUSKAitė. iš serijos „tradicija”. 2010–2012
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Rūta Gaidamavičiūtė: Sigitas Geda stipriai sumo-
dernino poetinę kalbą, o Jūs – muzikinę. Kaip ju-

dviem sekėsi bendradarbiauti? 
Bronius Kutavičius: Iš pradžių susipažinau ne su juo 

pačiu, o su jo eilėmis Nemune galo kokiais 1966 m. Paė-
miau du eilėraščius savo kūriniui „Avinuko pėdos“. Tai 
buvo vokalinis ciklas sopranui ir fortepijonui. Vienai 
daliai panaudojau Onės Baliukonytės eilėraštį „Avinu-
ko pėdos“, dar Vytauto Rudoko posmus. Paskutinėms 

dalims tiko Gedos eilės, jos man buvo gražiausios. 
Ketvirtosios dalies eilėraštis trupučiuką užkabino val-
džią – „Arė broliai pūdymėlį, eina slibinas keliu“. Apie 
1969 m., kai Valentinas Adamkevičius padainavo jį per 
kažkokį suvažiavimą ar plenumą, užsidarė man vartai  
į televiziją, į koncertų sales. CK liepė, kad visi, kurių 
muzika dar neskambėjo, atneštų tekstus. Kompozito-
rių sąjungos pirmininkas Eduardas Balsys man sako: 
„Ką, Geda slibino negalėjo nudažyt kitaip, tik raudo-

Rugsėjo 12–14 d. vykusi 43-ioji tarptautinė Baltijos muzikologų kon-
ferencija „Muzika pakeitusi laiką: Baltijos kraštų kūrybos proveržis po 
1970 m.“, lydima muzikos festivalio, buvo dedikuota kompozitoriui Bro-
niui Kutavičiui. Dalyvavo šešiolika svečių iš vienuolikos Europos šalių ir 
penkiolika lietuvių mokslininkų.

Labai šviesią nuotaiką renginiui suteikė pats kompozitorius, pokalbį 
su juo vedė Jūratė Katinaitė. Aristokrato dvasios dosnumą derindamas 
su kaimo žmogaus gamtos pajauta, jis vis dar stebina tiek naujais kūri-
niais (girdėjome premjerą „Magiški kvadratai“ pagal Sigito Gedos teks-

tą), tiek žmogiškuoju tikrumu  ir paprastumu. 
Čekų muzikologas ir muzikos prodiuseris Vítězslavas Mikešas, dėl Kutavičiaus muzikos 

pradėjęs domėtis lietuvių kalba, kad galėtų suprasti tekstus, pagal kuriuos ji parašyta, sakė: 
„Bronius – tai meilė visam gyvenimui. Man jau seniai labai patiko jo muzika, vėliau susi-
pažinome ir jis padarė man labai didelį įspūdį kaip asmenybė.“ Vytautas Landsbergis per 
konferencijos uždarymą labai neformaliai kalbėjo apie savo sąlytį su Kutavičiaus kūryba ir 
jos svarbą Lietuvos laisvėjimo bylai.

Buvo aptartos literatūrinės ir kultūrinės Kutavičiaus muzikos inspiracijos, metaforų per-
skaitymo būdai, konstruktyvizmas ir jo semantika, postmodernizmo iššūkiai. Gilintasi į 
laikmečio kontekstus, aptarta Baltijos ir kitų posovietinių kraštų muzikos raida.

Per tris vakarus Lietuvos ansamblių tinklas (vad. Vykintas Baltakas) pristatė aštuonis 
kamerinius Kutavičiaus kūrinius, tarp jų ir garsiąją „Panteistinę oratoriją“, suskambėjusią 
taip moderniai, lyg būtų ką tik parašyta, ir Keturių dalių ciklą „Metai“ pagal Donelaitį 
(atliko kamerinis choras „Jauna muzika“ su Šv. Kristoforo kameriniu orkestru, dirigentas 
Donatas Katkus).

bronius kutaVičius: 
„reikia daryti saVo darbą be isterijos“
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nai? Karves mėlynai nudažo...“ Aš atsakiau, kad tas 
tekstas buvo spausdintas.

Komplikuotai prasidėjęs bendradarbiavimas vis dėlto 
turėjo ilgą ir sėkmingą tęsinį...

Mudu susitikom kažkur restorane, pasėdėjom, pa-
kalbėjom ir paprašiau teksto, gal panteistinių gies-
mių „Panteistinei oratorijai“. Ilgai dirbau, kokius 
metus, paskui tą kūrinį uždraudė. Tik po dešimties 
metų jį atnaujino Šarūno Nako ansamblis su Jono 
Vaitkaus režisūra.

Ar jautėte gilų tarpusavio ryšį?
Kažkokį bendrą supratimą apie meną, poeziją, mu-

ziką turėjom. Labai gerai sutarėm, jautėme vienas kitą. 
Gal tingėjau pasidomėti kitais poetais… Geda buvo 
man kaip Dievo duotas. Rašydamas „Epitafiją praei-
nančiam laikui“, ketvirtai daliai „Katedros atšventini-
mas“ irgi parinkau Gedos eiles. Jis truputį priekaištavo, 
kad viską užmuša orkestras, nesigirdi eilių – kiekvienas 
nori, kad būtų pateikta taip, kad jo darbo niekas neuž-
gožtų. Dar vienas bendras mūsų kūrinys – „Mažasis 
spektaklis“. Geda irgi buvo juo labai patenkintas.

„Paskutinės pagonių apeigos“ – kertinis mano kū-
rybos akmuo. Nesitikėjau, kad jos sulauks tokios sė-
kmės, maniau, porą kartų atliks ir viskas. Pasirodo, 
populiariausias kūrinys! Ne tik mūsų atlikėjai Romu-
aldas Gražinis, Vytautas Miškinis „…apeigas“ mėgsta, 
įdomu, kad ir kituose kraštuose jos atliekamos, beje, 
lietuviškai, be vertimo. Lenkijoje to ėmėsi Krokuvos 
atlikėjai, Velse atliko estų choras, paskui anglai patys 
pastatė šį kūrinį, vėliau prancūzai, olandai reprezen-
tacinėje salėje. Įdomus pastatymas buvo Slovėnijoje, 
dabar ėmėsi čekai.

Labai sulipo „…apeigų“ poezija ir muzika.
Paprašiau, kad Geda specialiai parašytų tekstą. Iš 

pradžių jis siūlė „Jūratę ir Kastytį“, bet man reikė-
jo, kad atsispindėtų pagoniška dvasia. Parašė ąžuolo, 
kalno pagarbinimą, gyvatės užkeikimą. Jis netikrin-
davo, pasitikėjo manim, kaip ir aš juo. Šventai tikė-
jo tuo, ką darau. Yra dar stambesnių darbų – operą 

„Strazdas“ parašiau paėmęs jo poemą, tiesa, pridėjau 
dar Strazdelio ir bažnytinių tekstų. „Magiškas sans-
krito ratas“ – vienas iš paskutinių bendrų mūsų darbų. 
Čia jau ne tiek Geda mane paveikė, kiek Nako ansam-
blis – jo galimybės, jo lankstumas. Po to trupučiuką 
„nuklydau“ į Rytus, norėjau atsinaujint. 

Beje, Gedos tekstais rašiau ir vaikišką muziką – ope-
ra „Kaulo senis ant geležinio kalno“,dainelės „Karaku-
mų asilėlis“, „Giedantis vėžys“...

O ar poetas buvo Jums artimas kaip asmuo?
Jis už mane jaunesnis vienuolika metų, tai drau-

gystės, sakyčiau, nebuvo. Mudu siejo poezija ir mu-
zika. Vėl grįžau prie jo rašydamas „5 Sigito minia-
tiūras“, o naujausiame darbe – „Magiški kvadratai“ 
naudoju ne tik Gedos tekstą, bet ir magiškus žo-
džius. Kūrinys parašytas dviem – pučiamųjų ir stygi-
nių – kvartetams ir keturiem tenorams arba vienodo 
tembro vyrukams, toks truputėlį spektaklis. Norėjau, 
kad tie vyrukai pavaidintų, iškraipytų žodžius, kar-
tais net palotų. Toks žaidimas paryškintų ritmizavi-
mą. Nežinau, kaip pavyko, kai išgirsiu – pasakysiu. 
Kuo toliau, tuo sunkiau darosi rašyti, galva nebedir-
ba, fantazijos nebėr.

Kai atradote Gedą, ir kiti kompozitoriai pradėjo jo 
tekstais rašyti…

Taip. Atsimenu, kažkas apkaltino Šenderovą, neva 
rašo kaip Kutavičius. Jis atsakė, kad čia ne Kutavičiaus, 
o Gedos stilius, jo ritmas. O aš pagal tas pačias Ge-
dos eiles galėčiau dešimt skirtingiausių dalykų parašyt. 
Vėliau Šenderovas surado savo stipriąją pusę ir dabar 
rašo kitaip.

Geda – didis poetas, labai originalus, netradicinis, 
daug ką atradęs, labai daug parašęs. Jis nelindo į pro-
ziškas poemas su giliais siužetais, genialiai žaidė žo-
džiais.

Ką dar laikote svarbiais asmenimis, sutiktais kūrybi-
niame kelyje?

Galiu paminėti atlikėjus – Giedrę Kaukaitę, Reginą 
Maciūtę, Vilniaus kvartetą, aišku, Rimą Zdanavičių, 
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Romualdą Gražinį, kuris dirbo su choru ir labai pro-
pagavo mano muziką. Labai daug reiškia, kai turi savo 
atlikėjus ir žinai, kad jie viską padarys iki galo.

O ne iš muzikantų?
Neturėjau tokių žmonių, kurie man didelę įtaką 

darytų. Galėčiau paminėti Tadą Šerną, – su juo daug 
bendravom, nes labai nusimanė. Buvo įvairių žmo-
nių, nors daugiausia su atlikėjais bendravau. O tada 
atsiranda ne tik kūrybiniai, bet ir gyvenimiški rei-
kalai. Sakykim, konservatorijoje buvom sudarę tokį 
trio – Jonas Jankauskas, Leonas Povilaitis ir aš. Sėdė-
davom per naktis, kurdavom ir tapom geri draugai. 
Susitikdavom paryčiais, rodydavom, kas ką padarė. 
Povilaitis mokėsi kursu aukščiau, prieš tai buvo bai-
gęs fortepijono klasę, todėl sakydavau: jei Povilaičio 
kritiką atlaikysiu, tai Račiūnui galėsiu nešti drąsiai.

Kita garsi trijulė atsirado vėliau – Balakauskas, Ba-
joras, Kutavičius...

Su jais mažiau bendravau, jie buvo jau tikri pro-
fesionalai. Su Balakausku anksčiau susipažinau. Jis 
studijavo Pedagoginiame institute. Abu stojom į kon-
servatoriją, į muzikologiją, abu neįstojom. Pradėjom 
dirbti. Galiu pasigirt, kad aš sužadinau jam norą grįžti 
į Lietuvą, kai atvažiavęs atostogų iš Kijevo užėjo pas 
mane. Jo labai laki fantazija, tikslus kritikos žodis. 
Mano kūrybą nelabai mėgo, truputį skyrėsi mudvie-
jų supratimas. Jis labiau linko į europietišką muziką, 
džiazą. Tokie prasilenkimai buvo. Su Bajoru dar rečiau 
susitikdavom, bendravom kūrybiškai.

Jūs su Balakausku iš tikrųjų norėjote būti muzikologai?
Nenorėjom. Bet iš kariuomenės grįžęs į Panevėžį, 

smuiką mečiau, nes tarnaudamas prasilaužiau skam-
binti fortepijonu, po kokias keturias valandas kasdien 
grodavau. Baigiau choro dirigavimą, norėjau studijuoti 
kompoziciją, bet prieš stojamuosius tik vieną dainelę 
„Su pirmuoju vyšnios žiedu“ buvau parašęs. Tada turė-
jau ansamblį ir atlikom ją Kaune. O muzikologas iš ma-
nęs nebūtų išėjęs… Pagalvojau –  stosiu dar kartą. Metus 
pasimokiau Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje ir jau ne-

bebijojau konservatorijos. Kai įstojau, viskas ėjosi kaip 
sviestu patepta, bet atsirado kitų problemų. Anksti, pir-
mame kurse, vedžiau, pinigų nėra, reikėdavo ir restorane 
pagroti, nes žmona irgi nedirbo, studijavo vokalą.

Gal todėl ir parašėte tiek daug kūrinių balsui, kad ve-
dėte vokalistę?

Gal ne, niekada nieko nesu jai parašęs. Vertinau 
profesionalias atlikėjas – Maciūtę, Kaukaitę, nors visos 
jos buvo viename kurse, mokėsi pas tą pačią dėstyto-
ją. Mano kūriniuose vokalas svarbią vietą užima todėl, 
kad jis turi daug spalvų ir jas galima įvairiai traktuoti.

Ar tardavotės su žmona rašydamas muziką?
Parodydavau. Iš pradžių ji nelabai tikėjo mano ta-

lentu, bet paskui pajuto ir dažniausiai pritardavo. Toks 
tragiškas dalykas – ji guli mirties patale, o man auto-
rinis koncertas Katedroje, visos oratorijos tada buvo 
atliktos. Pastačiau radiją, sakau, klausykis. Tai buvo 
1988 m. vasarį, o kovą ji mirė.

Kaip dabar, iš keleto metų perspektyvos, vertinate 
savo ciklą, skirtą Kristijonui Donelaičiui?

Sunku ką nors pasakyt apie paskutinę jo dalį, kuri 
dar nebuvo atlikta, todėl kyla visokių abejonių. Kaip 
tik apie tai kalbėjom su Linu Paulauskiu. Jis sako, kad 
nebūtinai reikia pradėt nuo „Pavasario“, galima užbaigt 
„Pavasariu“, nes ten orkestras, skambėjimas didelis, o 
kitos dalys kameriškesnės.

Ar galėtumėt palyginti darbą su Gedos ir su Donelai-
čio tekstais?

Čia skirtingi dalykai. Donelaitis matė vaizdus ir juos 
fiksavo. Tai gyvenimas, judėjimas, buitis. Gedos poe-
zijoje to visai nėra. Jis iš žodžių sukuria vaizdą, žodį 
laužo. Vienos knygos visa grafa yra iš tokių sulaužytų 
žodžių. Tai du absoliučiai skirtingi poetai.

Ką svarbiausio paėmėte iš Donelaičio? Juk teksto 
skamba labai nedaug.

Šįkart nežaidžiu kaip su Gedos poezija. Tekstas duo-
da nuotaiką muzikai. Ta nuotaika buitinė, šiurkštoka. 
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Vieną dalį net su pašaliniais – dalgių – garsais para-
šiau. Vaikystėj taip toli girdėdavosi. Norėčiau, kad už 
scenos aktoriai sukurtų tą garsinį atstumą.

Ar kuriam nors iš „Metų“ ciklo kūrinių turėjo įtakos 
Donelaičio hegzametras?

Jeigu kaip ritmą hegzametrą dėt, tai nuobodu 
būtų, muzikai jis nėra būdingas, ištęstas. Man ri-
tmika yra visai kitas dalykas – ląstelės papildo viena 
kitą, jos keičiasi, santykiauja tarpusavy. Gali būti ir 
vienoda ritmika, bet toli gražu ne visuose kūriniuo-
se. Aš naudoju kai kuriuos Donelaičio tekstus, bet 
fragmentiškai, tik pradžioj, pabaigoj. Noriu finale iš-
daugint paskutinį sakinį, parodyt, kaip jis plinta po 
pasaulį. Čia gali būti ir režisūriniai dalykai. Norisi 
panaudot erdvę už scenos, salėje. Čia nieko naujo, 
bet šitas kūrinys reikalauja tokių dalykų. Yra ir ge-
resnių vietų, ir silpnesnių, bet ar susilydys į vieną – 
man dar klaustukas.

O iš įrašų negalite spręsti?
Įraše nėra to vaizdo, nėra vokalo. Geriausia yra gy-

vas atlikimas. Jis labai keičia nuotaiką savo įtaiga.

O kaip vertinate „Roberto demonus ir angelus“?
Jį man užsakė Raminta Lampsatytė. Ji koncertavo su 

Andrium Vasiliausku ir labai prašė. Paėmiau Schuma-
no kūrinį, padariau variacijas, ir atliko Vokietijoje. Šitą 
kūrinį ketina atlikti ir Vykintas Baltakas.

Ar čia irgi yra tokių netikėtų dalykų kaip „Dzūkiško-
se variacijose“?

Stengiausi klasiškiau padaryt, nelįst į tą modernu-
mą, tradiciškiau. Net natų neturiu, net įrašo.

„Žanos d’Ark aistra“, iš pirmo žvilgsnio lyg ir taiko-
mojo pobūdžio kūrinys, galėjo būti lengva vienkartinė 
akcija. Bet Jūs parašėte sukrečiančią muziką, net gaila, 
kad filmas nėra Jūsų nuosavybė. Tada kūrinys galėtų 
būti daug kur atliekamas.

Parodė ir Vilniuje, ir Kaune, ir Panevėžyje, ir Klai-
pėdoje. O penktą kartą – Operos teatre. Dar jį atliko 

čekai Prahoje, tas kamerinis orkestras buvo nuvažiavęs 
į Ispaniją…

Ar neketinate iš to padaryti atskiro kūrinio?
Siūliau Cholinai, kad ateitų pasiklausyt, sakiau, gal 

norėsi baletą padaryt? Bet ji buvo užimta, neatėjo.

Pernai minėjome M. K. Čiurlionio mirties 100-ąsias 
metines. Vėl buvo prisimintos Jūsų „Dzūkiškos variaci-
jos“, parašytos menininko gimimo šimtmečiui. Kuo Jums 
tada imponavo Čiurlionio kūryba?

Nepasakysiu, kad kritau iš klumpių, bet labai ver-
tinau. Kai mokiausi Panevėžio mokykloje, jis buvo 
uždraustas. Dėstytojai neigiamai kalbėjo apie jo dailę, 
teigiamai – apie muziką. Ką mes žinojome? Net įrašų 
nebuvo, truputėlį pasiskambini, ir viskas. O pradėjęs 
studijuoti, pamačiau jo įtaigą ir jėgą.

Ar daugiau rėmėtės garsiniais, ar vizualiniais įspū-
džiais?

Imponuoja preliudų dermės. Jos amžinos, neišgal-
votos, kaip kibirkštėlės iš dangaus. Nuotaikos. Turbūt 
tai daugiau garsinis įspūdis. Nesvietiškas žmogus buvo. 
Pasižiūrėjau į tą tašką, į kurį ir Čiurlionis žiūrėdavo. Jis 
nežvelgė pro šalį, pro petį, rimtai į viską žiūrėjo. Kai 
rašiau „Dzūkiškas variacijas“, Vytauto Landsbergio pa-
klausiau, ką galėčiau paimti iš liaudies dainų, gal „Be-
auštanti aušrelė“? Jis atsakė, kad geresnės ir nėra.

Jei dabar rašytumėt paskyrimą M. K. Č., koks jis ga-
lėtų būti?

Gal remčiausi ne tiek muzikiniais sąskambiais, der-
mėmis, kiek jo kūrybos dvasia, nesvarbu, kokiais to-
nais ji pasireiškia.

Kaip pernai per festivalį „Varšuvos ruduo“ buvo pri-
imtas Jūsų kūrinys „Balandžio dešimtoji, šeštadienis...“, 
skirtas Smolensko tragedijai? Ar nepasirodė, kad politi-
nis lietuvių ir lenkų santykių atšalimas paveikė ir muzi-
kų bendruomenę?

Manau, šaltukas jaučiamas. Gal net įtarė mane, kad 
parašiau norėdamas pakliūti į „Varšuvos rudenį“. Ti-
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krai neturėjau tokio tikslo. Atsitiko sukrečiantis įvy-
kis, buvau labai paveiktas. Sulaukiau ir labai palankių 
to kūrinio vertinimų, bet daugiausia iš danų, norvegų. 
Lenkai priėmė gana vėsiai. Turbūt ne tik kūrybiniai, 
bet ir asmeniniai santykiai atšalę. Nors Chłopeckis la-
bai sveikino.

Jausmą, sprogdinantį iš vidaus, išlieti eilėmis turbūt 
yra bandęs daugelis. Ar panašus ir muzikos veržimasis?

Man sunku pasakyt, aš daugiau patiriu ne tiek 
skambėjimą, kiek idėją, įsivaizdavimą, kaip turėtų 
skambėt. Priverčiu skambėt po truputį, pasitikrin-
damas, sudėliodamas. Labiau pasitikiu pasitikrini-
mu negu proveržiu ir jo užrašymu. Tokių kūrinių 
beveik neturiu. Man daugiau idėjų suteikia minčių 
judėjimas, paprasčiausias pasivaikščiojimas. Anks-
čiau daug bėgiodavau. Kai ritmiškai bėgi, susiklosto 
ritminės idėjos su judesiais. Vaikščiodamas irgi daug 
ką pasitikrini. Formos tobulinimas – man pagrindi-
nis dalykas, kai rašau muziką.

Eskizų daug susikaupė?
Juodraščių beveik neturiu. Bet jau pradedu pasižy-

mėt juodraštyje, nors anksčiau būdavau taip gerai ap-
galvojęs, kad iškart rašydavau švarraštį. Dabar jau ne-
pasitikiu atmintimi ir nuojauta, todėl palaikau keletą 
dienų juodraštyje, pasitikrinu. Labai reikšmingi man 
žmonos Dalios patarimai. Išdėstau idėją, parodau, ką 
padarau, nes ji turi labai neblogą skonį. Man didelė pa-
galba, kad ji įsigilina naują kūrinį.

Kas Jums tarnauja kaip ritmų modeliai?
Man jų poveikis svarbus, sunku pasakyt, kaip juos 

sudėstau, bet žiūriu, kad veiktų. Ritmas turi uždegti 
klausytojus, sukelti kažkokius jausmus. Ankstesniame 
mūsų pokalbyje esu sakęs, kad muzika turi sutraiškyt 
žmogų. Tas traiškymas – tai ritmika. Formuoju pasiti-
krindamas, be abejo, smarkiai pasitikrindamas.

O kaip tikrinate?
Žiūriu į natas, klausau plodamas rankomis, ką nors 

sudėtingesnio pagroju fortepijonu. Vienintelis būdas – 

įsitikint, o įsitikini permąstydamas. Turbūt visi kom-
pozitoriai taip daro, ne aš vienas.

Ar sapnuojate muziką?
Sapnuoju, vieną kūrinį – „Anno cum tettigonia“ 

ir parašiau susapnavęs. Užsakė Pendereckis, padaręs 
festivalį savo dvaro šventinimui. Gerai žinodamas 
lenkų muziką, norėjau nutolti nuo pasaulinės tech-
nologijos, kurią lenkai sėkmingai taiko. Apėmė ne-
rimas, nuo ko turėčiau pradėt. Vieną naktį ketvirtą 
ryto susapnavau, kad diena – tai taktas, savaitė – nau-
jas garsas, mėnuo – varpo dūžis, kulminacija – saulės 
solsticija, kuri eina dangumi. Pusę nakties tobulinau tą 
formą, ryte pasitikrinau – viskas puiku ir baigiau per 
dvi savaites. Gaila, sapne tas kūrinys skambėjo žymiai 
geriau, negu paskui gyvai atliekamas.

Kokias partitūras mėgstate vartyti, norėdamas len-
gviau „rasti kelią“?

Ne, šito visai nedarau, nestudijuoju kitų muzikos. 
Kiti kompozitoriai man įtakos nedaro.

Ar dažnai „pervartote“ praėjusio laiko vaizdus, ar 
keičiasi santykis su jais?

Turbūt ne. Čia daugiau sugalvoti dalykai. Įdomią 
mintį girdėjau: „Jei esi nusisukęs nugara į praeitį, tai 
veidu į ateitį.“ O aš atvirkščiai. Jeigu leistų, mielai į 
praeitį važiuočiau, ir kuo tolyn, tuo įdomyn. Praeitis 
užduoda daug klausimų, joje apstu paslapčių.

Ko ieškote skaitydamas tekstus, bendraudamas?
Sunku pasakyt. Skaitau dabar apskritai mažai. 

Konkrečius dalykus esu linkęs analizuoti savarankiš-
kai. Ateina ir tokia mintis – jeigu Dievas sutvėrė visą 
gyvybę, tai kodėl žmogus yra nedoriausias iš visų? 
Ar galėtų vilkiukas nupjaut motinai galvą? Didžiau-
sias nuodėmes kažkodėl investavo į žmogų. Čia ne-
suprantami dalykai. Prigimtinis nedorumas.

Kokius savo kūrinius norėtume matyti atliktus iš naujo?
Visų pirma operą „Strazdas“ su Vaitkum būtinai, gal 

ir kai kuriuos ciklus… 
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O „Ignis et fides“?
Taip, nes ten režisūra, pasirodo, visiškai nereikalin-

ga. Tiesiog kaip oratoriją ir parodyt. Paveiki muzika, 
geresnė už „Lokį“.

Esat bene labiausiai ir muzikologų, ir atlikėjų myli-
mas kompozitorius, jau nekalbant apie publiką. Ar pri-
pratote prie visuotinio dėmesio?

Sakyčiau, tai nesvarbu. Turiu (nežinau, gerą ar 
blogą) savybę – nekurstau savimeilės. Nesu nė vie-
no kūrinio „prakišęs“ specialiai. Jeigu kas atkreipia 
dėmesį – puiku. Man nedaug reiškia dėmesys, po-
puliarumas. Aišku, malonu, kad domisi, tai pakelia 
nuotaiką. Internete radom žinutę, kad kažkas Italijoj 
važiavo, išgirdo mano muziką ir sustojo, kad ramiai 
pasiklausytų. Tas faktas sušildė. Bet šiaip, jei yra  – 
gerai, jei nėra – irgi. Reikia dirbti savo darbą be iste-
rijos. Nes isterija tiesiog užvaldžiusi Lietuvą. Aš ne-
suprantu, kai sako: „Didžiuojuosi, kad esu lietuvis.“ 
Kuo čia didžiuotis? Bene tai tavo paties nuopelnas? 
Protingas asmuo niekada šitaip nesakys.

Gal tuo, kad atlaikėme tokį sunkų likimą?
Na, nebent tuo, bet pusė Lietuvos jau išvažiavo be-

sididžiuodama.

Kokių dar gerų darbų, be to, kad įkalbėjote Balakaus-
ką grįžti į Lietuvą, esate padaręs?

Daugiau neprisimenu tokių su muzika nesusijusių 
dalykų, nesu toks geradarys. Esu palaikęs kai kurių 
autorių kūrybą. Nepriklausomybės pradžioje išva-
žiuoji į festivalį, o ten klausia, kokių dar autorių tu-
rite įdomesnių, ir pasakydavau, ką atsimindavau. O 
šiaip, tai didysis mano minusas, kad nesu kūrybos 
platintojas. Yra žmonių, kurie ieško prodiuserių, pla-
tina ir taip išeina į plačiąją sceną kaip Arvo Pärtas, 
Pēteris Vaskas. Mūsų lietuviška muzika verta labai 
daug, bet per šitą apsileidimą mažiau pasiekėm. Kai 
galvoju, kodėl mano muzika skamba mažiau, matau 
kelias priežastis. Pirma, dėl nepropagavimo, antra – 
beveik visa mano kūryba vokalinė, jai reikia vertimo. 
Ir prasideda… Be to, turiu maniją prisigalvot sunkių 

ansamblių, tarkim, penki saksofonai ir penki stygi-
niai. Kas tuos penkis saksofonus surinks? Pats darau 
kliūtis savo kūrybai sklisti plačiau…

Atsimenu, kai per festivalį „Varšuvos ruduo“ buvo 
atliktas kvartetas „Anno cum tettigonia“, juo susido-
mėjo amerikiečiai. O ten šalia gyvo griežimo būtinas 
įrašas. Tokie papildomi dalykai atbaido atlikėjus. Ieš-
kok aparatūros, vežiokis ją.

Kurie kūriniai yra asmeniškiausi?
Turbūt „Paskutinės pagonių apeigos“, visos orato-

rijos, „Jeruzalės vartai“, ypač paskutinė dalis „Stabat 
Mater“. Yra tokių man brangių kūrinių, kurie neskam-
ba, o galėtų skambėt. Pavyzdžiui, neseniai olandai įra-
šė „Ten toli iki vidurnakčio“. 

Kūrybos keliu eina ir Jūsų sūnus ir anūkė… 
Savo anūkę Vilmutę siečiau su savo žmona Vilma. Ji 

dailei buvo gabi, šachmatų čempionė, poezijos knygą 
išleido, balsą turėjo. Žiūriu, Vilmutė irgi turi daug pa-
našumo. Dabar vaidina filme, negali grįžt atostogų.

Ar dažnai save kamuojate, svarstydamas, kad to ar 
ano galėjo ir nebūti, o kam nors, priešingai – reikėjo 
skirti nepalyginamai daugiau dėmesio?

Nelabai kritiškai žiūriu į tai, ką padariau. Kai jau 
būnu išgirdęs, tai galiu vertinti. Labai nevykusių kū-
rinių gal ir nesu parašęs. Vis tiek šimtus kartų tikrini. 
Bet, aišku, menkesnių yra. Labiausiai vertinu kokius 
penkis kūrinius. Kurie mažiau pavykę, tie rečiau ir 
atliekami.

Kam labiausiai simpatizuojate iš jaunųjų kartos?
Sunku į šį klausimą atsakyti, nes ne taip dažnai 

vaikštau į koncertus ir ne tiek daug girdžiu. Nors Ra-
mintą Šerkšnytę, Egidiją Medekšaitę, Liną Rimšą ir 
Liną Paulauskį su grupe reikėtų paminėti. Neseniai 
perskaičiau pokalbį Kultūros baruose – tiek daug jau-
nimo, protingai kalbančio, bet daugelio iš jų kūry-
bos, gaila, nesu girdėjęs.

Dėkoju už pokalbį.
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Kokių nuostabių akimirkų – puikios improvizaci-
jos, aukščiausio lygio aktorystės – liudytoju teko 

būti! Stebuklingi Rasos Samuolytės, Dainiaus Gaveno-
nio, Dainiaus Kazlausko, Dariaus Gumausko mono-
logai skambėjo pasaulio scenose. Stulbinančios Vaido 
Martinaičio fejerijos spektaklyje „Meistras ir Marga-
rita“, nepakartojamas Arūno Sakalausko ir Andriaus 
Žebrausko duetas Bulgakovo anapusybės patvoriuose. 
Kvapą gniaužianti Kazlausko Merkucijaus dvikova su 
Gumausko Tebaldu „Romeo ir Džuljetoje“. Absoliuti 
fizinė ir dvasinė iškrova, kurios pasiekus pasidaro nebe-
svarbi kasdienybės klampuma, išgiedrėjusi dvasia pagy-
do kūno sopulius, užglaisto moralines nuoskaudas… 

Visa, ką duoda ir atima ši profesija, ką kiekvieną 
dieną turi pradėti iš naujo. Turėčiau minėti visus, nes 
teatras – komandinis „sportas“, kurio aštriausių briau-
nų žiūrovai (kaip ir kritikai) nepamatys niekada. Tai 
prakaitas po sunkiais kostiumais ir kaukėmis, mėlynės, 
plyšusios sausgyslės ir žaizdos, „užsidirbtos“ tarp pui-
kių ir labai pavojingų Jūratės Paulėkaitės dekoracijų. Tai 
„išvaikščiotos“ anginos ir plaučių uždegimai per gastro-
les, kurios neatšaukiamos dėl jokių priežasčių. Tai jau-
nų moterų, kantriai laukiančių „savo“ vaidmens, kurio 
gal niekada ir nebus, negimę kūdikiai… Vis atidedami, 
nukeliami savo lūkesčiai ir planai, be išlygų paklūstant 
režisieriui, šiuo atveju – Oskarui Koršunovui. Niekada 
joks teatras ir joks režisierius to nekompensuos, tiesiog 
nepajėgs to padaryti. Jiems skirtas savas likimas. Kie-
kvienas kitoks ir nepamainomas. 

Remigijus VILKAItIS

apie šVarų purVą ir drąsą kLysti
Rasos Samuolytės paslaptis

Šiandien noriu kalbėti apie Rasą Samuolytę su pačia 
Rasa Samuolyte.

Prieš vienuolika metų

Maskva. Pats centras. Tverės, buvusi Gorkio, gatvė 
ištuštėjusi. Naktis. Aplink buvusią valiutinę parduotu-
vę,  išrinktiesiems skirtą „Beriozką“, jau nebeklaidžioja 
keistos žmogystos su paslaptingais skydais ant nugarų 
ir krūtinių Sročnaja likvidacija. Dvylikos eismo juostų 
arterijos kitoje pusėje juoduoja amžiams užgesę Visasą-
junginės teatro draugijos (VTO) langai, dar dvelkiantys 
neseno gaisro suodžiais. Sudie, svetingas ir triukšmingai 
plepus restorane „Aktior“, į kurį pavalgyti, pabendrauti 
su kolegomis buvo leidžiama toljko po propuskam. Vėlu-
ma, šviečia kioskų langeliai – čia kiaurą naktį iš nenusa-
komo amžiaus tetulių gali nusipirkti didelę folijoje kep-
tą bulvę ir sto gram plastikinėje stiklinėlėje... s lukom, s 
seliodkoj, s maslom, so smetanoj. Maskva – boljšoj vok-
zal, anot velionės Dalios Tamulevičiūtės, – beveik pusę 
amžiaus buvo Lietuvos teatro ir kino režisierių kalvė, čia 
mokėsi dauguma mūsų teatro kritikų. 

Maskvoj, vis dar imperijos širdy, kiaurą parą patru-
liuoja kariškiai ir milicininkai. Vyksta Čečėnijos karas 
(kelintas jau?), sproginėja metro ir troleibusai. Žmonių 
veidai jau nebe tokie įkvėpti vilties kaip 10-ajame de-
šimtmetyje, greičiau pašaipūs, irzlūs. Raudonojoje aikš-
tėje tikrina pasus, nors mes nepanašūs į „kaukazietiškos 
tautybės asmenis“ (lica kavkazkoj nacionaljnosti). Tie-



59K u l t ū r o s  b a r a i   2 0 1 2  ·  9

siog pernelyg garsiai juokėmės, turbūt per laisvai ges-
tikuliavome. Milicininkas, paklaustas, ar galėtume ap-
silankyti Lenino mauzoliejuje ir kada jis bus atidarytas, 
keistai vyptelėjęs nenusakoma intonacija atkirto: Vovre-
mia u nas otkryvajutsa toljko sportivnyje meroprijatija. 

Nemelavo. Teatro spektakliai punktualiai nepraside-
da. Jau keturiasdešimt minučių sėdime ant nudrengtos 
sofos iš savojo „Ugnies veido“. Visi keturi veikėjai, tėvai 
su dviem vaikais, nejudame – gyvasis paveikslas, ekspo-
zicija, avangardas. Tokį avangardą Adamas Hanuszkie-
wiczius Vilniuje, Profsąjungų rūmuose, parodė, regis, 
1965-aisiais. Ir Stanislavskis spektaklį gyvuoju paveikslu 
pradėdavo... Net Viduramžiais Karalių rūmuose, sako, 
tai buvę populiaru. Bet visi tą jau pamiršo ir dabar – vėl 
avangardas. 

Nejudame, t. y. truputį judame; mirksime, galvą pasu-
kame... lėtai, kad nesugriautume rimties apeigų ritualo, 
kvėpuojame, atsidūstame, pajudinam nutirpusią koją – 
keturiasdešimt minučių, lėtaaaai – nežinai, kiek judėti, 
„paveikslas“ gali sugriūti... Sutirpo „Minton“ ledinukas, 
visada įsimetam burnon, nujausdami ilgą sėdėjimą, vel-
nias – pakliuvo ne ton gerklėn, kosėsiu tuoj, bet ar gali-
ma? Turbūt ne, gali kas sugriūti… Ašaros teka, kažin ar 
akys labai išsprogusios? Nukreipti mintis, atsipalaiduo-
ti, sutelkti dėmesį į kitą objektą… Prožektoriai plieskia, 
darosi karšta, prakaituojam. Kokio velnio jaučiamės 
taip įsitempę, niekas seniai į mus nežiūri. Priprato – jau 
keturiasdešimt penkios minutės, o dar nepradėjom. 
Spektaklis vyksta salėje, beje, daug įdomesnis negu Bue-
nos Airėse, kur irgi sėdėjom beveik valandą, kol šviesioje 
salėje vedžiojo žiūrovus į vietas, nešini prožektoriais. Nors 
bilietas nurodo eilę ir vietą, bet svarbiausia čia yra dėme-
sys, ritualas, o ypač rankpinigiai palydovui. Krizė, reikia 
kurti darbo vietas. Apskritai patikimiausias ekonomikos 
variklis – nė vieno darbo nepadaryti iki galo. Taip dirbti, 
kad nepritrūktų darbo – nuolat reikėtų ką nors taisyti, 
keisti, tobulinti, koreguoti. Geras darbuotojas ir negen-
dantis tobulas daiktas – ekonomikos ir progreso stabdis. 
Daugiausia darbo vietų sukuria brokdariai. 

Nuklydau aš čia, kada pagaliau prasidės? Kas vyks-
ta salėje? Miša, zdrastvui liubimyj, nu kak ty? Sveta, idi 
siuda, mesto tebe zabila. Tovarišči, požaluista peresiadjte, 

eto dlia delegatov. Glėbesčiuojasi „avanscenoje“, tiesiai 
prieš mus, mes jau „antram plane“. Va čia tai teatras! 
Pagaliau lyg ir viskas, tuoj pradėsim, garsiai paprašė, 
kad žiūrovai išjungtų telefonus... Ne, dar ne viskas. Aiš-
kina, kaip sureguliuoti ausines vertimui – pervyj kanal. 
Pagyvėjimas salėje – visi ieško pervyj kanal, nors buvo 
galima tą išaiškinti, kai ėmė ausines. Bet čia juk teatras. 
Proverka... Jau! Viskas. Valanda ir penkios minutės… 

Spektaklio tempas geras, truputį energingiau „pa-
spaudžiame“, taip darome visada, jei būna su verti-
mu. Finalas puikus, visi išsikrovė savęs negailėda-
mi. Plojimai santūrūs, „bravo“ negirdėti, kai kurių 
veidai „kritiški“, net labai. Suprantama, juk kritikai. 
Maskvos nenustebinsi tokia dramaturgija. Viena iš 
teatrinio pasaulio sostinių. Rusai turi savų mayen-
burgų ir savų avangardų. 

Kelionė metro iš Mejerholdo centro į viešbutį. Du 
persėdimai, ilgi perėjimai požemių skliautais, pasku-
tinė stotis Majakovskaja. Ant laiptų jauna moteris su 
brangiais kailiniais tiesiai iš aliumininio katiliuko sre-
bia karštimą, greta stoviniuoja jos draugė ar giminaitė. 
Laiptai drėgni, purvini ir daugybė kojų su nešvariais 
batais. Gatvėje įkyri dulksna. Viešbutis „Minsk“ – vie-
nas iš daugelio laikinų prieglobsčių. Šlifuoto granito 
grindys vestibiulyje, varvantys čiaupai ir įrudusios 
vonios kambariuose. Nusiprausę prakaitą ir dulkes, 
mudu su Rasa tada kalbėjomės, nuklydę mintimis į 
savo mažutį lėtą Vilnių, į savo dubysas ir nevėžius, lyg 
juosta juosiančius gražiąsias pievas, tokias žalias, kokių 
nebūna, prisimindami pačią gražiausią šalį – pasaulio 
stebuklą. Atsidūrus svetur, tai savaime suprantama ir 
taip akivaizdu, kad nereikalauja jokių argumentų ar 
paaiškinimų. Tada tik į vieną klausimą ieškai atsaky-
mo – kodėl to nejauti, būdamas namie?

„Mūsų dienų herojai“, okupavę blizgiųjų žurnalų 
viršelius, iš aukšto žvelgia į tuos, kurie kitaip supranta 
šlovę. Kiemo televizijos rengia pokalbių laidas apie dar 
vienos „Divos“ krūtų implantus, „daktarai“ ar „tulpi-
niai“ nusipelno „didžiausių dienraščių“ straipsnių se-
rijos ar net storų knygų, prezidentas neprisimena, ko 
važiavo į Maskvą, šešiasdešimtmetis milijonierius laimi 
televizijos šokių konkursą, o du milijonieriai, nusipirkę 
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po krepšinio komandą, tarpusavio rietenomis visiškai 
sušika šalies krepšinio čempionato finalą... 

– Rasa, ar nesijauti savotiškas „mūsų laikų antihe-
rojus“ – dar neapsivogęs, nežaidžiantis krepšinio, nieko 
kol kas neužmušęs, nesukėlęs viešo skandalo, nepasidaręs 
plastinės operacijos… Taigi tu, kaip ir daugelis iš „mūsų 
sluoksnio“, neturi šansų, jei nenusikalsi, pakliūti, saky-
kim, į Lietuvos ryto puslapius. Tyliai garsini savo valsty-
bę, negarbstoma „plačiosios visuomenės“. Išvardyk šalis, 
kuriose vaidinai per pastaruosius tris mėnesius.

– Argentina, Graikija, Vokietija, Airija... Šiaurės Airi-
ja, dabar Rusija, paskui dar bus Vokietija ir Stokholmas. 
Viskas iki Naujų metų...

– Ar jautiesi tose kelionėse atliekanti kokią nors misiją, 
atstovaujanti šaliai, valstybei, menui, ar galvoji apie tau-
tą, namie pasilikusią?

– Negalvoju, nes jaučiuosi atsidūrusi konkrečioje si-
tuacijoje ir sutelkiu dėmesį į ją. Horizontas labai susiau-
rėja, gal dėl kelionių, nors turėtų būti atvirkščiai.

– Koncentruojiesi daugiau į darbą, į funkciją, kurią 
privalai atlikti?..

– Taip.
– Ar labai skiriasi da-

bartinis tavo buvimas nuo 
to, apie ką svajojai, ko ti-
kėjaisi prieš studijas Muzi-
kos ir teatro akademijoje ir 
po jų?

– Aš net nesvajojau, 
galvojau, kad taip nebūna 
(juokiasi). Ne, skiriasi la-
bai iš tikrųjų, jau vien tuo 
skiriasi, kad mokykloje, 
net ir studentaujant, vis-
kas atrodė nepasiekiama. 
Tie veidai: Noreikos, Da-
lios Overaitės... Aktoriai, 
su kuriais dabar repetuo-
ju, tada atrodė mitiniai 
personažai, o riba tarp 
manęs ir to tikrojo teatro 
pasaulio – neperžengia-

ma. Labai didelį įspūdį padarė Laimono Tapino knyga 
apie Bronių Babkauską „Medyje angelas verkia“. Supra-
tau, kad aktoriaus turtas – ne vien vidinė šviesa, bet ir 
kančia. Tačiau tai ne kankinanti savigrauža, o veidu, ju-
desiais, kūnu išreiškiamas kančios grožis. Įsivaizdavau, 
kad visi režisieriai yra tokie kaip Miltinis, kad aktorius 
yra nuolatinis mokinys ir kad visus vienija šita mokinio 
idėja – nuolatos mokaisi, susiduri su literatūra, gražia ir 
didele...

– Susidūrei su tokia?
– Susidūriau.
– Galėtum įvardyti?
– Strindbergas, vienas iš pirmųjų mano darbų…
– „Tėvas“, taip, 1997-aisiais Jaunimo teatre. O „Sapne“ 

nevaidinai?
– Vaitkaus?
– Taip.
– Vaidinau su pusšimčiu kitų studentų, bet tai buvo 

tik dalyvavimas... Nespėjau pajusti Strindbergo drama-
turgijos grožio. Bėgiojau po Akademinio dramos teatro 
didžiąją sceną su policininko „bananu“ rankoje, garsiai 

Rasa Samuolytė grimo kambaryje
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šaukdama „gėda, gėda“. Kažkas pagyrė, kad gerai rėkiu, 
tada ėmiau rėkti dar garsiau, juk tai buvo pirmas mano 
tekstas Didžiojoje scenoje, ir dar Strindbergas!

– Kokios esminės savybės, tavo nuomone, reikalingos 
režisieriui, kad jis įsitvirtintų ir galėtų šio to pasiekti? Ko-
kie žmonės prasimuša į režisūrą?

– Pirmiausia reikia didžiulio pasitikėjimo savimi, 
savo jėgomis.

– Tu dirbai ne vien su Oskaru Koršunovu?
– Ne, vaidinau ir Jono Vaitkaus, Cezario Graužinio 

spektakliuose... Negalėčiau pasakyti, kas Vaitkui padėjo 
įsitvirtinti, per mažai laiko su juo bendradarbiavau, vis 
tiek jis daugiau buvo mokytojas.

– Kaip apibūdintum savo mokytoją?
– Man jis keldavo baimę, įtampą, o kartu pagarbą. 

Kiti žmonės gal kitaip pasakytų, bet jis buvo autoritetas 
visiems. Vaitkus turi tokią provokuojančią savybę, kad 
šalia jo daraisi dirglus, kartais tai blogai, bet kartais gerai. 
Negali šalia jo jaustis ramiai. Per jo paskaitas diskomfor-
tas absoliutus, bet labai padeda ugdyti valią, kad nesu-
lūžtum, kai pradėsi jausti baimę, verčiančią iš kojų. Tada 
jo pamokos pradeda veikti kaip dopingas, pajunti, kad 
net baimė yra „į sveikatą“.

– O gal tu tiesiog išmokai ją nukreipti naudinga lin-
kme? Tačiau bet kuriuo atveju tai stresas. Kaip su juo 
susidoroji? Ar išmokai jį suvaldyti? Pavyzdžiui, ką jauti 
prieš „eilinį“ spektaklį? Dabar štai vaidiname Maskvoje, 
anksčiau tokios gastrolės būtų buvusios laikomos atsakin-
ga „kūrybine ataskaita“. Jos ir dabar turbūt atsakingos, 
bet mums tai tiesiog darbas.

– Anksčiau, kai spektaklyje „Tėvas“ vaidinau Bertą, 
beveik savaitę prieš vaidinimą gyvendavau tuo vaidme-
niu, prisimindavau visokius dalykus – klausytą muziką, 
matytus filmus. Tai man padėdavo, kad neišsibarstyčiau. 
Dabar tartum apsivertė viskas aukštyn kojom, pasiilgstu 
ano laiko, tos „savo tylos“. Dabar absoliučiai visi spek-
takliai yra reikšmingi. Kai prieš išeinant į sceną pasako, 
kad atėjo pažiūrėti tas ir tas, dažnai pajuntu tik nerimą, 
bet ne kūrybos impulsą. Anksčiau atrodė spurdi, degi, 
kaip čia geriau, kūrybingiau, paveikiau suvaidinti. Da-
bar viskas paprasčiau, bet ne todėl, kad labai paprasta, 
tiesiog kitoks etapas, ir tiek.

– Na, bet visada visi siekiam kuo geresnio rezultato. 
Nuo to priklauso kitos gastrolės, kelionės, uždarbis… Tai 
didžiulis psichologinis krūvis. Štai, sakykim, krepšininkai 
po pralaimėtų rungtynių sako: „Neatlaikėm psichologinio 
spaudimo.“ Arba disko metikas pervargsta nuo disko ir 
jam būtina atsipalaiduoti, pailsėti prieš atsakingą startą. 
Kaip tu susidoroji su šiais sunkumais, ar visada pavyksta 
nugalėti stresą, psichologinį spaudimą, ar randi kokį pasi-
teisinimą, jeigu pasiduodi? Į ką nukreipi savo mintis, kri-
tikos strėles, ką kaltini?

– Jei spektaklis stringa, dažniausiai kaltinu save, nes 
nepavyko man, man nepasisekė.

– O gal valdžia kalta, kad nedavė pinigų?
– Ne, taip negalvoju (juokiasi). Pradėjau suprast vie-

ną dalyką – kai yra daug spektaklių, labai daug, be to, 
kasdien ir ilgą laiką, atsiranda teisybės pojūtis. Tau sako: 
„Va ten buvo labai blogai“ arba: „Vakar toje scenoje ne-
susijaudinai.“ O aš žinau, kad tikrai atidaviau viską, ką 
galėjau tuo momentu, todėl manau, kad kartais ir reži-
sierius žiūri tik „iš savo bokšto“. O gal žiraf boljšoj, emu 
vidnej?..

– Kaip Vysockio dainoj… Bet vis tiek kritiką nukreipi 
dažniausiai į save?

– Taip, visada. Nes gal atidaviau ne tai ir ne taip...
– O ką esi kur laimėjusi, gavusi, kuo apdovanota?
– Esu gavusi du Kristoforus.
– Kuriais metais?
– 1999-aisiais už „Roberto Zucco“ Mergaitę, o 

2000-aisiais už Lulu („Shoping and F***“), Lyn („Ana 
Vais“) ir Eleną iš „Vasarvidžio nakties sapno“.

– Aha, vadinasi, esi dukart Lietuvos čempionė savo ka-
tegorijoj, ar ne?

– Taip, svorio kategorijoj (juokiasi).
– Ar tai tie vaidmenys, už kuriuos tu pati suteiktum 

sau Kristoforą?
– Aš negaliu taip sakyti, kad sau suteikčiau.
– Na, tiesiog ar tuos vaidmenis pasirinktum, jei leistų 

spręsti tau pačiai?
– Labai myliu Eleną iš „Vasarvidžio nakties sapno“, 

pirmąkart pajutau tokį jausmą nuo pat premjeros. An-
želikos Cholinos spektakliai didelė atsvara tam, ką aš 
vaidinu dramos teatre. Pavyzdžiui, per „Tango in fa“, 
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dar tik laukdama savo išėjimo į sceną, klausydama tos 
muzikos, visa pasineriu į kažkokį verpetą, jau dalyvauju 
spektaklyje.

– „Tėvo“ nepaminėjai…
– Daug laiko praėjo nuo jo, dabar likę daugiau prisi-

minimai, bet jis irgi išsiskiria. 
– O Ūbienė iš tavo diplominio spektaklio „Karalius 

Ūbas“ 1997-aisiais?
– Ūbienė (juokiasi). Tas spektaklis tik vieną kartą pa-

sirodė, gal du...
– Gaila, kad taip trumpai, girdėjau, tu ten labai gra-

žiai viešpatauji...
– Man ten tokia oazė buvo... Tiek muzikos, tiek dai-

navimo, tiek partijų.
– Vadinas, viskas gerai, ar ne? Pakalbėkim dabar apie 

fizines apkrovas, ypač kelionėse. „Vasarvidis“ vaidina-
mas keturis penkis kartus iš eilės, ilgi turai, po dvidešimt 
trisdešimt spektaklių, kad ir „Ugnies veidas“. Nežinau, ar 
Cholinos šokio spektakliai būna po šešis vienas po kito...

– Visaip pasitaiko.
– Ar tau kokie masažistai padeda, ar speciali „vitami-

nizuota“ mityba? Gal anabolikus vartoji, kad susidoro-
tum su fiziniu krūviu? Kaip atsistatai, kaip atlaiko sąna-
riai, raumenys, sausgyslės?

– Dar atlaiko, bet gyvenant tokiu tempu, kokiu gyve-
nu dabar, reikėtų šalia turėti masažistą. Kur nors netoli 
esantis medikas turėtų konsultuoti, kada, kokius vita-
minus, kiek kartų per dieną vartoti... Dabar neturiu nei 
vieno, nei kito, tiesiog geriu vitaminus kasdien...

– Juos nuperka teatras ar pati nusiperki? (Abu juokia-
mės... ilgai.) Kas tau juos duoda?

– Aš pati sau juos duodu (juokiasi).
  – Kaip dažnai gydytojas tikrina fizinę būklę?..
– Apžiūri... kai užsidega lemputė...
– Tai asmeninis gydytojas, ar eini kaip visi piliečiai, 

ar dar kitur?
– Aš esu tas pilietis, kuris pas gydytojus nueina, kai 

kas nors nuveda arba pasako: nueik ten ir ten pas tokį 
ir tokį. Neturiu savo gydytojo… Pati moku sveikatos 
draudimą. Turiu nuostabią seserį, kuri mane prižiūri...

– Kai tu grįžti...
– Kai aš grįžtu...

– Kiek tau dabar metų?
– Dvidešimt šešeri.
– Kokių devyniolikos ar dvidešimties metų krepši-

ninką, kuris net neišeina į aikštę, beveik visą sezoną 
sėdi ant atsarginių suoliuko, vis tiek pumpuoja vita-
minais, visokiais maisto papildais, metodiškai testuoja 
fizinę jo būklę, kasdien masažuoja, jam garantuojamas 
kokybiškas kaloringas maistas, premijos už medalius, 
užimtas vietas, pergales, dalyvavimą čempionatuose, 
jis apdraudžiamas…

– Kai esi vienas, ypač gastrolėse, turi pats „išsilai-
žyt“ visas traumas, peršalimus, kitokias ligas, rūpin-
tis mityba, poilsiu, nes esi niekam neįdomus, visiems 
rūpi tik tavo darbo rezultatas. Tai atima daug energi-
jos, jėgų, labai nualina. O, sakykim, baleto artistus kas 
mėnesį apžiūri gydytojas.

– Na, žinai, kas mėnesį – tai tikrai ne per daug...
– Bet nors tiek, o mes „ariam“…
– Verčiau pereikim prie linksmesnių dalykų… Dar pora 

žodžių apie Akademiją (gatvėj girdėti gelbėjimo tarnybų 
automobilio sirena)... Ten viskas buvo gerai, kaip turėtų 
būti ar kaip neturėtų, ką išsinešei?

– Trečiam kurse norėjau išeiti iš Akademijos, nes 
man pasirodė, kad nesąžiningai darbas vyksta... Dėsty-
tojas Vaitkus išvažiuodavo dažnai ir dirbdavom vieni. 
Bet aš, sakykim, jausdavau jo dėmesį, jis žinodavo, ką 
aš darau, atsiųsdavo medžiagos darbui. Pavyzdžiui, kai 
repetavom „Ūbą“, su kursioku Haroldu pusę metų vieni 
mokėmės partijas. Kiek Vaitkus atvažiuodavo, vis tiek 
suteikdavo jėgų, pasitikėjimo savim tolesniam darbui. 
Bet būdavo tokių dalykų… Kažkokia neteisybė stebin-
davo, atrodė, kad labai daug falšo.

– Kokio?
– Na, pavyzdžiui, darėm spektaklį ir vyko absoliu-

tus spekuliavimas – be repeticijų, dvi savaites prieš 
egzaminą susirinkom... Pajutau, kad negaliu, neno-
riu taip dirbti, geriau išeisiu... Taip jau buvo: kas tu-
rėjo kokių tikslų, tas mokėsi, kas neturėjo – stūmė 
dienas...

– O kas, tavo manymu, yra lyderiavimas?
– Lyderiavimas teatre? Iš aktoriaus pozicijos? Jei daug 

vaidini?..
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– Tiesiog iš kasdienės praktikos, iš realybės, kiek tame 
esama liguistumo, pragmatizmo, saviįtaigos?

– Labai skirtingi atvejai. Vienam tai gal net diagno-
zė, jei nėra jokio realaus pagrindo būti lyderiu, išskyrus 
didžiulį norą ir saviapgaulę, kad esi vedlys. Tai apsinuo-
dijimas iliuzijomis. Bet, jei asmuo duoda kryptį kitiems 
žmonėms ir sveikai į tai žiūri, jis yra tikras lyderis.

Po vienuolikos metų

Daug laiko nutekėjo nuo to naktinio pokalbio Mas-
kvoje. Šimtai spektaklių suvaidinta daugybėje savų ir 
svetimų miestų. Dalyvauta Europos teatro „čempio-
natuose“ Avinjone su įspūdingais Popiežių rūmais ir 
miniomis teatro piligrimų, lėtai slankiojančių saulės 
įkaitintomis gatvėmis. Nesuskaičiuojami spektakliai, 
koncertai, mimų, akrobatų, ugnies ir peilių rijikų pa-
sirodymai, baletas ant „kojūkų“, gyvosios skulptūros ir 
jėgos atletų numeriai… Iš visos Prancūzijos suvežtas 
techninis personalas paskelbia streiką ir vyksta labai 
demokratiški pasitarimai, dalyvaujant iš viso pasaulio 
suvažiavusioms trupėms, balsuojama, ar vyks festivalis, 
ar ne, nors balso teisę turi tik prancūzai.

Pietų Korėjoje, dangoraižyje su greitaeigiais liftais, pra-
bangiais restoranais, parduotuvėmis ir daugybe kultūros 
centro salių koncertams, konferencijoms, spektakliams, 
„Ugnies veidą“ vaidinome absoliučioje tyloje. Lietuviškai, 
be vertimo, iš nevilties bandydami kiekvieną sakinį iš-
reikšti dar ir judesiais, mimika ar pabrėžtinai akcentuotais 
gestais. Žiūrovai labai garsiai plojo, o per aptarimą klausė, 
kaip klausiama turbūt tiktai Azijoje, – kam reikėjo užmušti 
tėvus plaktuku, jei scenoje mėtėsi peiliai ir net kirvukas?

Iki šiol aidi besivejantys žingsniai gūdžiame Bue-
nos Airių uosto rajone. Neapšviesta gatve po naktinio 
spektaklio traukėme vakarienės į vietinę užeigėlę. Spar-
tūs ryžtingi žingsniai greitai artėjo, kol iš tamsos išniro 
aukšta, puikiai apsirengusi dama, greitakalbe emocingai 
berianti ispaniškus žodžius: Gracias, gracias! Plačiai ges-
tikuliuodama apdalijo mus oro bučiniais ir šūkčiodama 
bravo išnyko tamsoje.

Maža prancūziukė kiekvieną kartą aplankydavo Rasą 
ilguose turuose po Prancūziją. Tėvai atveždavo ją visur, 

kur Rasa vaidino. Sekdavo mūsų keliones, žinojo, kokia-
me mieste kada būsime. Ta mergaitė Rasos vaidinamą 
Džuljetą, Eleną ir Olgą matė po kelis kartus. Mūsų akyse 
mažoji gerbėja virto išstypusia paaugle.

Pirmasis „Įstabiosios ir graudžiosios istorijos apie 
Romeo ir Džuljetą“ pasirodymas Berlyno Schaubühne, 
kur Darius su Giedriumi, įsmukę į talentingosios Jū-
ratės Paulėkaitės katilą, nužiūrėtą dar iš senosios „Ve-
ronos“, nulėkė nuo scenos tiesiai į salę. Ačiū Dievui, 
gana laimingai ir per repeticiją. Ten pirmąsyk pagaliau 
pajutome gimstant spektaklį – patys jį gimdėme. Kiek 
tai kainavo, dabar nesvarbu... Bazelio jaunųjų Europos 
kūrėjų konkurse laimėjome premiją, kurios taip ir ne-
pamatėme. „Karalius Oidipas“ Graikijoje, Parto mieste, 
įkaitusiame metaliniame paviljone, greta olimpinio sta-
diono, su lemtingą žinią nešančio pasiuntinio slapsty-
musi ir gaudynėmis… Tai irgi nesvarbu. Dabar tiesiog 
linksma prisiminti ir aptarti „tik tarp mūsų“. Milžiniš-
kas Pekino Kultūros rūmų skliautas, po kuriuo sėdintis 
koks tūkstantis žiūrovų atrodė apgailėtinai menka sau-
jelė… Singapūras… Minskas su nesuvaidintu šeiminin-
kų dėmesiu, svetingumu ir pagarba…

Elsinoras. Ten Hamletas konstatavo, kad „kažkas 
supuvę danų karalystėje“. Niekas ten nesupuvę, bent 
ne labiau negu pas mus. Gal būta puvėsio tada – se-
novėje, Hamleto laikais, kai statė pilį ir gabeno staty-
boms medžius iš Lietuvos. O lietus, lietus! Sušlapda-
vome po atviru dangum pilies kieme jau per pirmąją 
sceną – ten stovim nejudėdami, nes tai ekspozicija, 
avangardas. Nusistebėtiną ištvermę ir ištikimybę rodė 
žiūrovai po smelkiančiu lietum, visai tokiu, kaip Ne-
krošiaus „Hamlete“, apsigobę pledais. Kai lietus ypač 
prapliupdavo, slėpdavosi sienų nišose. Ir mes – aplipę 
miltais, ant metalinio scenos veidrodžio čiužinėjantys 
po skystą slidžią jų košę. Gytis Ivanauskas, kyboda-
mas žemyn galva šlapiame metaliniame kamine, lau-
kia savo scenos. Rasa su Gyčiu šlapi, sulipusiais plau-
kais ir drabužiais, karstosi palubėj tarp elektros laidų 
per poetišką balkono sceną...

Kiek smėlio sukvėpavo Gavenonis – Oidipas, Jūratė 
Onaitytė – Jokastė, „peliukai“ po savo kaukėmis, „meš-
kutis“ Irmantas Jankaitis, Teiresijus – Buratinas Eglė 
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Mikulionytė, vaidindami „Karalių Oidipą“? Kiek mil-
tų įtraukėme į plaučius per „Romeo ir Džuljetą“? Sa-
vaitėmis atsikosėdavome jų gumulais. Jokia draudimo 
bendrovė nuo to neapdraus, jokia sanitarinė komisija 
neleistų šitaip dirbti…

– Pokalbį Maskvoje baigėme, nusprendę, kad pratęsi-
me kitą dieną. Kiek jau metų praėjo nuo to rytoj?

– Vienuolika…
– Kaip manai, kodėl mums prireikė šitiek metų, kad 

baigtume tą pokalbį? Tiesiog pamiršom ar…
– Tikrai buvau pamiršus pašnekesį Maskvos viešbu-

čio kambary… Vienuolika metų! Kaip greitai…
– Tai buvo jau po teatro Dubrovkoje užėmimo. Gatvė-

se patruliavo milicija. Kas pasikeitė per tą laiką? Atsime-
ni, apie ką kalbėjom?

– Taip. Plastinių operacijų nepasidariau, krepšinio 
nežaidžiu, žiūriu futbolą... Sunku atsiminti...

– Ar dabar esi labiau užimta nei tada?
– Ne, kai prisiminiau ano meto krūvį, net žagtelėjau, 

bet tai buvo tik keleto metų atkarpa. Nemažai Cholinos 
spektaklių šokom, važinėdavom po kitus miestus, Lietu-
voje daug vaidindavom, OKT daug spektaklių buvo...

– Ką iš to meto spektaklių dar vaidini?
– „Vasarvidžio nakties sapną“, „Ugnies veidą“, „Ro-

meo ir Džuljetą“, „Meistrą ir Margaritą“… Jau nėra 
„Karaliaus Oidipo“, ketinom atsisveikinti ir su „Shopin-
gu…“, bet dar...

– Kokie atsirado nauji vaidmenys?
– Koršunovo „Dugne“ vaidinu Nastią, Vaitkaus „Fun-

damentalistuose“ – Heidę, Erico Lacascade’o spektakly-
je „Dėdė Vania“ – Sonią...

– Kai kalbėjomės prieš vienuolika metų, nelietėm be-
veik jokių kitų temų, nieko, kas vyko aplinkui, jokių reiš-
kinių, nei milicijos, nei Dubrovkos šturmo. Susikoncen-
travom tik į teatrą. Nežinau, ar verta gręžtis atgal, juk 
dabar mes visai kitokie. Kokia tu dabar?

– Oi, nežinau. Aišku, keičiamės, bet sunku pasakyti, 
į kokią pusę. Aš savęs neanalizuoju, pamirštu sunkius, 
negerus dalykus… Didžiausias pokytis yra tai, kad aš 
turiu sūnų. Čia atskaitos taškas. Gyvenimas iki vaiko 
eina vienaip, o jam gimus, prasideda „nauji mūsų eros 

metai“. Vienaip gyvenau prieš mūsų erą, kitaip – naujai-
siais mūsų eros metais...

– Ar jautiesi stipresnė? Ar motinystė suteikia tvir-
tumo?

– Taip. Kol paauginau Adomą, labai pasiilgau spek-
taklių. Ir kai po ilgos pertraukos išėjau į sceną vaidinti 
Džuljetos, pajutau, kaip lengva man žaisti, jokio susi-
reikšminimo, atsispiri visai nuo „kito akmens“. Nesi sau 
toks svarbus, o vaidinti taip įdomu! Galiu sakyti, kad tai 
tvirtumas, kurį suteikia motinystė. Nors eikvoju save ne 
mažiau negu anksčiau.

– Gal šitai suprasti duota tik moterims? Bet lygiai taip 
pat kaip motinystės niekas jau niekada neatims iš tavęs ir 
to, kad esi artistė. Liksi ja visą gyvenimą. Ar ši profesija 
turi paslaptį, kažką, ko niekam negalėtum ar nenorėtum 
atskleisti? Kas būtina šitos profesijos žmogui ir ko kitam, 
prie jos neprisilietusiam, neįmanoma paaiškinti? Nekal-
bu apie talentą.

– Kalbi apie profesijos paslaptį?
– Ir apie gebėjimą sceninę būtį derinti su kasdienybės 

buitimi – juk aktorės moterys, kaip ir visos, augina vaikus, 
gamina valgį, tvarko namus… Tai papildomas krūvis, bet 
kartu gal ir atrama, prieglobstis, tvirtumo pagrindas. Kol 
neturėjai šito „buities uosto“, kol nepajutai moters gyveni-
mą įprasminančios motinystės, scenoje jauteisi kitaip?

– Dabar, po vienuolikos metų, vaidinti man pasida-
rė įdomiau. Kartais aktoriai sako: „Šitame spektaklyje 
man vaidinti gėda.“ Aš tokio neturiu ir neturėjau. Buvo 
sunkių, neįveiktų, nepavykusių spektaklių, bet keliančių 
pasidygėjimą – ne. Jaunystėje mokaisi iš visų nuotykių, 
įvykių, potyrių – pats iš savęs. Pamenu, vaidindama 
„Ugnies veidą“ pajutau, kad intuityvusis kelias pasibaigė, 
nežinau, kaip vaidinti, ir nemoku iš tos krizės išlipti. Re-
cepto, kaip tokiu atveju sau padėti, neturiu. Žinojau, kaip 
vaidinti, bet nebejaučiau. Sunkiai iš tos duobės išlipau, 
su Dainium labai daug apie tai kalbėjomės. [Dainius Ga-
venonis – aktorius, Rasos Samuolytės vyras, – R. V.] La-
bai svarbu, kad pačiam būtų įdomu tai, ką darai. Štai ką 
supratau per tiek metų. Dabar susirandu, įvardiju tuos 
dalykus, kurie padeda. O jaunystėje nieko neįvardiji, 
nesupranti, atrodo, viskas vyksta savaime. Šita profesi-
ja – mūsų amatas, labai prakaituotas ir konkretus. Tik 
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krumpliaračiai, sukantys visą „mechanizmą“, neapčiuo-
piami, nematomi. Juos turi susirasti pats ir pritaikyti tik 
sau pačiam. Bet čia nėra jokios mistikos, viską galima 
smulkiai išaiškinti net žmogui, niekada nesusidūrusiam 
su scena. Tačiau kai išaiškinsi, dings visa esmė. Nieka-
da nežinau, kaip scenoje iš tikrųjų įvyko vienas ar kitas 
veiksmas, kulminacija, katarsis. Gal tai ir yra paslaptis, 
kurios niekada neišsiaiškinsiu.

– Kokia yra šito triūso prasmė?
– Manau, labai didelė. Tada, prieš vienuolika metų, 

pameni, kalbėjau apie Bronių Babkauską, nes pamačiau 
jo spektaklius, ir jie nulėmė mano apsisprendimą.

– Aš klausiu apie teatro kaip reiškinio prasmę. Kokia 
jo įtaka?

– Yra daugybė žmonių, kurie gyvena be teatro ir 
puikiai jaučiasi. Turbūt teatras ir neprivalo stengtis pri-
traukti absoliučiai visų. Kalbėjom kartą su žurnalistais 
ir jie klausė, kuo teatras reikšmingesnis, pavyzdžiui, už 
kiną? Aš atsakiau: teatro veiksmas vyksta tiktai kartą, 
tiktai dabar ir tiktai tau, sėdinčiam salėje. Man atrodo, 
geras teatras, be abejonės, daro didžiulę įtaką, nes kelia 
klausimus, kokių buityje paprastai nesprendžiame, net 
apskritai vengiame.

– Tačiau kodėl teatras, nepaisant svarbaus socialinio 
jo vaidmens, taip skursta? Amžinas lėšų trūkumas, menki 
atlyginimai, dideli krūviai, ardantys sveikatą, nes nelieka 
laiko poilsiui… Pragmatiškai mąstant, ši profesija nie-
kam tikusi…

– Aš kalbu apie aktoriaus misiją, apie teatro įtaką vi-
suomenei, o ne apie finansus ar materialinę naudą. Nie-
kada šitie dalykai nesusiderins. Aktoriaus darbo rezul-
tatai prasilenkia su įvertinimu. Įprasti dalykai.

– Pameni, serbų kalba teatras – pozorištė, akto-
rius – glumec, aktorė – bludnica. Labai simptomiš-
ka, ar ne? Nors lietuviai apibūdina teatrą ne tokiais 
dviprasmiškais žodžiais, bet jų požiūris į mūsų „luo-
mą“ keistokas. Ar tai lemia kokie nors kompleksai? 
Kryptis jau aiški – vaidinti, esą, gali bet kas. Kokia 
nors „popžvaigždė“ panešioja silikoninį savo biustą po 
sceną ir jau šmėsčioja ant žurnalų viršelių, žygiuoja 
per televizijų kanalus. Net ir uždirba nepalyginamai 
daugiau už tave.

– Aš tikrai gerai gyvenu (juokiasi). Ačiū Dievui. 
Taip yra. Kodėl televizija tokia lėkšta, aš nežinau. 
Dabar jau madinga nežiūrėti televizoriaus. Lietuviš-
kų kanalų aš nežiūriu tikrai. Bet Prancūzijos, Rusi-
jos kultūros kanalai, pažintinės laidos apie asmenis, 
reiškinius atveria kitą pasaulį, atsidaro „kiti stalčiai“. 
Lietuviškoj televizijoj aš tikrai savęs nepasigendu, ir 
tegul ten kas ką nori, tą daro. Yra toks požiūris – buvo 
trys broliai, du protingi, o trečias artistas… Bet kuo 
ilgiau gyvenu, kuo man darosi sunkiau vaidinti, tuo 
labiau gerbiu šitą profesiją. Anksčiau manydavau, kad 
esu savo rogėse ir to pakanka. O dabar vis dažniau 
savęs klausiu: „Ką dar galėčiau daryti?“ Ne todėl, kad 
nenorėčiau vaidinti, tiesiog apima nusivylimas savi-
mi, kažkoks nepasitikėjimas atsiranda…

– Sakei, esi tvirta.
– Aš nemanau, kad tvirtas žmogus niekada savimi 

nenusivilia. Ne čia slypi tvirtybė. Aš vis dažniau suabe-
joju, ar dar turėčiau būti teatre, nes kriterijai darosi vis 
aukštesni ir nenoriu...

– Kieno kriterijai?
– Mano. Mano pačios. Pavyzdžiui, žinau, kur neno-

riu dalyvauti, kokiam procese, darausi išranki. Aš ti-
krai nemanau, kad galėčiau suvaidinti bet ką. Galbūt 
daugelis aktorių neturi tokio jausmo, neniekinu tų, 
kurie niekada savimi neabejoja, visada viską gali, visur 
tinka… Tai dovana, jiems daug lengviau, jie nekelia 
sau keblių klausimų, nesigraužia, kankinami dvejonių, 
ar sugebės tinkamai sukurti vaidmenį… O aš vis grau-
žiuosi – ne, ne, turbūt nesugebėsiu, bet šito gal visai 
nereikia. Norėčiau išmušti tą geros mokinės kuoliuką, 
prie kurio jaučiuosi pririšta. Ne visas situacijas suval-
dau, to dar neišmokau. Vis dar mokausi. Pridarau klai-
dų, iš jų irgi bandau mokytis – tai neturėtų būti gėda, 
nes leidžia priimti save tokį, koks esi. Tai va tiek apie 
tvirtumus ir netvirtumus.

– Kas padeda silpnumo akimirkomis, kai nesijauti 
tvirta?

– Tikėjimas, kad išsispręs. Man nepadeda pastan-
gos viską spręsti pačiai, nes negaliu išspręst. Bet vis tiek 
sprendžiu, kankinuosi. Nemoku „paleist“ situacijos ir 
palaukt, kol savaime „išsiriš“.
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– Man irgi atrodo, kad be dvejonių išvis nėra kūry-
bos, jei jau esi kuo nors visiškai tikras, kažin ar verta tą 
ką nors daryti. Man galvoj netilpdavo, kaip galima eiti į 
tiesioginį eterį be repeticijos, neaptarus, nepabandžius. 
Griūva kriterijų sistema, tiesiog trumpas jungimas įvyks-
ta ir išmuša saugiklius. Matai visišką burbulą ir aplink 
vaikščiojančius povus – tariamąsias „žvaigždes“. Paskui 
pagalvoji, – juk ir gyvenime taip. Bet grįžkime prie tea-
tro. Ar jauti nuovargį, jau keturioliktus metus intensy-
viai vaidindama?

– Įkopusi į antrą dešimtį (juokiasi). Aš labai noriu 
dirbti, noriu naujų vaidmenų. Nuovargis apima, kai 
vyksta dideli turai – neseniai vaidinom keturis iš eilės 
„Vasarvidžio nakties sapnus“. Trečią vaidindami susi-
pykom, paskui prisiminėm, kaip prieš dešimt metų vai-
dindavom po trisdešimt spektaklių iš eilės. Pasijuokėm, 
kaip kokie veteranai – kantrybės nebeturime, jaučiame 
nuovargį… Aktorių labiau vargina darbo trūkumas ir 
nepasitenkinimas juo. Sakyčiau, atbukimas.

– Dabar esi etatinė Nacionalinio dramos teatro akto-
rė, turi garantuotą repeticijų erdvę. Ar jautiesi kitaip nei 
anomis „laukinėmis“ sąlygomis?

– Niekas labai nepasikeitė. „Nelaukinės sąlygos“ 
irgi sąlygiškas dalykas. Per daugelį metų pripratau prie 
nuolatinės nežinios ir visai neblogai jaučiausi. Kūrybai 
etatas stabilumo nesuteikia. Svarbu, kad darbo būtų.

– Ko dar nesuvaidinai, ką norėtum vaidinti?
– Vaikišką spektaklį. Niekada nebandžiau, karjeros 

spraga. Savo aplinkoje turiu vaikų!.. Daug ko nesuvai-
dinau, norėčiau geros komedijos su gerais partneriais. 
Neturiu konkretaus svajonių vaidmens, labai daug dar 
nepadariau.

– Ko dar norėtum iš gyvenimo?
– Taip aš ir pasakysiu! Labiausiai norėčiau neprarasti 

gyvenimo džiaugsmo, kai džiaugiesi, tada niekas nebai-
su... Nenoriu nenorėti, nenoriu netikėti.

– Ar daug žmonių taip gyvena?
– Kaip?
 – Na, nenorėdami tikėti nei tikėtis, nenorėdami norėti...
– Nemažai... Statistika rodo.
– Ar Lietuvoje yra teatrinė bendruomenė?
– Labai susiskaldžiusi į atskiras grupeles. Smagu būna 

per Teatro dieną, kai susitinki kolegas, pamatai, kiek mūsų 
yra. Bet esame susirūšiavę, nežinau pagal ką..

– Pagal skirtingus darbo profilius, juk aktoriai buriasi 
aplink režisierių.

– Darbas, žinoma, suartina. Skaitau rusų teatrinius 
žurnalus ar kieno nors atsiminimus ir randu: teatras – 
mano namai, mano šeima... Netikiu tuo, manau, per 
daug viskas gyva, jautru, kad tiek žmonių ilgą laiką ga-
lėtų išbūti kartu.

– Bet išbūna. Va išvažiavai į turą ir būni kartu, repe-
tuoji, tiesiog nėra pasirinkimo.

– Taip, bet aš netikiu, kad tai galėtų tęstis dvidešimt 
ar net trisdešimt metų. Kita vertus, neseniai buvom 
Stokholmo Karališkajame teatre ir savo akimis mačiau, 
kad ten kūrybinis gyvenimas virte verda, o atmosfera 
labai šeimyniška, kiekviename žingsnyje jauti, kad apie 
tave pagalvojo, tavimi rūpinasi.

– Nuėjai gražų kelio gabalą, dabar tavo statusas 
toks, kaip tų artistų, kuriais kadaise žavėjaisi. Jeigu 
jauna mergaičiukė tau pasakytų: noriu būti artistė, ką 
jai patartum?

– Pasakyčiau: jei tikrai nori, eik. Klausyk širdies ir 
daryk viską. Prisimenu, koks gražus ir trumpas tas lai-
kas, kai dar nieko nežinai, bet labai nori sužinoti. Pas-
kui išsiaiškini, kas galima, ko negalima, kas verta – ne-
verta, ko reikia – nereikia… Dabar stojantieji užpildo 
anketas, nurodydami keletą specialybių, kurias norėtų 
studijuoti, jie gali būti ir tuo, ir anuo. Bet žmogus, neži-
nantis, ko nori, ir patekęs ne ten, net sėkmingai dirbda-
mas nejaučia pilnatvės, gyvena tarsi šalia savęs. Galbūt 
nepasiseks, bet pabandyti verta, kad nereikėtų su kartė-
liu galvoti – et, galėjau tapti, deja, nesiryžau.

– Taigi gali sakyti, kad tau viskas pavyko?
– Man pavyko, patekau ten, kur norėjau. Per egzami-

nus, jau trečiame ture, staiga išsigandau – o ką darysiu, 
jei neįstosiu? Neturėjau jokio atsarginio varianto.

– Pameni, ką prieš vienuolika metų kalbėjai apie Bab-
kauską, Miltinį… 

– Tada atrodė, kad visi aktoriai tokie kaip Bab-
kauskas. Ir dabar tokių yra, bet žinau, kad nedaug. 
Tačiau man tas nedaug reiškia „daug“. Jie palaiko 
mano tikėjimą.
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– Ar stebi jaunuosius?
– Labai smagu juose matyti tai, ką mes jau praradom 

– tą naivumą, azartą, „kvailumą“ (gerąja prasme). Prieš 
keletą metų nuėjusi į studentų egzaminą nustebau, kiek 
daug jie plepa. Mes žodį nokindavom, stengdavomės 
pateisinti prieš ištardami, o jie tauškia be problemų. 
Bet vis tiek labai smagu matyti juose tai, ką mes jau iš-
augom – tą didelę drąsą klysti. Mes jau ne tokie jauni. 
Jauni, bet ne tokie (juokiasi).

Nebejauni, deja. Žaibiškai pralėkė du laisvės dešim-
tmečiai. Žmonių ir Lietuvos. Mūsų veidus nublukino 
nuovargis ir raukšlės vis labiau matomos. Subrendo dar 
viena artistų karta. Dabar jie jau patyrę, atsargiai ren-
ka žodžius ir apgalvoja atsakymus. Vengia kategoriškų 
formuluočių ir planuoja, su kuo reikės dirbti, „nuryja“, 
kaip ir visi, darbdavio išsišokimus, naujus mokesčius ir 
mažinamus atlyginimus... 

Kartą Prancūzijoje mudu su Rasa sutikome cirko 
akrobatų trupę – su šeimomis, vaikais ir būtiniausiais 
rakandais ji keliauja po pasaulį. Spaudėme jiems ran-
kas, įdiržusias nuo virvių, trapecijų, žiedų ir skersinių, 
šiltai bendravome. Pamatėme paskutinį, prieš kelio-
nę į Šiaurės Ameriką, 
jų spektaklį pagal se-
novės Graikijos mitus, 
sukurtą su italų dramos 
aktoriais. Apie Afrodi-
tės meilę mirtingajam, 
dievų pavydą ir Po-
seidono kerštą. Dievai 
gyvena danguje, taigi 
privalo skraidyti. Juos 
vaidinantys akrobatai iš 
tikrųjų skraidė po ku-
polu, Poseidonas nardė 
didžiuliame baseine, o 
dramos aktoriai puikiai 
deklamavo išreikšda-
mi žmogiškas kančias. 
To nuostabaus reginio 
finale vandenynas, iš- Hamletas. Režisierius – oskaras KoRšUnoVAS. ofelija – Rasa SAMUoLYtė

siliejęs iš akvariumo, nuplovė dievus, žmones, meilę, 
aistras ir pavydą. Veikėjai – puikūs cirko ir teatro artis-
tai – laikinoje cirko arenoje niurkėsi po didžiulę pur-
vo balą ties žiūrovų kojomis, tardami baigiamuosius 
spektaklio žodžius. Žiūrėjau į purvinus, uždususius, 
iki paskutinio siūlo permirkusius artistus ir galvojau, 
koks švarus šitas purvas, nė kiek ne gėda juo susitepti, 
ir koks šitas prakaitas  išdidus! 

Tarp scenos dulkių, repeticijų salės prietemoje 
po begalės bandymų atsirado geriausi Lietuvos tea-
tro kūriniai, išgarsinę režisierių vardus, atvėrę jiems 
kelius į žymiausias pasaulio scenas, ir kai kalbame 
apie kurį nors teatro žmogų, norisi kalbėti apie vi-
sus. Kodėl tad šiandien norėjau pasikalbėti su Rasa 
apie Rasą? Man regis, ji turi paslaptį. Tai labai keis-
tas ir nepatogus bruožas, nedažnai pasitaikantis, 
deja, ir tarp menininkų. Gal teatro prasmė, jo užda-
vinys ir būtų tą paslaptį nuolat priminti? Nežinau, 
ar pati Rasa žino, tačiau man atrodo, būtent apie 
tai ji kalba iš scenos ir taip gyvena. Tai skambėtų 
maždaug taip: Ir kitas, šalia tavęs esantis, gyvena tik 
vienąkart. Jeigu to nepamirštume, ar nebūtų viskas 
kitaip? Argi ne, Rasa?
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Neseniai sukako penkiasdešimt metų, kai Valstybinė-
je konservatorijoje (dabar Lietuvos muzikos ir teatro 

akademija – LMTA) buvo atkurta vargonų klasė. Tokios 
apvalios sukaktys sudaro gerą progą pasidalyti prisimini-
mais, pažvelgti į reiškinį iš platesnės perspektyvos. 

Sukakties proga LMTA buvo surengta nedidelė kon-
ferencija. Turėjome progą prisiminti dviejų manualų 
fisharmoniją pirmame aukšte, mažytėje 126 auditorijo-
je, didžiojoje salėje buvusius ir suvargusius pneumati-
nius Waclavo Biernackio vargonus, atkeltus pokario 
metais iš kažkurios uždarytos Vilniaus bažnyčios. 
Pokario metais Konservatorijos II aukšto salėje į ga-
tvės pusę buvo dar vieni, maži pneumatiniai vargonai. 
Atrodo, kad jais buvo repetuojama iki vargonų klasę 
1949 m. uždarant. Apie 1954–1956 m. šie vargonai po 
truputį buvo išardyti. 

Neseniai savo septyniasdešimtmetį minėjo ir Kom-
pozitorių sąjunga. Buvo pasiūlymų tai daryti pom-
pastiškai, tačiau atsirado skeptikų, tarp jų buvo ir šių 
eilučių autorius, kuriems ta sukaktis sukėlė ir kitokių 
minčių. Kompozitorių sąjungą kūrė okupacinis reži-
mas, prieš tai likvidavęs Muzikų draugiją ir nutraukęs 
natūralią kultūros raidą. Tai, kad iš savotiško dvasinės 
represijos organo Kompozitorių sąjunga ilgainiui virto 
bene pažangiausia ir „laisvamaniškiausia“ kultūros or-
ganizacija, nėra joks okupacinio režimo nuopelnas, o 
vien tautos gyvastingumo pasireiškimas.

Panašiai, tik dar drastiškiau sovietinis okupacinis 
režimas pasielgė su Lietuvos vargonų kultūra. Pikta 

Paveldas ir paminklai

Rimantas GUČAS

europa prasideda kaimo bažnyčioje
vargonų kultūra iš penkiasdešimties metų perspektyvos

antibažnytinė pozicija, mokslo sovietizacija nutraukė 
natūralią vargonų kultūros raidą. Tarpukario metais 
nepriklausomoje Lietuvoje vargonų klasės veikė net 
keliose mokyklose, kuriose mokėsi nemažai mokinių.1 
Net keli Lietuvos vargonininkai išėjo rimtus mokslus 
žymiuose Europos vargonų kultūros centruose, ypač 
pas Marcelį Dupré Paryžiuje. Ten pat Paryžiuje mokėsi 
ir keli dailininkai. Antanas Gudaitis, Juozas Mikėnas, 
Stasys Ušinskas jau buvo atvertę naują mūsų kultūros 
puslapį. Talentingi kompozitoriai Juozas Gruodis, Vla-
das Jakubėnas, Vytautas Bacevičius, Jeronimas Kačins-
kas, baigę studijas Europos muzikos centruose, tapo 
tarptautinio lygio menininkais, ištrūkusiais iš Rusijos 
imperijos provincialumo. Kad savo srityje pasiektų 
tiek, kiek pasiekė dailinininkai ar kompozitoriai, var-
gonininkams pritrūko laiko ir galbūt sąlygų. Tik karo 
išvakarėse buvo pastatyta keletas vargonų, atitinkan-
čių to meto profesionalaus vargonavimo reikalavimus. 
Kauno Įgulos bažnyčios E. F. Walckerio vargonai pagal 
tą metą buvo pažangus ir geras instrumentas. Tačiau jie 
atsirado tik 1939 m., kai Europoje jau krito bombos.

Antroji sovietinės okupacijos banga išsklaidė 
vargonininkų pajėgas – vienus nubloškė į Vakarus, 
iš kitų, pasilikusių Lietuvoje, atėmė galimybę tęs-
ti vargonininko karjerą. Žinome, kad sovietmečiu 
profesionalai negalėjo vargonininkauti bažnyčiose. 
Inteligentija, ypač mokytojai, vengdavo net užeiti į 
bažnyčią, pernelyg didelė buvo rizika prarasti darbą 
arba būti kitaip nubaustiems. Mes dabar visai ne-
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žinome, koks buvo prieškarinių ir pirmųjų pokario 
metų vargonų studentų likimas, ar jie galėjo dirbti 
pagal specialybę. Gali būti, kad tik Pranciškus Beina-
ris, visą gyvenimą vargonavęs Kauno arkikatedroje, 
drįso atvirai puoselėti bažnytinę muziką.

Septintojo dešimtmečio pradžioje susidarė sąlygos 
atkurti vargonų klasę. Tuo laikotarpiu sovietinėje impe-
rijoje prasidėjo vargonų renesansas. Maskvoje aktyvus 
profesorius Leonidas Roizmanas aprūpino diplomais 
visą būrį gabių, ambicingų, techniškai gerai parengtų 
mokinių. Bene ryškiausias tarp jų buvo Leopoldas Di-
grys. 1961 m., baigęs studijas ir aspirantūrą Maskvoje, 
jis grįžo į Vilnių ir gavo leidimą atidaryti vargonų kla-
sę. Tuo metu vargonų klasės kūrėsi įvairiuose Sovietijos 
miestuose, Vilnius čia nebuvo kažkokia ypatinga išim-
tis. Kai kurie vietiniai kompartijos veikėjai baisiai bijo-
jo, kad Vilniuje atkurtoji vargonų klasė neturėtų jokių 
ryšių su Bažnyčia. Gąsdindami, kad vargonų klasė bus 
uždaryta, o dėstytojus ir studentus pašalins iš konserva-
torijos, ar kitaip nubaus, griežtai uždraudė vargonuoti 
bažnyčiose. Studentams liepta sekti vieniems kitus, ar 
kas nelaužo draudimo. 

Naujai įsteigtoje vargonų klasėje dėstė daugiausia 
Maskvos konservatorijos profesoriaus Leonido Roizma-
no, rečiau Isajaus Braudo iš Peterburgo (tada – Lenin-
gradas) mokiniai. Naujoji vargonų atlikimo mokykla, 
kurią Digrys parsivežė iš Maskvos, buvo orientuota į 
koncertinį sceninį vargonavimą. Roizmanas didžiavo-
si, kad „pas juos [Vakaruose – R. G.] groja vargonai, 
o pas mus [Sovietų Sąjungoje – R. G.] – vargoninin-
kas“. Vokiečiai su ironija šią mokyklą vadino (Mas-
kvos mokykla) Moskauschule. Apie tos mokyklos au-
klėtinius buvo sakoma, kad tai pianistai prie vargonų. 
Fortepijono muzikai būtini iš esmės yra du meniniai 
partneriai – kūrinys ir atlikėjas. Instrumentas yra jų 
tarpininkas. Vargonų muzikai reikia trijų lygiaverčių 
partnerių – tai instrumentas, kūrinys, atlikėjas. Tikras 
vargonininkas privalo vienodai gerai pažinti tiek kūrinį, 
tiek instrumentą, ir su abiem rasti bendrą kalbą. Mas-
kvos mokykla laikė leistinu dalyku nesigilinti į vargonų 
instrumento techninius dalykus, o ir apskritai nelabai 
jais domėjosi. Girdi, vargonininko vieta esanti šiapus 

prospekto, prie klaviatūrų, o vargonų įranga tegul rūpi-
nasi meistrai. Toks nusiteikimas lėmė tam tikrą meninį 
ribotumą ir kartu sudarė nepalankų klimatą vargonų 
paveldui saugoti. 

Tais laikais Sovietų Sąjungos miestų koncertų salėse 
pradėta statyti naujus vargonus. Digrys turėjo nepra-
nokstamą organizatoriaus talentą. Visi viršininkai ži-
nojo, kad beprasmiška išvaryti jį pro duris, nes vis vien 
įlips per langą. Digriui grįžus į Vilnių, buvo nupirktas 
5 registrų pozityvas, su kuriuo vargonininkas keliavo 
po Lietuvą (dabar šis pozityvas stovi Katedros Šv. Ka-
zimiero koplyčioje, aukštai ant choro). Per porą metų 
buvo pastatyti nauji koncertiniai vargonai Filharmo-
nijos salėje (1963) ir mokomieji Konservatorijos 316 
auditorijoje (1964). Šiedu instrumentai buvo, galima 
sakyti, planiniai. Sudėtingiau buvo gauti leidimą pa-
statyti naujus vargonus Katedroje, paverstoje Paveiks-
lų galerija. Sėkmę lėmė Digrio energija, sumanumas 
ir gebėjimas manipuliuoti sovietinės nomenklatūros 
silpnybėmis. Pirmiausia Šv. Kazimiero koplyčioje buvo 
pastatytas minėtasis pozityvas. Kuklūs kameriniai kon-
servatorijos studentų koncertai, iš kurių pirmasis įvyko 
1963 m. pavasarį (vargonavo Bernardas Vasiliauskas), 
turėjo nepaprastą pasisekimą. Koncertai vykdavo se-
kmadieniais 13 val. (sumos metu – apie viską pagal-
vota!). Klausytojai koplyčioje netilpo ir pozityvas buvo 
perkeltas į centrinę navą. Jo galimybių aiškiai nepaka-
ko ir brendo mintis atgaivinti didžiuosius vargonus, 
kurių gražus barokinis prospektas taip ir traukė akį, 
tačiau viduje buvo tik pneumatinių vargonų, kuriuos 
Vilniaus meistras Waclavas Biernackis sukūrė XX a. pra-
džioje, griuvėsiai. Buvo sugalvota ir sėkmingai išplatinta 
legenda apie lietuvių meistrą Juozą Radavičių, kurio var-
gonus būtina restauruoti. Katedroje iš tikrųjų yra buvę 
1885–1889 m. pastatyti Radavičiaus vargonai, tačiau po 
Biernackio rekonstrukcijos, buvo likusios tik kelios 
vamzdžių eilės. Trimituojant apie istorinių vargonų 
restauravimą, už seno barokinio prospekto 1969 m. 
buvo pastatytas naujas, modernus instrumentas, ku-
riam buvo pritaikyti likę Radavičiaus (ir dar senesni) 
vargonų vamzdžiai, juos kiek perdirbus. Katedros, 
kaip, beje, ir kitus čia minėtus (Filharmonijos, LMTA 
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316 auditorijos ir pozityvą), padirbo Alexander Schu-
ke, tuometinės Vokietijos Demokratinės Respublikos 
firma iš Potsdamo. 

Antrojo pasaulinio karo metais Vokietija ir kai 
kurios kitos Europos šalys labai nukentėjo, buvo su-
griauti ištisi miestai, karo liepsnose žuvo ir daug var-
gonų. Atstatant miestus, buvo dirbama paskubomis, 
ieškota kuo pigesnių ir patogesnių statybos būdų. Įsi-
galėjo vadinamoji pažangos ideologija, apėmusi kone 
visą pasaulį. Ji buvo radikali ir negailestinga – šlavė ne 
tik apgriautus kvartalus, bet ir visiškai sveikus, didelės 
istorinės ir meninės vertės statinius. Štai Švedija kare 
nedalyvavo, joje nebuvo sugriautas nė vienas namas, 
tačiau istorinis Stokholmo senamiestis su puikiais ba-
rokiniais rūmais buvo pakeistas betono ir stiklo dėžių 
sangrūda. Ne veltui Nobelio premijos laureatas poetas 
Josifas Brodskis apie pažangos ideologijos apologe-
tus yra pasakęs: „Visa šita trumparegė šunauja – Le 
Corbusier, Gropius, Mondrianas – sudarkė pasaulį ne 
menkiau už kokią Luftwaffe.“2 

Pažangos ideologija paveikė ir vargonų statybos 
meną, jis ėjo lygia greta su statybos industrijos ir archi-
tektūros tendencijomis. 

Dar prieš Antrąjį pasaulinį karą susiformavo nau-
ja vargonų statybos meno kryptis Vargonų sąjūdis 
(Orgelbewegung), iš pradžių suvaidinęs reikšmin-
gą vaidmenį tiek saugodamas ikiromantinį vargonų 
paveldą, tiek iš užmaršties ištraukęs senųjų meistrų 
muziką, jau nekalbant apie J. S. Bachą, kurio kūryba 
sudarė didžiąją vargonininkų repertuaro dalį. Firmos 
Alexander Schuke, pastačiusios visus minėtus naujus 
vargonus Vilniuje, savininkas ir vadovas Hansas Joa-
chimas Schuke buvo puikus ir autoritetingas specialis-
tas. Jis buvo įsitikinęs Orgelbewegung’o apologetas. Jo 
sukurti Filharmonijos vargonai ne tik tuo metu buvo, 
bet ir iki šiol išliko geriausias šio stiliaus pavyzdys so-
vietinės imperijos plotuose. 

Tačiau ilgainiui, ypač septintajame dešimtmetyje, 
Orgelbewegung tapo scholastiškas, vargonų skambesio 
grožį pakeitė taisyklėmis. Vargonų sąjūdis buvo nepa-
kantus praeities stiliams, ypač romantizmui. Tuo metu 
Europoje buvo nugriauta daugybė romantinių vargo-

nų, jų vietoje pastatyti nauji pagal Orgelbewegung ka-
nonus. Daug kitų vargonų buvo „orgelbewegungizuoti“. 
Vokietijoje pusę visų vargonų sudaro pastatytieji po 
1950 m. Tą iš dalies galima suprasti, prisimenant karo 
nuostolius. Bet štai Šveicarijoje, kuri nekariavo, naujų 
vargonų dar daugiau – 60 proc., o Danijoje nauji var-
gonai sudaro net keturis penktadalius. Turint omenyje, 
kad šiose pasiturinčiose šalyse vargonus turėjo beveik 
visos bažnyčios, galima manyti, kad panašiai tiek is-
torinių, ypač romantinių, vargonų buvo sunaikinta. 
Per daugumą buvo padaryta ir gyvas galas beveidžių, 
šaižaus skambesio, nei džiaugsmo klausai, nei malonu-
mo akiai nesuteikiančių instrumentų. Ne veltui dabar, 
praėjus pusei šimtmečio, nemaža Orgelbewegung laiko-
tarpio vargonų vokiečiai meta iš savo bažnyčių. Atlikę 
menkesnės vertės „orgelbewegunginiai“ instrumentai 
keliauja į buvusio „soclagerio“ ir trečiojo pasaulio ša-
lis, kur priimami išskėstomis rankomis kaip užsieniniai 
„firminiai“ džinsai sovietmečiu. Taigi ir Lietuvoje to-
kių jau yra apie 20, ir kaskart atsiranda naujų. O patys 
vokiečiai ima ieškoti tikrų romantinių instrumentų už-
sienyje – Anglijoje, JAV. Beje, kai kur jau griaunamos 
ir „modernios“ betoninės pokario bažnyčios, matyt, 
tapusios žmonėms atgrasios.

Bažnyčia šalyse, likusiose už „geležinės uždangos“, 
buvo komunistinių režimų prislėgta, bažnyčių vargo-
nų priežiūra buvo apgailėtina, o naujų vargonų statyba 
sunkiai įmanoma. Paradoksalu, bet kaip tik dėl įvai-
riausių draudimų ir skurdo Vidurio ir Rytų Europos 
kraštuose išliko didžiulis, nors ir suniokotas, istorinių 
vargonų lobynas. Praktiniu požiūriu daugumos var-
gonų būklė yra labai bloga, bet, restauratoriaus akimis 
žiūrint, palyginti gera: šiuose vargonuose yra išlikusi 
didelė dalis autentiškos medžiagos, taigi yra ką restau-
ruoti. To nebegalima pasakyti apie daugybę Vakarų 
„perrestauruotų“ arba ir visai nugriautų vargonų. 

Susirūpinimas dėl buvusio „soclagerio“ vargonų pa-
veldo likimo buvo išsakytas 2000 m. rugsėjo 10–17 d. 
kongrese „Vargonai kaip Europos kultūros vertybė“, su-
rengtame Kroatijos mieste Varaždine. Kongresas buvo 
skirtas aptarti varganą vargonų būklę postkomunisti-
niuose kraštuose ir kaip šį paveldą gelbėti. Varaždino 
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kongrese dalyvavo daugiau kaip šimtas vargonų specia-
listų, daugiausia iš Vidurio Europos. Aktyviai dalyvavo, 
pranešimų klausėsi ir Bažnyčios atstovai, tarp jų Varaž-
dino vyskupas. Bavarijos kultūros ministras ne tik lan-
kėsi daugumoje renginių, bet ir pats skaitė pranešimą. 
Pagrindinis kongreso rėmėjas buvo Vatikano kultūros 
institutas (Pontificum Consilium de Cultura Vatikan), 
kurio vadovas kardinolas Paulius Poupardas atsiuntė 
sveikinimo laišką ir pažadėjo ypatingą globą. 

Buvo kalbama apie naujos Europos kūrimą, pasibai-
gus Šaltajam karui. Praėjus dešimčiai metų po geleži-
nės uždangos griuvimo, atėjo laikas kelti klausimus, 
kur link einame, kaip naujoji Europa elgsis su savo kul-
tūros šaknimis, su kultūriniu tapatumu. Kokį vaidmenį 
ateityje vaidins krikščionių Bažnyčia? Ar plintančios 
sekuliarizacijos akivaizdoje Bažnyčia nebus nustumta į 
šalį, o vargonai išmesti iš maldos namų? Ar ūkio globa-
lizacijos ir viską apkėtusio pramogų verslo fone apskri-
tai galima tikėtis, kad naujoji Europos valdžia apie tai 
susimąstytų? Varaždino kongreso siela buvo vokiečių 
profesorius Christophas Bossertas, kurio žodžius „Eu-
ropa prasideda kaimo bažnyčioje“3 vertėtų įsidėmėti. 
Didžioji ir vertingiausia Europos vargonų paveldo dalis 
yra išlikusi kaimų, o ne metropolijų bažnyčiose. 

Varaždine buvo priimtos jaudinančios rezoliucijos 
su pasiūlymais, kaip gelbėti nudrengtą Vidurio ir Rytų 
Europos vargonų paveldą, o panašius kongresus nutar-
ta rengti kasmet. Po metų (2001) antrajame kongrese 
Geteborge buvo nutarta kurti bendrą Europos duome-
nų bazę, kad bet kurių konkrečių vargonų, nesvarbu, 
kur jie būtų, būklė, priežiūra, restauravimo metodika 
taptų tarptautinio domėjimosi objektu. Deja, tuo pro-
jektas ir baigėsi, jam skirti pinigai buvo išsemti. Kaip 
dažnai būna šiais laikais, kai sukurpiami pavieniai, pas-
kiri projektai, – pasigirsta didelis „pliumpt“, nuvilnija 
ratilai ir vėl tyla, ramybė. 

Po Varaždino ir Geteborgo kongresų praėjo 10 metų. 
Apie tai, kaip pasikeitė vargonų reikalai, o ir visa Eu-
ropa, buvo kalbama praėjusį rugsėjį (2011 m. rugsėjo 
9–11d.) Ciuriche, Šveicarijoje. Buvo surengtas simpo-
ziumas „Orgel Orgue Organo Organ 2011“ (plačiau su-
sipažinti galima www.orgel2011.ch ), kurio tema „Var- Pajūrio bažnyčios vargonai

Skirsnemunės šv. Jurgio bažnyčios vargonai

Didkiemio šv. Angelų sargų bažnyčios vargonai
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gonų Europoje dabartis ir ateitis“. Vėl iš visos Europos 
susirinko keli šimtai įvairiais būdais su vargonų kultūra 
susijusių ir jos likimui neabejingų žmonių. 

Simpoziumo programa buvo labai įvairi – praneši-
mai, diskusijos, koncertai. Buvo parengtas įdomus lei-
dinys: visų Europos valstybių atstovai buvo paprašyti 
pateikti statistinius duomenis ir informaciją apie savo 
šalių vargonų kultūros būklę – instrumentų kiekį, am-
žių, dydį, mokymo įstaigas, galimybes dirbti vargonų 
srityje ir t. t. Dviem kalbomis – vokiečių ir anglų – pa-
teikti 29 kraštų pranešimai (Länderberichte). Vartydami 
šį leidinį galime pamatyti didžiulius tradicijų ir galimy-
bių skirtumus. Vakarų Europos rūpesčiai vienokie, Vi-
durio ir Rytų Europos šalių, taip pat ir Lietuvos, – visai 
kitokie, tačiau naujausios vargonų kultūros tendencijos 
yra bendros visai Europai. 

Iš Europos šalių daugiausia vargonų yra Vokietijoje 
(apie 50 000), po jos eina Didžioji Britanija (27 500), 
Italija (25 000). Įdomi statistika, atspindinti vargonų 
ir gyventojų kiekio santykį – kiek gyventojų tenka 
vieniems vargonams. Pasirodo, santykinai mažiausia 
vargonų yra Ispanijoje. Joje vieni vargonai tenka 18 
614 gyventojų. Po jos eina Portugalija (11 778), La-
tvija (11 000), Estija (8125), Lietuva (6667), Prancū-
zija (5417) ir aukštyn iki Olandijos (1758), Vokietijos 
(1634), Austrijos (1167). Labiausiai „vargonizuota“ 
šalis Europoje, o gal ir visame pasaulyje, yra Čekija 
(1050 gyventojų vieniems vargonams). Vertinant pa-
gal istorinių, statytų iki 1800 m., vargonų nuošimtį, 
santykinai turtingiausia šalis būtų Ispanija (85%). Be 
to, didžioji dalis senųjų Ispanijos vargonų yra taip gerai 
padirbti, kad iki šiol tarnauja be didesnio remonto. Po 
Ispanijos eina Portugalija (68%) ir Čekija (35%). Vien 
renesansinių, o ypač barokinių, vargonų šioje nuosta-
baus grožio šalyje, turinčioje 10 mln. gyventojų, yra 
apie 3500. Lengva įsivaizduoti, kokį moralinės atsa-
komybės svorį ir finansinę naštą tenka pakelti kraštui, 
kadaise vadintam Europos konservatorija. Pagal tokių 
pat senų, iki 1800 m. pastatytų vargonų nuošimtį Lie-
tuva prilygsta tuo atžvilgiu varganiausioms šalims ir 
atsiduria greta Austrijos, Didžiosios Britanijos, Olan-
dijos (5%). Mažesnis nuošimtis tik Šveicarijoje (4%) 

ir Danijoje (1%). Šiose šalyse jų nuošimtis mažas to-
dėl, kad turėta per daug pinigų ir netausotas paveldas, 
o pas mus – todėl, kad turėjome per daug niokotojų. 
XVIII a. ir senesnių vargonų Lietuvoje išlikę vos 20, 
t. y. pusantro šimto kartų mažiau negu Čekijoje. To-
dėl kiekvienas naujas praradimas mums yra tiek pat 
kartų skausmingesnis. Daugelio Vidurio Europos šalių 
istorinių vargonų būklė tebėra bloga, bendra situacija 
taip pat nepavydėtina. Ilgametė šalių izoliacija rytinėje 
„geležinės uždangos“ pusėje lėmė, kad net toks dalykas 
kaip kalbos barjeras trukdo mūsų vargonų paveldosau-
gininkams ir restauratoriams gauti informacijos, nau-
dotis literatūra, laisvai bendrauti, jaustis lygiaverčiais 
pašnekovais ir partneriais. Buvo atkreiptas dėmesys į 
bendro humanitarinio išsilavinimo stoką, dėl kurio 
daugelis buvusio „soclagerio“ vargonininkų, vargonų 
meistrų, paveldosaugininkų, ekspertų nelabai suvokia 
vargonų paveldo apsaugos esmę. 

 Vargonų paveldo išsaugojimas vis dar yra mūsų, 
lietuvių, o ir artimiausių kaimynų dėmesio centre, ta-
čiau per tą dešimtmetį po Varaždino ir Geteborgo daug 
kas pasikeitė. Ciuricho simpoziume, galima sakyti, ne 
vargonai buvo galvoje. Kalbėta apie vargonų ateitį šiuo-
laikinėje globalizuotoje Europoje, tapusioje politiškai 
korektiška, apie vargonų muzikos vaidmenį ir bendrą 
vargonų kultūros Europoje likimą. Tiek simpoziumo 
medžiaga, tiek pranešimai ir renginiai atspindėjo susi-
rūpinimą dėl vargonų muzikos ir vargonininkų likimo. 
Konstatuojama, kad vargonų kultūra sparčiai smunka, 
vargonų muzika skamba vis rečiau, Bažnyčiai jos rei-
kia vis mažiau. Ciuriche kalbėjo Tarptautinės vargonų 
statytojų asociacijos (International Society of Organ-
builders) prezidentas, vienas iš rimčiausių dabartinės 
Anglijos vargonų statytojų Johnas Manderas, savo 
pranešime4 priminęs, kad vargonai šimtmečius buvo 
pagrindinis Europos kultūros elementas. Tačiau dabar-
tinis vargonų muzikos statusas visai kitoks. Visi mato, 
kad Europos kultūra orientuojasi į pramogų verslą. 
Bažnyčia tuštėja visur, ypač kaimuose. Tendencija aki-
vaizdi net tokioje konservatyvioje katalikiškoje šalyje 
kaip Lenkija. Arba štai gilią vargonų tradiciją turin-
čioje Olandijoje kaimo bažnyčiose nebėra išsilavinusių 
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vargonininkų, vargonavimas per pamaldas yra degra-
davęs, vietoj vargonų dažnai skamba fortepijonas arba 
popso grupė. Miestuose bažnyčios taip pat uždaromos, 
keičiasi jų funkcija. Pavyzdžiui, Utrechto Šv. Marijos 
bažnyčia paversta restoranu, kurio virtuvė įrengta po 
istoriniais vargonais. 

Beveik visoje Europoje yra savų rūpesčių – sunku 
įgyti vargonininko išsilavinimą, o jį turint dar sunkiau 
gauti darbą. Štai Ispanijoje bažnytinės muzikos moky-
klose, sakoma, dėl sunkmečio vargonų klasės uždary-
tos. Mūsų Muzikos akademijos vargonų klasę kasmet 
baigia po kelis absolventus. Nors daugelis jų darbą 
bažnyčioje gauna, menkas atlygis, prasta instrumentų 
būklė ir atsainus bažnyčių vadovų požiūris nesudaro 
sąlygų gabumams ir išsilavinimui plėtoti. Galima pasi-
guosti nebent tuo, kad daugelio šalių vargonininkų rū-
pesčiai labai panašūs. Ne veltui Ciuricho simpoziume 
skambėjo raginimai atlyginti už darbą. Gal tik Skan-
dinavijos bažnyčių vargonininkai dar gali pasidžiaugti 
jiems rodomu dėmesiu. 

Apie vargonininkų vargus aistringai kalbėjo Briu-
selio karališkosios konservatorijos garbės profesorius 
Jeanas Ferrardas. Anot jo, vos keli belgų vargoninin-
kai plačiau koncertuoja Belgijoje ir užsienyje, tačiau 
vien iš to nė vienas negali pragyventi. Muzikos moky-
klose yra vargonų klasės, jose mokosi šimtai mokinių, 
tačiau apie darbą reformatų bažnyčioje galima tik sva-
joti. Eina vargonininkauti vien todėl, kad turėtų gali-
mybę naudotis instrumentu. Matyti, ir čia būna savų 
nesusipratimų. Antraip simpoziumo rezoliucijoje ne-
būtų atsiradęs punktas remti bažnyčios vargonininkų 
išsilavinimą, leidžiant jiems nemokamai ir pakanka-
mai repetuoti. Kunigų muzikinis išsilavinimas, anot 
prof. Ferrardo, yra apgailėtinas. Kunigai pritaria, kai 
bažnyčios lankytojai mieliau dainuoja (žodis giedoti 
čia jau nebepritinka) ir klausosi popmuzikos, jiems 
mielesnės gitaros negu vargonai. Šveicarų vargoni-
ninkas Guy Bovet apskritai mano, kad vargonų ateitis 
Bažnyčioje darosi abejotina.

Kompromisų su popsu paieškos tampa rimtu Eu-
ropos vargonų visuomenės rūpesčiu. Ciuriche vie-
nas šveicarų vargonininkas pademonstravo giedantį 

ir šokantį bažnyčios chorą, kurį, jei nežinotum, pa-
laikytum kabareto grupe. Norima trūks plyš suteikti 
vargonų klausytojams atrakcijų, ieškoma įvairiausių 
formų. Pavyzdžiui, Utrechte vyko festivalis, kuria-
me buvo pristatomi vargonai solo, vargonai su kitais 
instrumentais, vargonai su šokiu, vargonai su šviesos 
paveikslais, projektuojamais ant didelės burės, kuri 
užtempta ant didingos bažnyčios. Anglijoje dabar ma-
dingi nebylūs filmai, ir bandoma vargonais jiems pri-
tarti. Vargonuojama su elektrogitaromis, svarstoma, 
kaip vargonus panaudoti cirke su klounais, su panto-
mimomis, su ekvilibristais. Iškeliama daug idėjų, kaip 
praplėsti vargonų panaudojimą. Tačiau šios idėjos, 
mano manymu, tėra vargondirbių pastangos išsaugoti 
rinką. Iš tikrųjų jos reiškia vargonų kultūros Europoje 
saulėlydį. Priminsiu – vargonai šimtmečius buvo pa-
grindinis Europos kultūros elementas. Ar negali būti 
taip, kad vargonų kultūros saulėlydis pranašauja ir vi-
sos Europos civilizacijos saulėlydį? 

Ciuriche buvo priimta rezoliucija (Zürcher Resolu-
tion „Orgel Orgue Organo Organ 2011“). Manau, ši re-
zoliucija jokių praktinių pasekmių neturės, nesujau-
dins Europos, kurios dvasia aptukusi nuo eurovizinių 
saldiklių, tačiau tai dokumentas, ryškiai atspindintis 
vargonų kultūros situaciją mūsų laikais.

Kadangi tekstas nėra labai ilgas, pateikiame jį visą: 

Vargonai yra Europos kultūrinė vertybė, pasklidu-
si po visą pasaulį. Jie šimtmečiais suteikdavo postū-
mį muzikos kūrybai, muzikos atlikimui, muzikiniam 
auklėjimui ir muzikos instrumentų gamybai. Tačiau 
jie yra ir kai kas dar daugiau: Bažnyčios ir krikščio-
nybės kontekste jų religinė bei dvasinė įtaka padėdavo 
ir tebepadeda formuoti tas dvasines nuostatas, kryptis 
ir vertybes, kuriomis Europa teisėtai didžiuojasi. Var-
gonai žavi žmones tiek kaip individualiai sukurtas, 
techniškai sudėtingas meninio amato kūrinys, tiek ir 
dėl savo neišmatuojamų skambesio galimybių. Pagal 
UNESCO konvenciją, skirtą kultūrinės įvairovės glo-
bai ir plėtrai, funkcionuojantys vargonai ir meniškas 
vargonavimas išsaugo kultūrinį paveldą, skatina šiuo-
laikines muzikos išraiškos priemones ir palaiko dialo-
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gą su kitomis kultūromis. Tuo būdu vargonai sutvirti-
na kultūrinę žmogaus tapatybę.

Greitų pokyčių ir visuomeninių lūžių metu, žinoda-
mi permainingą savo instrumento istoriją, čia susirinkę 
vargonavimo ir vargondirbystės žinovai iš visos Europos, 
turėdami vieną tikslą – pabrėžti vargonų reikšmę visuo-
menei šiandien ir ateityje,

su rūpesčiu jie konstatuoja, kad:

iškilo pavojus prarasti deramą dėmesį ir pagarbą Eu-
ropos vargonų kultūrai, menkstant Bažnyčios socializa-
cijai, jau keli dešimtmečiai menksta muzikinės publikos 
ištikimybė vargonų muzikai;

pamaldose vargonai nepakankamai suvokiami kaip ino-
vatyvus, įvairiems stiliams atviras instrumentas ir yra kitų 
instrumentų arba net muzikos konservų5 išstumiami;

tiek koncertų, radijo, televizijos programose, tiek ir spaus-
dintoje žiniasklaidoje vargonai yra mažai pristatomi;

nyksta susidomėjimas vargonų studijomis, ypač aukš-
tosiose muzikos mokyklose;

kai kuriose Europos šalyse tiek vertingų istorinių, tiek 
naujų vargonų priežiūrai ir išsaugojimui skiriama per 
mažai lėšų;

keičiantis bažnyčių ir koncertinių salių patalpų pa-
skirčiai, taip pat dėl abejingumo, daugelis vargonų būna 
apleisti ir net sunaikinti.

Siūlydami būklės taisymo kelius, jie kreipiasi į politi-
kos, Bažnyčios ir kultūros lyderius, ypač į Europos Są-
jungos institucijas ir UNESCO, vyriausybes, Bažnyčios 
institucijas ir garbingus postus užimančius žmones, visų 
lygių muzikos mokyklas, koncertines organizacijas ir ži-
niasklaidą.

Jie ragina

vargonų kultūrą traktuoti kaip atitinkamą viešojo 
kultūrinio gyvenimo dalį;

vargonų muzikai bažnytinėse apeigose, koncertuose ir 
radijo laidose skirti deramą vietą;

patraukliomis demonstracijomis ir koncertais pa-
traukti vaikus, jaunimą ir suaugusius į tikrų vamzdinių 
vargonų kultūrą, idant vargonų muzika savo skambesio 
įvairove ir gausa juos sužavėtų bei pažadintų susidomė-
jimą šiuo technikos stebuklu;

vargonų dėstymą įtraukti į instrumentinio mokymo 
programas;

paauglius nukreipti į įdomias vargonininko ir vargon-
dirbio specialybes;

skatinti ir plėtoti tiek pagrindines, tiek ir fakultatyvi-
nes vargonų specialybės studijas;

remti bažnyčios vargonininkų išsilavinimą, leidžiant 
jiems nemokamai ir pakankamą laiką repetuoti;

gerus, savitas stilistines ypatybes turinčius vargonus 
apsaugoti nuo neapmąstytų, madingų perstatymų;

tinkamai vertint muzikus, dirbančius Bažnyčiai, ir at-
lyginti jiems už darbą;

vargonų būklės palaikymui, taip pat vargonų inven-
torinimui ir paveldosaugai numatyti reikalingus finansi-
nius išteklius, kai reikia, peržengiant valstybių sienas;

pasitelkti visus priklausančius specialistus užtikrinti 
aukštą instrumentų kokybės, taip pat koncertinio ir li-
turginio vargonavimo lygį.

Jie yra įsitikinę, kad dėl tokių priemonių vargonų 
instrumento ir vargonavimo meno situacija pagerės 
ir bus pasiekta plačiosios visuomenės susidomėjimo 
pažanga. 

1 Plačiau žr. E. Šeduikytė-Korienė. Lietuvos vargonų menas, Vilnius, Lietuvos 

muzikos ir teatro akademija, 2012.w

2 О, вся эта недальновидная сволочь - Корбюзье, Мондриан, Гропиус, 

изуродовавшая мир не хуже любого Люфтваффе! Иосиф Бродскоий. Об 

архитектуре современных городов. http://www.wtr.ru/aphorism/brods-

ky.htm.

3 Chr. Bossert. Begrüßung zur Eröffnung des Kongresses. Die Orgel als euro-

päisches Kulturgut. Kongessbericht, Öhringen 2007, S.10.

4 J. Mander. Situation und Zukuntsaussichten im Orgelbau. ISO jourmal, №39 

/ December 2011, S.8. 

5 Turimi omenyje įvairūs elektroniniai instrumentai (sintezatoriai, „semple-

riai“) – R. G. 
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Norėčiau pasidalyti mintimis apie tuos, kurie 
vadinami silpnais mokiniais, remdamasis savo 

patirtimi, sukaupta per pirmąjį akademinio dėstymo 
dešimtmetį (1989–1999). 

Nors mano draugai puikiai žino, kur aš dirbu, šio 
teksto labui vadinsiu savo darbovietę apibendrintai – 
tiesiog Akademija, nes noriu pakeisti kai kurių žmo-
nių vardus ir leisti sau laisviau kalbėti apie kolegas ir 
viršininkus. Tokiu būdu tikiuosi paryškinti situaci-
ją ir pabrėžti universalius profesionalaus klasikinio 
fortepijono dėstymo aspektus, ypač nelabai sėkmin-
gais atvejais. 

Niekada neskirsčiau savo studentų į kategorijas – 
„gabūs, stiprūs, vidutiniokai, silpni“, todėl užsitrauk-
davau rūsčią kai kurių kolegų kritiką, atseit nesu ti-
kras pedagogas profesionalas. Mano manymu, jeigu 
žmogus pateko į akademinę įstaigą ir nedrasko akių 
dėstytojui, šis privalo su kiekvienu studentu dirbti 
pagal optimaliai jam pritaikytą programą, kad kie-
kvienam atskleistų meniškai kūrybingo pianizmo pa-
slaptį. Suprantama, mano nusistatymas su kiekvienu 
studentu siekti meniškumo viršūnių dažnai baigda-
vosi konfūzais – studentai manęs nesuprasdavo (o aš 
nesuprasdavau jų) ir tik subjaurodavo kūrinius, gro-
dami su begale klaidų ir nekeisdami pedalo. Scenoje 
tada dėdavosi tikras košmaras, o aš pelniau pedagogo 
nevykėlio reputaciją. 

Savitumo estetika

zecharia PLAVIN

siLpnas mokinys

Patikslinsiu: mūsų akademija yra tipiškas vietinės 
reikšmės  akademinio muzikinio lavinimo centras, 
kuris surambėjusios vyriausybės nurodymu priima 
vis daugiau labai žemo lygio studentų, bet tikisi, kad 
absolventai pelnys tarptautinį pripažinimą, nes nuo 
to priklauso finansinė parama, gaunama iš privačių 
rėmėjų. Tokie prieštaravimai neišvengiamai sukelia 
labai didelę įtampą mokymo procese, o ypač skau-
džiai pasireiškia per egzaminus, kai yra vertinamas 
koncertinis studentų grojimas. Dėstytojai rungty-
niauja tarpusavyje, kieno klasė „stipresnė“, siekda-
mi pelnyti „aukšto lygio vadovo“ vardą ir pritraukti 
daugiau „stiprių“ studentų. Vienas iš geriausių būdų 
atsikratyti silpnų mokinių yra žeminti juos, kol patys 
paprašys, kad juos perkeltų pas kitą mokytoją. Vy-
resnieji dėstytojai gali taip elgtis, nes jų atlyginimas 
nebepriklauso nuo mokinių skaičiaus. Jaunesniųjų 
dėstytojų algos dydį lemia tai, kiek jie turi studentų, 
todėl jų klasė dažnai tampa silpnų mokinių, pabėgu-
sių nuo „stipriųjų pedagogų“, prieglauda, o jie patys – 
įkaitais, nes užsitarnauja „prastų specialistų“ etiketę, 
o tai automatiškai sumažina gerų mokinių norą pas 
juos mokytis.

– Tai kaipgi išsivaduoti iš šių spąstų? – paklausite. 
Padėtis iš tikrųjų sudėtinga. Geriausias ir plačiau-

siai taikomas sprendimas – atsivesti savo mokinius iš 
vaikų muzikos mokyklų, kur reikia įsidarbinti lygia 
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greta su Akademija ir elgtis taip, kaip vyresnieji dės-
tytojai elgiasi pagrindinėje įstaigoje. 

Kurį laiką ir aš svajojau atsikratyti „netikėlių“, kad 
pritraukčiau daugiau „stiprių studentų“ ir geriau su-
tarčiau su Akademijos valdžia. 

Bet įsitikinau, kad „aukšto lygio“ klasės nebūtinai 
ugdo meniškai kūrybingus ir pajėgius studentus. Vi-
sai ne. Paaiškėjo, kad yra nemažai studentų, sugeban-
čių greitai, be klaidų, su palyginti „švariu pedalu“ ir 
minimalia dinamika sugroti 5–7 minučių kompozici-
ją (egzaminų komisija nenori klausytis ilgesnių mu-
zikos epizodų dėl laiko stokos). Jie ir vadinami „sti-
priais“. Jų pranašumas tas, kad yra tikrai darbštūs ir 
išsiugdo ištvermę groti per jėgą. Pamatinis jų grojimo 
būdas yra linearinis – muzikinės frazės išgaunamos 
spaudant klavišus pirštų grupėmis. 

Toks grojimas laikomas profesionaliu, ši studentų 
ugdymo kryptis remiasi ir „teksto skaitymo kultūra“, 
ir įvairių stilių suvokimo lavinimu. 

Problema ta, kad „stiprūs studentai“, baigę studijas, 
dažnai patiria sunkią krizę, nes atsiduria situacijoje, 
kurios visada bijojo – be šlovės ir be kvietimų kon-
certuoti, kuriuos užtikrina šlovė. O juk jų mokslai, 
tiksliau tariant, skausmingas ištvermės grūdinimas, 
grojant pašėlusiai virtuozišką Rachmaninovą arba 
pašėlusiai sudėtingas Bacho tokatas, buvo nukreiptas 
būtent į šlovės spindesį. Todėl jie nuolankiai priim-
davo bet kokią savo mokytojų kritiką, dažniau pri-
menančią piktus pažeminimus negu dalykiškus pa-
tarimus. Nebegalėdami vaikščioti savo mažos šalies 
gatvėmis, nes pažįstami nuolatos klausinėja, kurgi 
išsvajotieji koncertai ir išskirtinė šlovė, jie išvažiuoja 
į užsienį, dažniausiai į Jungtines Amerikos Valstijas, 
mokosi ten dar keletą metų, bet ir vėl atsiduria prie 
suskilusios geldos – nėra nei šlovės, nei koncertų. Ta-
čiau gelbsti Amerikos dydis – galima „pasislėpti“ kur 
nors Nebraskoje ir tyliai dėstyti, nesigraužiant dėl to, 
ko neįmanoma pakeisti…

Taip jau susiklostė, kad „stiprieji“ daugiausia emi-
gruoja iš Izraelio, čia pasilieka silpnieji, ir būtent jie 
vėliau dėsto muziką vaikams, taigi šio meno raidos 
perspektyva priklauso nuo jų. 

Silpnas mokinys yra, mano manymu, tas, kuriam 
nerūpi priežastinis studijuojamų dalykų ryšys, kuris 
nesuvokia detalių santykio, „važiuoja pro šalį“, nepa-
stebėdamas reikšmingų detalių… 

Taip atsitinka arba iš susijaudinimo, stengiantis 
bet kokia kaina įrodyti savo pajėgumą, ir tos pastan-
gos negailestingai nuvaro žmogų (pro šalį), arba iš 
susijaudinimo, siekiant tikslo, kuris yra „aiškiai ma-
tomas“. Beje, šis „tikslo matymas“ primena aukšto 
kalno viršūnę, matomą iš tolo (!). Juk priartėję prie 
viršūnės, jos dažnai nebematome, nes užstoja arti-
mesnės uolos. Silpnieji mokiniai dažniausiai labai 
nenoromis mokosi naujų tekstų, sunkiai skaito par-
titūras, vargsta mokydamiesi kūrinius, nes atmintyje 
neatsispaudžia jų vaizdas, pernelyg pasikliauja moto-
rine rankų ir pirštų inercija. 

Aš pats sau labai dažnai atrodau silpnas mokinys, 
pastangos šią silnybę įveikti atima daug jėgų ir dažnai – 
prisipažinsiu – tai nepavyksta (bet kartais pavyksta). 

Mano manymu, silpni mokiniai skiriasi nuo stiprių-
jų savo pasyvumu, tingėjimu, be to, jie kur kas prasčiau 
perima akimis suvokiamą informaciją. Tačiau grojimą 
abi grupės iš esmės suvokia panašiai – nei vieni, nei 
kiti nenori įsiklausyti, kad pajustų erdvės, pulsuojan-
čios tarp pirštų (tarp garsų), fizines ir akustines reikš-
mes. Todėl nei vieni, nei kiti į savo grojamus kūrinius 
nėra linkę įpūsti tikrai asmeninio įkvėpimo. 

Erdvę, pulsuojančią tarp garsų, praturtinti asmeni-
niu įkvėpimu yra linkę būtent įkvėptieji, kurių groji-
mo prigimtis šiuo atžvilgiu labai skiriasi nuo „stiprių 
ir silpnų“ muzikantų. Apie tokius žmones savo teks-
tuose esu jau kalbėjęs, gal dar kalbėsiu ir ateityje. 

O dabar noriu grįžti prie silpnųjų. Mane ypač do-
mina jų žmogiškoji esmė, nes silpnieji, aiškiai skir-
damiesi nuo stipriųjų, nėra užsisklendę, nepasiten-
kina vien fortepijono technikos tobulinimu, dažnai 
(nors ne visada) bent pasyviai dalyvauja nemuziki-
niame – platesniame – gyvenime. Tai mane visada 
traukė prie silpnųjų. 

Deja, per savo pirmąjį akademinio dėstymo de-
šimtmetį įsitikinau, kad silpnumą labai dažnai lemia 
ne tik gebėjimų stoka, neatidumas detalėms, bet ir 
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asmeniniai nukrypimai ar paklydimai. O susidurti 
su tuo buvau visiškai nepasirengęs. Man tada atrodė, 
kad aš, pats kilęs iš „silpnųjų“ (po to, kai atsisakiau 
būti „stiprus“), – padarysiu stebuklą ir silpnuosius 
paversiu pilnakraujais menininkais. Deja, nepavyko. 

Štai kelios istorijos. 
Mano pirmoji fortepijono studentė Akademijoje 

buvo V. Pirmąją savo darbo dieną atėjau į man pa-
skirtą 207 klasę, o po keleto minučių atėjo jauna bal-
taplaukė moteris ir čia pat apsiverkė. Laimei, aš neiš-
sigandau ir ėmiau laukti, kol ji nusiramins. Paverkusi 
gal dešimt minučių, ji, vis dar įraudusi, ėmė pasakoti, 
kad visi iš jos viešai tyčiojasi, ypač MK (Modernusis 
Kompozitorius), vadovavęs pedagoginiam skyriui, 
kuriame ji mokėsi. Aš pažinojau MK, geraširdį, šiek 
tiek lengvabūdišką žmogų, ir man sunku buvo įsi-
vaizduoti, kad jis iš ko nors viešai tyčiotųsi. Pamažu 
išsiaiškinau, kad jis „nevertino jos talento“.

V. neįstengė sugroti ištisai nė vieno muzikos tak-
to, jau nekalbant apie grojimą iš atminties. Tada dar 
nežinojau, kad kitomis aplinkybėmis ji akordais ge-
rai akompanuoja hebrajiškoms dainoms (nesupras-
dama akordų reikšmės) ir puikiai, tiesiog virtuoziš-
kai šoka. 

Ilgą laiką mačiau tik jos ašaras, iš pykčio paraudu-
sį įsižeidusio žmogaus veidą ir visišką nesugebėjimą 
pagroti bent keletą gaidų iš eilės. Ji absoliučiai neį-
stengė skaičiuoti ritmo. 

Pradėjau ją mokyti kiekvieną gaidą groti atski-
rai (man pačiam tai didžiausias malonumas). Labai 
greitai tai davė puikius rezultatus. Atėjusi į pamoką, 
V. iš pradžių verkdavo ir pyko, vėliau bandė tragiš-
kai groti iš natų, jausdama didžiulę įtampą ir sukan-
dusi dantis, atrodė, net akys tuoj iššoks ant kaktos. 
Tada imdavome groti kiekvieną gaidą atskirai ir po 
penkiolikos minučių pusė natų lapo buvo įveikta iš 
esmės be klaidų. V. išeidavo iš pamokos laiminga ir 
besišypsanti. 

Kitą dieną viskas prasidėdavo iš pradžių, ir aš nie-
kaip negalėjau suprasti to priežasties. V. tvirtino, kad 
ir namie viską daro taip, kaip jai patariu, viskas gerai 
išeina, o per pamoką kažkaip išsiderina. 

Nusprendžiau nesiklausyti to, ką ji išmoksta na-
mie, pradėdavau pamoką nuo pavienių gaidų. Su di-
džiausiomis pastangomis „mes“ išmokome keturis 
kūrinius atmintinai, ir V., drebėdama tarsi prieš pa-
saulio pabaigą, sugrojo savo baigiamąjį pedagoginio 
skyriaus egzaminą. Gavo neaukštą, bet teigiamą pa-
žymį. Mano nelaimei, egzaminų komisijoje dalyvavo 
MK, ir iškart po V. grojimo paskelbė, kad aš esąs ste-
bukladarys, ir šią naują mano reputaciją ėmė skleis-
ti Akademijos koridoriuose. Labai greitai pas mane 
atėjo daug į V. panašių mokinių, ir tai sukėlė rimtą 
pavojų mano karjerai Akademijoje (juk dėstytojų ir 
vadovybės akimis aš buvau nevykėlis, kurio mokiniai 
tragiškai groja fortepijonu). 

V. buvo laiminga, ateidavo į Akademiją tiesiog švy-
tėdama, daug ir su dideliu aplombu kalbėdavo, reikš-
dama savo nuomonę apie dėstymą ir muzikinį išsila-
vinimą. Ištekėjusi už kilimų audėjų šeimos įpėdinio, 
pagimdė dvi dukteris ir dabar veržte veržėsi griebtis 
muzikinės veiklos. Prašė mano rekomendacijų į viso-
kias įstaigas, bet aš rekomenduoti atsisakiau. V. su-
prato tai kaip išdavystę. Mūsų keliai išsiskyrė. 

Dabar papasakosiu apie dvi merginas iš buvusios 
SSRS. 

L. augo viename iš senųjų Sibiro miestų. Motina 
mirė, kai ji buvo vos ketverių, o tėvas, ilgai mušęs du-
krą, pagaliau atidavė ją į našlaičių namus. L. augo tai 
pas tetas, tai našlaičių namuose, ir mokėsi muzikos 
mokykloje. Svajojo tapti garsia pianiste (kaip Marija 
Grinberg) ir groti Beethoveno sonatas. Kažkur Mol-
dovoje atsirado L. močiutė, nė nežinojusi, kad turi 
anūkę. Abi apsidžiaugė, suradusios viena kitą, ir apsi-
gyveno kartu Vakarų Sibire. Sovietų Sąjungai irstant, 
L. su močiute nutarė išvažiuoti į Izraelį, savo istorinę 
tėvynę. L. sutvarkė dokumentus ir sėdo su močiute į 
traukinį Maskvon, iš kur ketino skristi į Izraelį. Trau-
kinyje močiutė mirė. L. liko visiškai viena. Jos meilė 
tolimajam Izraeliui dar labiau sustiprėjo. 

Po kiek laiko L. buvo priimta į Akademiją (aš 
stojamųjų egzaminų komisijoje nedalyvavau) ir at-
sidūrė mano klasėje. Buvo plona kaip degtukas, su 
daugybe randų ant mažo negražaus veido. Didelė-
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mis mėlynomis ir labai išraiškingomis akimis į vi-
sus žvelgė su priekaištu. 

Nors L. grojo abiem rankomis, kairė jos ranka be-
veik neveikė. Tačiau L. atsisakė taisyti šį trūkumą, sa-
kydama, kad groja ir taip gerai. Iš tikrųjų, jei palygin-
tume su V., ji buvo „Marija Grinberg“, bet taip manyti 
galima tik prisiminus tos V. grojimą. L. labai pavir-
šutiniškai išmokdavo muzikos kūrinius, ir grodavo 
juos „pro šalį“, nenorėdama taisyti klaidų, nes „ir taip 
tinka“. Ji prašė, kad išmokyčiau ją tiktai „technikos“. 
Tą ir padariau, pasiūlęs jai iškeltų riešų poziciją, nes 
jos rankos buvo labai silpnos, o grojimas nelygus. 

L. ėmė groti mokinių koncertuose, bet nuolat klysda-
vo, todėl pedagogai rūsčiai kritikavo jos „lygį“. L. mokėsi 
fortepijono atlikėjų skyriuje, nes pedagoginis skyrius rei-
kalavo mokėti hebrajų kalbą ir būti susipažinus su vieti-
nėmis dainomis. Per egzaminus L. gaudavo žemus balus, 
jai grojant kai kurie dėstytojai garsiai juokdavosi. Aš la-
bai tuo piktinausi, bet mano paties kebli padėtis neleido 
man atvirai ir viešai konfliktuoti su kolegomis. 

Trečiame kurse įkalbėjau L., kad išmoktų Skriabi-
no Šeštą sonatą, nes ją grojo garsusis Sofronickis, ir šį 
kūrinį ji atliko be klaidų. Rūstieji pedagogai kažkodėl 
neatkreipė dėmesio į šitą pasiekimą, bet profesorius 
TG (aš savo užrašuose jį pagarbiai vadinu „Titan Gui-
gantoff “), senas fortepijono specialistas, garsiai (ru-
siškai) pareiškė, kad L. padarė labai įspūdingą pažan-
gą. Nuo to laiko jis ėmė su manim šnekučiuotis. 

Kuo toliau, tuo labiau L. gilinosi į rusų literatūrą 
ir poeziją, skaitė daug knygų rusų kalba ir išdidžiai 
atsisakė mokytis hebrajų kalbos. Susidraugavo su Je-
ruzalės rusų poetais, kuriuos dievino, nepaisydama 
jų polinkio į bohemą ir alkoholizmą (į kitas detales 
bijojau gilintis). Tuo pat metu L. pasidarė arši Izraelio 
patriotė, įsitikinusi, kad bet kokia Izraelio politikos 
kritika yra priešo išpuolis, o priešus reikia naikinti. 

Bandžiau su ja ginčytis, tačiau bergždžiai. Ji žiūrė-
jo į mane kaip į nebrandų tipą, nors didžiadvasiškai 
mokėsi mano klasėje toliau, kol vidutiniškai baigė ba-
kalauro studijas. 

L. norėjo gauti magistro laipsnį, bet jos pažymiai 
buvo per prasti, todėl paprašė, kad tolesnėms stu-

dijoms parengčiau ją privačiai. Aš sutikau. Bet L. 
primygtinai atsisakė taisyti kairės rankos grojimą 
ir ritmą. Ji manė, kad groja gerai, o į magistrantū-
rą jos nepriima todėl, kad komisijos nariai prieš ją 
nusiteikę. Kadangi nesimokė ir hebrajų kalbos, tai 
jos perspektyva toliau studijuoti Akademijoje buvo 
aiški – jokių šansų. 

Artėjant stojamiesiems egzaminams, L. pagrojo 
man savo programą. Labai atsargiai pasakiau, kad 
neverta nė bandyti. Ji dėl visko apkaltino mane, taip 
ir išsiskyrėme. 

Vėliau sužinojau, kad L. pagimdė vaiką su Downo 
sindromu, ir pasiaukojamai jį myli, o buvusi Akade-
mijos sekretorė, mano šeimos bičiulė, juos abu glo-
boja. Kartais duoda man paskaityti L. eilėraščių (tai 
nebloga poezija rusų kalba). Pasak sekretorės, L. at-
simena mane kaip gerą pedagogą. O aš darbą su ja 
laikau savo – kaip žmogaus ir kaip pedagogo – apgai-
lėtina nesėkme. 

Trečia mokinė, apie kurią norėčiau papasakoti, 
yra ypatingo grožio geltonplaukė mėlynakė mergi-
na, nepaprastai nuoširdi ir švelni. Kartu su tėvais ji, 
pavadinkime ją F., atvažiavo iš Magadano ir apsigy-
veno Izraelio pakraštyje (turbūt tai įgytas kultūrinis 
instinktas – gyventi pakraštyje, toliau nuo valdžios 
akių). F. svajojo patekti į garsiojo profesoriaus TG 
(„Titan Guigantoff “, kurį jau minėjau) klasę, o jos 
gyvenimo tikslas buvo groti savo mylimo Chopino 
fortepijoninius kūrinius, kad per juos išreikštų inty-
miausius jausmus.

F. svajonė išsipildė – ji buvo priimta į Titano Gui-
gantoffo klasę. 

Reikėtų keliais žodžiais apibūdinti šį ypatingą pro-
fesorių. Puikus pianistas, labai gerai išmanantis ne tik 
pagrindinį fortepijono kūrinių repertuarą, bet ir žmo-
gaus anatomiją, TG ilgus metus dirbo SSRS konserva-
torijose, buvo ten plačiai žinomas ir gerbiamas, turėjo 
daug mokinių, bet dažnai principingai konfliktuodavo 
su mažiau gabiais viršininkais, todėl, artėjant senatvei, 
taip ir negavo profesoriaus etato. Atvykęs į Izraelį, jis 
buvo priimtas į Akademiją profesoriumi valandininku, 
todėl privalėjo mokyti visus, kuriuos jam paskirdavo. 
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Stiprus, žemo ūgio TG buvo ištikimas menui. Anks-
ti rytą sunkiais žingsniais atėjęs į Akademiją dvi va-
landas pats grodavo Bachą savo klasėje, kartais perei-
damas prie Chopino etiudų. TG žinojo „viską“ – kaip 
išgaunamas garsas, kokia raumenų sudėtis ir funkci-
jos, išmanė pianistų psichologiją, galėjo nuodugniai 
aptarti Beethoveno – ir visų kitų – interpretacijas, iš-
vardyti visus kada nors vykusius pianistų konkursus 
su jų finalininkais ir komisijų nariais… 

F. virpėjo iš laimės ir susijaudinimo, gilią padėką 
TG norėjo išreikšti ypač išraiškingai grodama Cho-
piną. Ji taip spaudė pirštais klavišus, kad efektas buvo 
pasibaisėtinas. TG ėmė griežtai kritikuoti savo mo-
kinę ir po keleto pamokų F. jau nebeišdžiūdavo nuo 
ašarų – ji nuvylė savo dievinamą profesorių. 

O TG pradėjo piktintis, kad F. „nuvarys jį į kapus“. 
Kaip tyčia jo sveikata iš tikrųjų sušlubavo (turėjo 
nesveiką širdį), todėl gelbėdama savo profesorių F. 
nutarė palikti jo klasę ir, suprantama, atsidūrė tarp 
mano mokinių. 

Kaip ir V. prieš keletą metų, atėjusi į klasę ji ap-
siverkė. Verkė ilgai, gal kokį pusvalandį. Verkdama 
vis atsiprašinėjo, kad neįstengia susivaldyti. Rauda ją 
smaugte smaugė. 

Tik per antrą pamoką suvokiau, kad ji graužiasi be-
veik „nuvariusi į kapus“ neprilygstamąjį profesorių. 
F. iš pradžių visiškai nepaisė mano patarimų, grojo 
pagal „profesoriaus principus“ (TG buvo juos sufor-
mulavęs). Pirmieji metai mums abiem nieko gero ne-
atnešė. Prieš vasaros egzaminus F. privalomai turėjo 
groti atvirame koncerte ir užsispyrusi reikalavo Cho-
pino Pirmosios baladės, į kurią giliai įsijautė. Klausy-
damasis, kaip skamba jos žvėriškai spaudomi klavišai, 
supratau, kad mane ji nuvarys į kapus anksčiau už TG. 
Mano prašymai, net reikalavimai keisti grojimo stilių, 
jokio įspūdžio nedarė – ji tik gūžčiojo pečiais, ir „gro-
jo“ toliau, klydinėdama kas trečią taktą. Prieš koncer-
tą ji du kartus sugrojo baladę daugmaž patenkinamai, 
jau tikėjausi, kad viskas vyks sklandžiai. 

Į atvirą koncertą išklausyti savo mokinių susirin-
kę Rūstieji pedagogai susėdo pirmoje eilėje. Išbalusi 
į sceną išėjo F., paspaudė pirmąją oktavą DO ir už-

strigo tarsi sugedusi plokštelė. Tą DO ji spaudė gal 
penkis, gal aštuonis kartus (vis stipriau), kol prisimi-
nė, ką groti. Pagrojo pirmąją muzikinę idėją – nuo 
bosų iki aukštų gaidų, unisonu. Toliau vėl pamiršo 
ir, bandydama kažką atkurti iš atminties, neryžtingai 
vedžiojo rankomis per klaviatūrą. 

Rūstieji pedagogai griebėsi už galvų, apimti tei-
suoliško pykčio. F. kažkaip susigriebė, prisiminusi 
visame pasaulyje žinomą melodinę Chopino Baladės 
figūraciją dešine ranka. Baladę ji „grojo“ apie ketu-
riasdešimt minučių. Išraiškingiausios vietos buvo 
negailestingai („iš visos širdies“) bombarduojamos ir 
nuskęsdavo klaidų liūne. Rūstieji pedagogai, netekę 
kantrybės, ėmė ją koneveikti tiesiog iš savo kėdžių (aš 
sėdėjau paskutinėse eilėse). 

Kai F. išėjo į koridorių, prasidėjo pandemoniumas. 
Rūstieji pedagogai užsipuolė mane, aiškindami, kad 
esu Akademijos – ir Izraelio valstybės – gėda, todėl 
privalau nusišauti ar bent nusiskandinti. Aplinkui 
stovėję žmonės pritariamai lingavo galvomis. Vienas 
iš Rūsčiųjų pedagogų pagrasino, kad praneš vadovy-
bei apie skandalingą mano neprofesionalumą (paža-
dą jis tesėjo). 

Grįžau namo visiškai sutriuškintas ir keletą nak-
tų negalėjau užmigti. Apsiraminęs pasikviečiau F. ir 
pasakiau, kad toks jos „koncertavimas“ visiškai ne-
priimtinas. Reikės viską keisti. Patariau, kad pasiimtų 
akademines atostogas, o aš dirbsiu su ja privačiai, nes 
grįžti į Akademiją galima tik pasiekus visai kitą lygį.

Šį kartą aš pats paprašiau F. groti Chopino Bala-
dę. Vis laukdavau tų išraiškingų vietų, kai ji pradės 
patologiškai trankyti per klavišus, o tada liepdavau 
kartoti ir kartoti (trankant). Aiškinau, kad jos elgesys 
prie fortepijono ir akustinis grojimo rezultatas yra 
nepriimtini, bet ji buvo šventai įsitikinusi, kad išti-
kimai tarnauja didžiajam Chopinui, nuoširdžiai išlie-
dama savo emocijas. Nepakeitė nuomonės net po to, 
kai pasiklausė savo grojimo įrašo (!). Bet vos pradė-
jusi pragariškai trankyti per fortepijoną, ji sustodavo, 
nes pirštai tuoj suklupdavo. Vieną kartą pati nustojo 
grojusi ir pasakė, kad jai neužtenka technikos, todėl 
negalėsianti šių jausmingų epizodų atlikti tinkamai. 
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Aš pasakiau, kad kitaip ir negali būti, nes ji prie-
vartauja ir save, ir fortepijoną. Pamėgdžiojau ją (su-
švelnindamas trankymą). Ji nusijuokė ir pasakė neti-
kinti, kad taip siaubingai grotų. Kiekvieną kartą, kai 
įsisiautėdavo, aš ją sustabdydavau ir pamėgdžioda-
vau (tik tyliau). Galų gale ji pripažino, kad kažkas jos 
grojime „ne taip“. 

Mudu pradėjome analizuoti muzikos esmę ir įspū-
džius, kuriuos sukelia muzika. Prasidėjo kelionė į 
sielą. Vėliau ėmėme iš naujo mokytis išgauti garsą, 
stengėmės įprasminti ryšį tarp savo norų ir rezultatų. 
Iš pradžių F. žiūrėjo į mane nepatikliai, užduotis pildė 
nenoriai. Kartais sakydavo: „TG taip nedėsto.“ Vėliau 
jai pačiai nusibodo tos reminiscencijos. Perėjome 
prie paprastesnių ir trumpesnių Chopino kūrinių, 
prie „neprestižinio“ Haydno („Ar manęs iš Akademi-
jos neišvarys?“ – „Manykite, kad jus jau išvarė!“), im-
davomės paprastesnių etiudų. F. susidomėjo solfedžio 
dėstymu vaikams (jai patinka akordų išdainavimas), 
ėmė daug skaityti hebrajiškai. 

Po metų ji tinkamai parengė programą ir grįžo 
atgal į Akademiją. Baigiamaisiais metais dirbo ypač 
stropiai, bet paprašė, kad dėstyčiau jai tomis dieno-
mis, kai TG neturėdavo paskaitų. F. ėmė groti savo 
draugams. Vieną kartą išgirdau, kaip ji vėl tranko 
fortepijoną, skambindama Chopino mazurką. Tuoj 
pat suklydo, išraudo, ją ėmė smaugti ašaros. Aš įė-
jau į auditoriją (durys buvo atidarytos) ir paprašiau, 
kad tą mazurką savo draugams pagrotų dar kartą, bet 
jau be imperinių emocijų. Ji pakluso, iš pradžių grojo 
pabrėžtinai mechaniškai, bet netrukus jau skambino 
plastiškai, su skoniu, tiesiog gerai. Draugai nuošir-
džiai plojo. F. šypsojosi (ji buvo ir yra pasakiškai gra-
ži, kai neverkia). Vėliau, jau per paskaitas, mes disku-
tavome apie estetiką, ir meno prasmę: „Ką išreiškia 
muzikos kompozicija? Ar pagrindinis jos turinys yra 
mūsų emocijos? O jeigu mūsų emocijos atbuko dėl 
kokių nors kompleksų, tai kas tada? Išprievartausime 
Chopiną? O gal vertėtų įsiklausyti į paties autoriaus 
muzikinį „žodį“? Gal mes grojame idėjas arba istori-
jas? O kodėl muzikos kūriniai mums GRAŽŪS? Gal 
grožis yra kažkokia atskira savybė, kurią turime su-

vokti? Gal grožio savybes galima suvokti visai atsietai 
nuo pirminių žmogaus emocijų?“ F. sutiko visa tai 
nagrinėti ir ėmė skaityti knygas jau ne tik hebrajiškai, 
bet ir angliškai. 

Ji ilgai rengėsi baigiamajam egzaminui, grojo 
bandomuosius rečitalius, klydo, bet be jokių iste-
riškų aistrų. 

Atėjusi į egzaminą sugrojo visą programą, ir gavo gana 
gerą pažymį (aišku, į magistrantūrą jos nepriėmė). 

Kai baigė groti, salėn įėjęs TG pabučiavo F. į kak-
tą. Sakė išklausęs visą programą už durų. Matyt, 
nenorėjo trikdyti… Vėliau F. su tėvu atvažiavo pas 
mane į namus ir padovanojo sidabrinį kibirą. Mes 
gerai pabendravome. F. ištekėjo už kompiuterių 
inžinieriaus, pagimdė sūnų ir gyvena gerai. Dėsto 
solfedį keliose vaikų muzikos mokyklose. Baigu-
si mokslus, ji pradėjo lankytis mano koncertuose. 
Ateina į užkulisius prieš koncertą, palinki geros 
kloties, o po koncerto grįžta pastovėti šalia. Man 
atrodo, ji mane supranta. 

Esu už daug ką dėkingas F., – dirbdamas su ja 
suvokiau, kad silpnumo priežastis dažnai būna stu-
dento dvasinis nusistatymas grojimo atžvilgiu. Šitą 
savo įžvalgą bandžiau pritaikyti mokydamas E. – in-
teligentiškiausią žmogų, kuriam kažkodėl pašėlusiai 
nesisekė gerai groti. Grodamas jis manieringai judin-
davo rankas, jo pirštai nuolat drebėdavo, jis negalė-
jo ilgesnių epizodų pagroti be klaidų ir labai sunkiai 
mokėsi tekstą. Be to, suvokdamas savo silpnumą, ir 
norėdamas būti sąžiningas, užuot veidmainiškai ap-
simetinėjęs puikiu studentu, ateidavo nesiskutęs, 
nesiprausęs (negalėdavau šalia jo sėdėti). Žodžiu, ir 
atrodė, ir jautėsi apgailėtinai. 

Bet netrukus sužinojau, kad jis yra vienas geriausių 
jaunosios kartos arabų kalbos žinovų ir puikus mate-
matikas. Mokydamasis skambinti fortepijonu, kartu 
studijavo ekonomiką, ir jam puikiai sekėsi. Bet Aka-
demijoje jis buvo laikomas vos ne „lavonu“, kiekviena 
egzaminų sesija ir jam, ir man buvo košmaras. Pusė 
dėstytojų atkakliai rašė jam neigiamus pažymius, 
todėl E. mokslai Akademijoje kybojo ant plauko. Jo 
draugė, su kuria jį matydavau keletą metų iš eilės, 
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nuėjo gyventi pas savo mokytoją  ir labai sparčiai to-
bulino grojimo techniką. E. liko „neįgalus“. Dabar jo 
pirštai drebėjo jau be paliovos. 

Aš vis klausdavau, kodėl E. negali groti lėtai. Jo at-
sakymas būdavo toks pats: „Kaip aš galiu leisti sau 
groti lėtai, jeigu man reikės groti greitai!?“ Baimė, 
kad lėtai grodamas neįstengs groti gerai, jį tiesiog 
suparalyžiavo. Kad grotų iš atminties, negalėjo būti 
nė kalbos. E. bijojo groti ir „neprestižinį“ repertuarą, 
todėl pasmerkdavo save viešoms nesėkmėms. 

Prispaustas prie sienos, aš jam pasakiau – arba jis 
sutiks groti „neprestižinius“ kūrinius, arba aš nusto-
siu su juo dirbęs (nors neteksiu dalies algos). E. var-
gais negalais įkopė į paskutinius mokslo metus. Mudu 
sutarėm, kad per diplominį egzaminą jis gros nelabai 
sudėtingus Griego ir Haydno kūrinius, jie sudarė 70 
proc. jo programos. 

Aš jau žinojau – mano gebėjimas „išmokyti gro-
ti net akmenį“ šįkart nepadės, kaip ir gražiosios F. 
atveju teks skverbtis į studento sielą ir statyti naują 
sąvokų architektūrą. Pradėjome nuo „sėkmės“ są-
vokos, aptarėme blogos reputacijos baimę ir tuos, 
kuriems įdomu plepėti apie kitų nesėkmes. Iš esmės 
sukūrėme gana aiškią pasaulėžiūrą, leidžiančią žmo-
gui rodyti kuklius rezultatus ir jais grįsti savo kelią 
tobulėjimo link. 

E. pradėjo groti ramiau. Jo jau niekas negėdydavo, 
nes nebeturėjo draugės. Trumpos Griego pjesės nura-
mino E. nervus, o pasikartojančios jų dalys sustipri-
no pasitikėjimą savimi, nes krūvis nebuvo per didelis. 
Mokėmės kaip visada – „įpūsdami gyvybę į kiekvieną 
pirštą“. Dabar, prieš pradėdamas groti, E. jau žinojo, 
kaip tą darys. 

Jis dalyvaudavo atviruose koncertuose Rūsčiųjų 
pedagogų akivaizdoje, bet dabar jie visiškai jo nepa-
stebėdavo (nes grojo sklandžiai). E. ateidavo į šiuos 
koncertus su akinamai baltais marškiniais, su neprie-
kaištingai išlygintomis konservatyvaus stiliaus kelnė-
mis ir kaip veidrodis blizgančiais batais, tvarkingai 
susišukavęs ir nusiskutęs. Jis grojo NORMALIAI. 

Į baigiamąjį egzaminą E. atėjo rimtai nusiteikęs. 
Vienas iš Rūsčiųjų pedagogų prisiminė jo ankstesnius 

fiasko ir pareikalavo, kad E. pagrotų visą programą, 
iki pat paskutinės gaidos. E. ilgiau kaip valandą me-
todiškai grojo viską, ką mokėjo, nepakėlęs nė antakio. 
Po to ramiai išėjo. 

Pažymys buvo vidutinis, durys į magistro studijas 
neatsivėrė. Mano manymu, įvertinimas buvo teisin-
gas. Bet E. supykęs ėmė klausinėti Rūsčiųjų pedago-
gų, kodėl jam neleista pereiti į antrąjį lygį. Rūstieji 
pedagogai jam paaiškino, kad visai nesvarbu, kaip 
gerai jis grotų dabar, jie niekada nepamirš gėdingų jo 
pasirodymų praeityje. 

Išgirdęs tokį paaiškinimą, norėjau kelti skandalą. 
Bet E. gavo pasiūlymą dirbti Izraelio Centrinio 

banko valdyboje ir prasidėjo naujas – fenomenalus – 
jo gyvenimo etapas. 

Vėliau jis man parašė, kad susituokė su savo drau-
gu, abu išvažiavo į Čikagą, ten jis dirba ekonomikos 
analitiku ir puikiai verčiasi. Jo pirštai liovėsi drebėję, 
nes jam nebereikia slėpti savo prigimties. Vakarais 
savo malonumui groja Mahlerio simfonijų perdirbi-
mus fortepijonui. 

Ar kas nors pasikeitė mano darbe su silpnais mo-
kiniais? 

Taip. Dabar aš aiškiau ir tiksliau galiu jiems pa-
sakyti, kokie yra jų trūkumai, kokios kliūtys trukdo 
tobulėti. Jeigu jaučiu, kad turiu pakeisti jų požiū-
rį į grojimo meną, darau tai gerokai ankstesniame 
etape. Ir neleidžiu silpniesiems eiti į sceną tol, kol 
jie nepavirto „vidutiniokais“, nors ir lietų kruvinas 
ašaras ar grasintų man pragaro bausmėmis. Kartais 
per pamokas pasiekiame gyvo grojimo efektą. Kar-
tais – ne. 

Bet svarbiausias mano tikslas – nesužaloti sielos tų, 
kuriuos mokau. Juk jiems dar visas gyvenimas prieš 
akis, be to, nemaža jų dalis dėstys muziką vaikams. 
Todėl pamatų nekeičiu – bandau mokyti be prievar-
tos, nelaužydamas sielos prigimties. Mano kolegos, 
Rūstieji pedagogai, dabar ir patys dažnai būna pri-
versti dėstyti „silpniesiems“. Metams bėgant, kai ku-
rių rūstumas sušvelnėjo, o kiti… Kitiems linkėčiau to 
paties, – verčiau vėliau negu niekad…, 
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GEORGIJUS

Su Georgijumi susipažinau Madride prieš dvyli-
ka metų, 2000-ųjų vasarą, kai mudu kartu su pusan-
tro šimto Europos rašytojų du mėnesius traukiniu 
bildėjome nuo Lisabonos iki Maskvos ir atgal – į 
Berlyną... 

Tamsaus gymio, žilstančia barzda ir baugiai pa-
našus į vahabitą Georgijus, poetas iš Bulgarijos, tada 
buvo penkiasdešimtmetis. 

Ispanijoje vietinių rašytojų „deramai“ sutiktas, tą 
lemtingą rytą pamečiau norą domėtis Iberijos užka-
riavimais ir Madrido turtais. Išsekus paskutinėms jė-
goms, Prado muziejaus prieigose išsitiesiau ant žolės 
ir nevalingai susimąsčiau, kad netrukus mirsiu...

Nežinau, ką Georgijus veikė iki tol ir kaip mane pa-
stebėjo, tačiau staiga iš kažin kur išniręs liepė nedel-
siant keltis ir sekti paskui jį. Nusivedęs į vyninę, ėmėsi 
„gydyti“. Po dešimties minučių, kai atitirpau, sužino-
jau, kad Georgijus yra ne tik sektinas Balkanų poetas, 
bet ir leidėjas, ekstrasensas.

Nuo tos akimirkos nebesiskyrėme. Gal tik retkar-
čiais, kai Georgijus, telepatiškai pajutęs, kad trauki-
nyje žmogui negera, pašokęs staiga dingdavo guosti 
dar vienos į frustraciją puolusios rašytojos, tradicinę 
lytinę pagalbą meistriškai derindamas su bulgarišku 
šamanizmu – čia jis buvo nepranokstamas.

Po dviejų mėnesių kelionės draugystė su Georgi-
jumi nenutrūko. Atradę laiko, ištisomis valandomis 

Herkus KUNČIUS

buLgarijos Liūtas

pliurpdavome telefonu, smagiai degustuodami gė-
rimus.

Skilęs per pusę, Georgijus gyveno tarp Sofijos ir 
Paryžiaus, kur dirbo jo žmona diplomatė. Tad neretai 
skambindavo iš Prancūzijos. Keletą kartų ir aš paža-
dinau jį skambučiais iš Marselio, Dakaro, Strasbūro... 
Atklydęs į Serbijos Nišą, kuris yra vos už šimto kilo-
metrų nuo Sofijos, irgi bandžiau susisiekti. Deja, tada, 
prieš metus, Georgijus neatsiliepė.

Naujųjų metų proga gavęs sveikinimą – atsiųsto-
je nuotraukoje poetas tvirtai stovėjo ant galvos, tar-
si fakelą iškėlęs tarp pėdų suspaustą šampano bute-
lį, – supratau, kad tai ženklas. Abejonių nekilo – po 
dvylikos metų privalome pasimatyti. Jei ne dabar, tai 
niekada...

Kelionės detales pedantiškai derinome keletą mėne-
sių. Georgijus norėjo, kad mūsų susitikimas Bulgarijoje 
būtų kuo sklandesnis. Tam reikėjo keleto sąlygų. Pirmo-
ji, kad tuo metu Bulgarijoje nebūtų jo žmonos. Antroji, 
kad Sofijoje būtų jis. Ir trečioji – mažiau reikšminga, – 
kad aš galėčiau susitikti su kuo įvairesniais žmonė-
mis, pamatyti kuo daugiau kraštovaizdžių, parodų, 
net spektaklių, mat Georgijus – tu, mano drauge, 
juoksiesi – šiuo metu tarnauja Nacionaliniame Ivano 
Vazovo teatre vyriausiuoju dramaturgu.

Kai tik buvo sutvertos reikiamos sąlygos ir palan-
kiai susiklostė kitos aplinkybės, sutarėme, kad į Sofiją 
atvyksiu balandžio antrojoje pusėje – per patį Vladi-
miro Iljičiaus Lenino gimtadienį.

Kelionė kaip intelektualinis nuotykis
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Sekmadienis

Skirtingai nei daktaras Jonas Basanavičius ar 
kiti Lietuvos daktarai, Bulgarijoje nebuvau lankę-
sis. Vilniaus oro uoste be trukdžių atlikęs visus 
formalumus, įsodinimo salėje sutinku švytintį 
Sergejų, seną savo pažįstamą. Pasirodo, drauge 
skrisime į Sofiją, iš kurios jis keliaus į Plovdivą su 
reikalais. Sergejus – ta proga – pasiūlo išmesti 
burnelę, bet aš griežtai atsisakau. Ne todėl, kad 
dar ankstus rytas. Tiesiog istoriniam susitiki-
mui su Georgijumi atsakingai ruošiausi. Neno-
riu išlipti iš lėktuvo toks, kokį jis mane gaivino 
prie Prado. 

Atsispyręs ir Austrijos oro linijų stiuarde-
sių gundymams – Jums, pone, kavos, arbatos, 
vyno?.. – Sofijoje nusileidžiu skaidrus kaip kriš-
tolas, darbinga galva ir įgaliomis kojomis.

Su lietuvišku pasu rankoje atsistoju į ES pilie-
čiams skirtą eilę, bet iki tol nuobodžiavęs Sofijos 
oro uosto pareigūnas valdingai nukreipia mane į 
tą, kuri visiems kitiems. Taip pažeminęs, jaučiasi 
atlikęs pareigą. 

Paklūstu. Žinodamas posovietinius papročius, 
neįrodinėju tam uniformuotam asilui, kad mano 
Lietuva įstojo į ES anksčiau negu jo Bulgarija. 
Korektiškai elgiuosi todėl, kad nešuosi lagami-
ną, prikrautą „Trejų devynerių“, „Palangų“, „Čepkelių“, 
„Suktinių“ ir kitų gėrybių, kurios muitininkams visada 
suteikia pretekstą prikibti. 

Kirtęs sieną, atvykimo salėje prie barjero išvystu 
džiugių akių Georgijų, o šalia jo, lyg būtų susitarę, – 
palinkusį Lietuvos Patikėtinį, kuris maloniai pasi-
siūlo pavežėti, mat Georgijus, kaip ir aš, automobi-
lio nevairuoja. 

Nuo oro uosto iki Sofijos centro, kur gyvensiu, 
dvidešimt minučių kelio. Dairytis po apylinkes ne-
spėju. Kalbamės. Patikėtinis pašaipiai teiraujasi, ar 
Bulgarijos ministras pirmininkas kartais ne Geor-
gijaus sūnus ar sūnėnas, mat abiejų pavardės vieno-
dos – Borisov. 

„Apsaugok, Viešpatie!“ – išsigina giminystės Geor-
gijus. Suprantu, kad jo santykis su vietine valdžia yra, 
švelniai tariant, rezervuotas.

Sustojame prie Nacionalinio stadiono. Įžengiame į ap-
triušusį socializmo laikų penkiaaukštį, kuriame gyven-
siu dešimt dienų. Georgijus tuo metu reziduos Kniaževo 
kalnuose, jo žmonos šeimai priklausančioje viloje.

Dviejų kambarių butas, priklausęs poeto motinai, 
bauginamai švarus. Anei vieno tarakono, kvepia kie-
kvienas plyšys. Georgijus prašo nesistebėti ir nesmerk-
ti, mat jo mama buvo medikė, todėl idealią tvarką, nors 
čia nebegyvena, jis uoliai palaiko ir po jos mirties. Tarsi 
patvirtindamas, čiumpa mano lagaminą ir karštligiškai 
trina kempine, paaiškinęs, kad pasaulio oro uostuose 
apstu pavojingų mikrobų.

Socialistinių laikų reliktai Bulgarijos skvere Sofijoje
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Atgavęs išblizgintą bagažą, traukiu lauktuves. Geor-
gijus ypač susidomi „Suktiniu“... Tačiau ne, tą žavų ke-
raminį butelį jis atkimš kitą dieną, mat aną savaitę ge-
rokai pasiautėjo ir jaučiasi nekaip. Vis dėlto atvykimo 
proga deda ant stalo litrą „Finlandia“, o pats gurkšteli 
alaus iš šaldiklio. Tačiau po minutės jau gailisi, prisipa-
žįsta to birzgalo vengiantis, verčiau būtų gėręs vyną...

Vakarop pėsčiomis traukiame į miestą, artimiausia-
me restorane vaišinuosi gintarine rakija, salotomis ir 
kitomis bulgariškomis gėrybėmis.

Po vidurnakčio lydėdamas mane namo, Georgijus 
pasakoja ir rodo, kur gyveno ar gyvena jo meilužės. 
Atsisveikinęs sėda į taksi ir šauna aukštyn – į šalimais 
stūksančius kalnus.

Pirmadienis

Buto sienos nuo lubų iki grindų nukabinėtos nuo-
traukomis. Visur, kur tik žengsi, lydi Jo Didenybė Ge-
orgijus: elegantiškas, mažiau elegantiškas, su laiminga 
žmona, su sūnumi – dar kūdikiu, vėliau su paaugliu ir 
jaunu vyru, baigusiu teisės mokslus Sorbonoje. Virtu-
vėje, vonioje, net tualete irgi kabo Georgijus... su smo-
kingu, su varlyte. Stačiai asmenybės kultas pramaišiui 
su vietinių modernistų paveikslais.

Lentynos lūžta nuo prancūzų poezijos ir šiuolaikinės 
rusų literatūros. Dedikacijose knygų autoriai dėkoja 
Georgijui už nepakartojamą viešnagę Bulgarijoje.

Bare kantriai lūkuriuoja keli viskio buteliai, vietinės 
rakijos litras, prancūziški ir bulgariški vynai, paslaptin-
gos trauktinės. Suskaičiavęs dvylika butelių suprantu, 
kad čia nuobodžiauti neteks.

Georgijus turi neatidėliotinų reikalų, todėl šįryt ma-
nimi rūpinsis jaunesnysis jo brolis Pavlas, profesionalus 
gidas, lydintis po Balkanus vokiečių ir austrų ekskur-
sijas. Beveik keturiasdešimt metų gyveno Šveicarijoje, 
tačiau jam taip atsibodo tas sterilus kraštas, kad ne-
apsikentęs paliko žmoną su vaikais ir grįžo į Bulgari-
ją. Laimingai gyvena Sofijoje, vedęs trisdešimčia metų 
jaunesnę pianistę ir augindamas penkerių metų sūnų. 

Kai prašmatniai kvepiantis, šviesaus gymio, be to, 
švariai nusiskutęs Pavlas pasirodo tarpduryje, sunku 

patikėti, kad tai Georgijaus brolis. Tačiau vos prabyla, 
suprantu, kad juodu sieja tie patys genai.

Pavlas aprodys man Sofiją, kad turėčiau šiokį tokį 
supratimą apie miesto topografiją. Rusiškai nei angliš-
kai jis nešneka, tad bendraujame vokiškai. Būdamas 
patyręs gidas, o ne koks sadistas, prisiekia neapkrauti 
smegenų datomis ir įvykiais, kuriuos pamirštame vos 
sužinoję. Vis dėlto šalia paminklo raštininkams jis ima 
pasakoti tokią painią vienuolių bizantiečių Kirilo ir 
Metodijaus istoriją, kad man išmuša saugiklius. Išpra-
kaitavęs suprantu tik tiek, kad prieš tai buvo glagolika, 
o vėliau atsirado kirilika. Tačiau kuo vienas slavų raštas 
geresnis už kitą, man taip ir liko paslaptis.

Stoviniuojame po didingu antros pagal dydį Europo-
je Aleksandro Nevskio cerkvės kupolu. Panašių soborų 
turime ir mes Vilniuje, Kaune... Laisvės alėjoje. Tiesa, 
mūsiškiai mažesni ir statyti kita proga.

Per porą valandų apėję miestą, Vitošo gatvėje susi-
tinkame Georgijų. Ką tik nusileidęs iš kalnų, jis žiau-
moja kažkokį chačiapurio ir kibino hibridą. Aiškina, 
kad mirtinai išalko, todėl prašo atleisti dėl abejotinų 
aromatų. Taip ir padarau.

Einame į Ivano Vazovo teatrą. Georgijaus kabinetas 
apstatytas secesiniais baldais autentiškame XIX a. pa-
baigos interjere. Georgijus pasakoja, kad tame krėsle, 
kuriame jis dabar sėdi, prieš šimtą metų nusišovė čia 
dirbęs dramaturgas, esą dėl nelaimingos meilės artistei. 
Parodo ant sienos įrėmintą nuotrauką, kurioje spalvin-
ga teatro trupė nusifotografavusi su čekų kilmės va-
dovu. Antai čia – nusišovęs dramaturgas, kairėje – jo 
žmona, o dešinėje – ta, dėl kurios... Mane apima noras 
papasakoti keletą linksmesnių lietuviškų teatrinių isto-
rijų, tačiau triukšmingai įsiveržia Nacionalinio teatro 
vadovas Pavelas Vasevas, artimas Georgijaus draugas. 
Anot legendų, jis pajėgus produktyviai dirbti Melpo-
menei net po to, kai išgeria litrą rakijos.

Pavelas panašaus amžiaus kaip ir Georgijus, tokios 
pat demoniškos išvaizdos, tik žemesnis. Klestelėjęs į 
krėslą, nuobodžiaujančio viršininko tonu pasakoja apie 
teatro repertuarą, ateities planus ir įteikia šūsnį bilietų 
į spektaklius. „Išgerti galite, bet su bobomis, Georgijau, 
savo santykius ribokit“, – nurodo prieš išeidamas.



85K u l t ū r o s  b a r a i   2 0 1 2  ·  9

Šis patikina, kad ne kitaip ir elgsimės, tačiau man 
merkia akį ir sako sklaidydamas bilietus: „Žiūrėk, an-
tradienį „Nuostabus gyvenimas“, trečiadienį „Revizo-
rius“, ketvirtadienį „Vyšnių sodas“, sekmadienį „Idioto“ 
premjera, po to banketas. Ten abu juodai prisigersime, 
o vėliau... pabendrausime su artistėmis.“

Besąlygiškai pritaręs Georgijaus planui, grįžtu į laikinus 
savo namus Evlogi Georgijevo gatvėje. Įkvėptas krimina-
linės teatro atmosferos, taisinėju kompiuteryje užsigulėju-
sią pjesę, kuri nuo šiol vadinsis „Rojaus prieangyje“.

Vakarop atvažiuoja Patikėtinis su šeima. Kaip ir 
buvo žadėta, bulgariškų patiekalų restorane ragausi-
me avies galvą.

Šalia vaikų žaidimų aikštelės suręstame medinuke, 
kurio interjeras primena žinybinę socializmo laikų val-
gyklėlę, susėdame penkiese. Klientų nedaug. Pradeda-
me nuo bulgariškų salotų ir muskatinės rakijos. Įgavę 
pagreitį, pereiname prie „namų“ vyno, taratorų, musa-
kų, baklažanų, tsatsų, sarmi, gyuvechų...

Laukiu nesulaukiu žadėtos avies. Įsivaizduoju, 
kad padavėja ją, tarsi nukirsdintą Holoferno galvą, 
atneš ant sidabrinio padėklo. Nerimauju, kad teks 
nuo garuojančio kiaušo lupti odą, rauti garbanėles, 
gramdyti raumenukus, apčiulpti kalaviju nuskeltą 
pakaušį. 

Bet nieko panašaus neatsitinka. Atneštame dubenyje 
guli pilkos mėsos kalnas, kaukolės – nė ženklo.

Smegenys, užgeriamos bulgarišku „namų“ vynu, tu-
riu pripažinti, – nuostabios. O ir tos avelės akys, kai pa-
sipjaustę jas broliškai pasidalijame, tiesiog tirpsta bur-
noje. Tokių galėčiau suvalgyti ir tuziną, ir du.

Kai sušveičiame delikatesą, Patikėtinis pakelia 
taurę už mano „inauguraciją“. Atseit vietinė tradici-
ja teigia: avies galvos neparagavęs, negali sakyti, kad 
buvai Bulgarijoje.

Buvau.

Antradienis

Pavlo ekskursija po Sofiją buvo prasminga – ryte be 
kompaso, palydovės ir žemėlapio tarsi vietinis slampi-
nėju po miestą. 

Atsiduriu visais atžvilgiais pažįstamoje gatvėje 
Tzar’ Osvoboditel’, kur telkiasi daug svarbių pastatų 
ir įstaigų, panašiai kaip Gedimino prospekte Vilniu-
je. Čia ir Nacionalinė Asamblėja, ir Rusų cerkvė, ir 
paminklas rusų carui osvoboditeliui. Rusai, ne pa-
slaptis, čia itin gerbiami. 

Priešais Karaliaus rūmus, kur dabar plyti duobėta 
automobilių aikštelė, ne vieną dešimtmetį stovėjo Bul-
garijos Lenino – Georgijaus Dimitrovo mauzoliejus. 
Žlungant bulgarų komunizmui, aktyvistams nepavyko 
išsprogdinti mauzoliejaus iš pirmo karto, prireikė antro, 
trečio bandymo... Dabar, labai norėdami, galime atsekti 
jo perimetrą. Tiek mauzoliejaus ir belikę. Panašiai kaip 
komunizmo. Žinoma, išskyrus nemirtingą Dimitrovo 
repliką iš tribūnos per III Internacionalo suvažiavimą: 
Genug, Zinovjev! Mach dass du fortkommst!

Toliau rikiuojasi stalinistinės architektūros mūrai, 
fenomenaliai patikimi, galingi. Šių daugiaaukščių, kur 
anuomet glaudėsi bulgarų komunistų nomenklatūra, 
lengvai neišsprogdinsi.

Įrėminta tų monstrų, kieme slepiasi Šv. Georgijaus 
rotonda, atklydusi iš IV–VI a. Greta jos dar išlikęs anti-
kos laikų grindinys, kolonų nuolaužos.

Einu Todoro Aleksandrovo gatve ir po dešinei pasi-
rodo vienintelė Sofijoje Banye Bashi mečetė su aukštyn 
šaunančiu minaretu, kairiau – turgus ir sinagoga. Ka-
muojamas troškulio, traukiu mečetės link, nes greta jos 
trykšta mineralinio vandens šaltiniai. 

Archeologijos muziejus, kurį dar vakar nusižiūrėjau, 
įsikūręs Lege gatvės kampe, buvusioje turkų mečetėje. 
Esu vienintelis lankytojas, todėl jaučiuosi patogiai. Pa-
sigrožėjęs senųjų trakų ginklais ir įstabia juvelyrika, il-
gėliau stabteliu prie natūralaus dydžio bronzinio šerno. 
Žvėris kaip gyvas, atrodo, tuoj kriuktels.

Archeologijos muziejus nei dydžiu, nei eksponatų gau-
sa neperžengia sveiko proto ribų. Per valandą nuodugniai 
apžiūriu graikų ir romėnų laikų antkapinius paminklus, 
apdaužytus patricijų biustus, kitas pagonių relikvijas. Pra-
ėjęs pro bizantiškas ikonas, antrajame aukšte patenku į 
salę, glaudžiančią seniausius Bulgarijos radinius. 

Ne pirmos jaunystės informacinis stendas teigia, kad 
prieš trejetą ketvertą milijonų metų pirmieji žmonės 
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iš Rytų Afrikos, turbūt kamuojami troškulio, patraukė 
aukštyn, į Europą. Dabartinės Bulgarijos teritorijoje 
nomadų keliai išsiskyrė, nes vieni pasuko – kaip ir poli-
tikoje – į kairę, o kiti į dešinę. Čia, po stiklo vitrinomis, 
apstu nežinia kokiu būdu datuotų šimtatūkstantmečių 
šukių, gremžtukų ir t. t.

Georgijus neketina manęs palikti vieno. Po pietų jo va-
lia susitinku su Mira – leidyklos Fakel darbuotoja, Georgi-
jaus pagalbininke. Išskirtinis jos bruožas – erelio nosis. 

Šalia Ivano Vazovo teatro įsikūrusi leidykla – tai 
vos vieno kambario sandėliukas, nuo grindų iki lubų 
prikrautas apkūnių žurnalų Fakel, Viktoro Suvorovo, 
Michaelio Houellbecqo, Venedikto Jerofejevo knygų. 
Lentynoje, tarp kitų rusų autorių raštijos, pagarbiai 
išstatyta nacbolo Eduardo Limonovo nuotrauka – ra-
šytojas, puošinas Levo Trockio barzdele, sėdi rankose 
laikydamas Fakel numerį. 

Iki „Nuostabaus gyvenimo“ dar yra šiek tiek laiko, 
todėl Mira pasišauna nuvesti mane į vietinio a. a. geni-
jaus Ivano Kirkovo tapybos parodą. Žmonių prisirinkę 
saikingai. Kūriniai eklektiški. Kino dokumentininkas 
Atanasas Kiryakovas, sukūręs filmą apie dailininką, 

man paporina, kad šis buvęs kūrybingas ir ūmus, ne-
perspėjęs trenkdavo sugėrovui bokalu per galvą arba 
pakurstytas paslaptingų priežasčių, suspardydavo ir iš-
mesdavo lauk iš dirbtuvės net savo geriausius draugus. 
Tokios legendos man įspūdžio nebedaro, tačiau prita-
riamai linkčioju ir begėdiškai apsimetu esąs sužavėtas.

Skambina Georgijus. Autokratiškai įsakęs Mirai, kad 
prieš spektaklį neleistų man nė svajoti apie vyną, sako 
lauksiąs teatre.

Ivano Vazovo teatrą, pastatytą XX a. pradžioje, su-
projektavo Vienos architektai Hermannas Helmeris ir 
Ferdinandas Fellneris. Auksu tviskančioje salėje su Ge-
orgijumi sėdime aštuntoje eilėje per vidurį. Anšlagas.

Georgijus spėja man į ausį pasiguosti, kad jaučiasi 
nuvargęs, naktį teatre daug dirbo, vėliau paleistuvavo 
su literatūros profesore – jaunystės laikų simpatija, pa-
dedančia jam rašyti teatro metraštį.

Prasidėjus stalininės premijos laureato Nikolajaus 
Erdmano pjesei, nusikeliu į sovietinę „Nuostabaus gy-
venimo“ buitį. Scenografas nepatingėjo, davė valią vaiz-
duotei – žiūrovų ložės ir scena lūžta nuo paslaptingų 
rakandų, skalbinių girliandų, kitokio chlamo. Trūksta 

tik kiaušinienės ir kepintų svogū-
nų kvapo.

Per pertrauką Georgijus supa-
žindina su savo profesore, kuri 
žiūri spektaklį, įsitaisiusi direk-
toriaus ložėje. Pakylėta, švytinti, 
pritvinkusi meilės, ji primena 
Pegę iš „Mapetų šou“.

Kai „savižudis“ Semionas Se-
mionovičius po ilgų dvejonių 
„būti ar nebūti“ liko gyvas, Geor-
gijus man pranešė, kad nakvos tea-
tre. Dega nebaigti darbai. Atsisvei-
kinęs patraukia tiesiai į kabinetą. 
Profesorė nuskuba iš paskos.

Trečiadienis

Išpampusioje knygų lentynoje 
susiradęs „Kenguru“ autoriaus Antikos laikų amfiteatras Plovdive
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Juzo Aleškovskio raštų keturtomį, 
skaitinėju „Kriminalinius apsakymus“. 
Jie glausti, vos po kelis puslapius.

Amerikoje gyvenantis Juzas Aleš-
kovskis (g. 1929), buvęs zekas, bardas ir 
disidentas, yra Georgijaus literatūrinis 
krikštatėvis. Naujausias romanas, už kurį 
šiomis dienomis Maskvoje Aleškovskiui, 
kaip reikšmingiausio kūrinio, emigraci-
joje parašyto rusų kalba, autoriui, bus 
įteikta premija, skirtas Georgijui, kuris, 
žinoma, tuo didžiuojasi, tačiau paties 
fakto nesureikšmina. 

Perskaitęs keletą smagių apsakymų, 
išsiruošiu į miestą. Nors man primyg-
tinai siūlyta aplankyti ikonų muziejų 
Aleksandro Nevskio cerkvėje, ren-
kuosi turgų.

Sofijos turgus – dvasinis XX a. pabai-
gos Kalvarijų turgaus brolis – chaotiškas ir akivaizdžiai 
nesaugus. Čia, kaip ir Vilniuje anuomet, karaliauja su-
maištis, apstu šiukšlių, skudurų, grūdasi veržlūs įtartini 
tipai. Susispietę į mobilias grupeles, jie trypčioja prie 
kioskelių, tariasi, kažką kombinuoja. Šiame žmonių 
margumyne netrūksta elgetaujančių vaikų, dėl nelemto 
likimo aimanuojančių čigonų, apie kuriuos prisiklau-
siau ne itin palankių nuomonių.

Ir vis dėlto šios dienos mintys sukasi ne apie preky-
bos saldo, ne apie daržovių kainas ar tautinių mažumų 
santykius Sofijos turguje. Galvoju apie Virginiją. 

VIRGINIJA

Virginija visada buvo ir liks septyneriais metais už 
mane vyresnė. Kai susipažinome, jai buvo keturiasde-
šimt dveji. Avėjo sportinius batus, vilkėjo patogiais dra-
bužiais. Džiugių akių šokoladinė poetė ir psichologijos 
specialistė atrodė panaši į paauglę. Trumpai kirptus 
plaukus puošė žila sruoga, jaunai atrodančiam veidui 
teikianti papildomo žavesio.

Virginija buvo šiek tiek laukinė, smarkiai įdegusi. 
Užaugo prie Juodosios jūros, kurioje ir vasarą, ir žiemą 

maudydavosi nuoga, kalbėjo žemu, prikimusiu bocma-
no balsu. Juokdavosi atvirai, garsiai, nesivaldydama.

Susitikome per banketą Lisabonoje, persimetėme ke-
liomis banalybėmis. O paryčiais Virginija atlėkė į kam-
barį viešbutyje ir nevyniodama žodžių į vatą prisipažino 
visą naktį negalėjusi užmigti – galvojo apie mane.

Po tokios išpažinties nebebuvo kur trauktis. Už 
rankų susikibę nevaikščiojome, tačiau šiltų jausmų 
nepritrūkom.

Virginija man patiko. Turėjo keistą savybę lemtin-
gais momentais kažkur dingti, bet netrukus ir vėl at-
sirasdavo. Buvo nenuspėjama. Ją kamavo ne blogi sa-
pnai, o paslaptingi skambučiai – iš psichiatrijos klinikų, 
psichologijos institutų, naktimis neduodavo ramybės 
keletas konkuruojančių psichoanalizės mokyklų. Su 
nematomais pašnekovais Virginija kalbėdavo irzliai, 
trumpai, liedama piktus nedviprasmiškus priekaištus. 
Metusi ragelį, atrodydavo prislėgta. Tačiau netrukus, 
vos persimesdavome keliomis frazėmis, jos veidas ir 
vėl nušvisdavo. Prisiglaudusi ir stipriai apkabinta, ga-
lutinai nurimdavo.

Virginija turėjo paauglį sūnų, apie kurį nieko nepa-
sakojo. Tik kartą užsiminė, kad jis patikimose rankose. 

ikonostasas Sofijos suvenyrų turgelyje
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Buvo lengvai užsikrėtusi feminizmu ir visiškai ne-
pagydoma frankofilė. Be akcento kalbėjo prancūziš-
kai, ne vienerius metus Radio France rengė reporta-
žus iš Bulgarijos.

Mudviejų išsiskyrimas po dviejų mėnesių nebuvo 
skaudus. Keletą metų apie Virginiją nieko negirdėjau, 
buvau ją pamiršęs. Kartą Vilniuje į namus atėjo nepa-
žįstamas tipas ir nieko nepaaiškinęs įteikė voką, ku-
riame buvo CD – Virginijos sugalvotas, parengtas ir 
išleistas valandos trukmės nuobodus Juodosios jūros 
bangų mūšos įrašas, kurį finale vainikuoja stačiatikių 
vienuolių choro atodūsis, dėkojantis Viešpačiui už šio 
pasaulio sutvėrimą. 

Sofijos knygynuose mačiau keletą dailiai išleistų Vir-
ginijos knygų. Romanas Zajanc, kaip skelbiama anota-
cijoje, išleidžiamas trečią kartą. 

Kai prasitariau Georgijui, kad noriu su ja susitikti, 
šis apsiniaukė. Tačiau pažadėjo, tiesa, riebiai nusikei-
kęs, kad galėsiu ją pamatyti, – tuo tikslu į skandalingąjį 
„Revizorių“ pakvietė ir Virginiją. „Po to mano bute ga-
lėsite dulkintis“,  – pridūrė.

Lūkuriuoju ant teatro laiptų. Virginija vėluoja de-
šimt... penkiolika, dvidešimt minučių. Imu nerimauti, 
gal po tiek metų jos neatpažinau?.. Kai paskutinis Go-
golio talento gerbėjas įsmunka vidun, tolumoje išvys-
tu plaikstantis skaisčiai raudoną skraistę. Mano Vir-
ginija – ką čia slėpti – atrodo kaip matrona. Puškuoja. 
Apsiavusi lakuotais bateliais su purpuriniais kaspinė-
liais, veidas nutinkuotas storu makiažo sluoksniu, na-
gai tarsi durklai, pirštai apmaustyti auksiniais žiedais, 
suskaičiuoju keliolika apyrankų. Prie visų šių navarotų 
trūksta tik ružavo pudelio. 

Kalbėtis ar glėbesčiuotis nebeturime laiko. Vos pasi-
sveikinę, mauname tiesiai į salę. Klestelėję į vietas, ap-
sikeičiame droviomis šypsenomis. 

Gęsta šviesos. Prasideda „Revizorius“, sulaukęs, anot 
Georgijaus, labai kontroversiškų vertinimų.

Po sceną pabirę aktoriai nuo pirmųjų sekundžių ima 
rėkti, blaškosi it pamišę. Akies krašteliu stebiu papurtu-
sį Virginijos veidą. Jis akmeninis.

Atvykus cholerikui Chlestakovui, artistai dar negai-
lestingiau įsistaugia. Megalomaniško scenovaizdžio 

fone, tarp gigantiškų matmenų rekvizito, pjesės veikėjai 
atrodo apgailėtini nykštukai. Bet baubia – niekšai – tar-
si milžinai.

Po vieno tokio klyktelėjimo, Virginija pratrūksta 
atpažįstamu juoku. Tačiau netrukus jai pasidaro nepa-
kenčiamai nuobodu. Susmukusi kėdėje, ima demons-
tratyviai žaisti su rankinės sagtim, susiradusi šiurena 
popierines nosinaites, maigo mobilųjį telefoną, nervin-
gai kasosi pilvą, blauzdas.

Nuo nesibaigiančio Tepkinų, Šlepkinų ir Deržimor-
dų riksmo man ima plyšti galva. Pirmoji „Revizoriaus“ 
dalis, atrodo, nesibaigs niekada. 

Po poros valandų vis dėlto sulaukusi pertraukos Vir-
ginija valdingai pareiškia, kad antrojo veiksmo nebe-
žiūrės. Jai to visko gana.

Man belieka pritarti. 
Kol einame į greta esančio viešbučio restoraną, Vir-

ginija keikia bulgarų teatrą. Ant stalo atsiradus bulga-
riškoms „tyrelėms“, vieną po kito tepa sumuštinius, ku-
riuos rūpestingai tarsi mama kiša man į burną. Užsako 
po taurelę degtinės. Ir be paliovos pasakoja.

Gyvenime jai, atseit, nieko netrūksta. Pasiekė, ko vi-
sada troško. Jos privatus psichoterapijos institutas klesti, 
įdarbinusi daugiau kaip šimtą žmonių. Turi kelis namus, 
prašmatnią vilą kalnuose, automobilį ir turką vairuotoją. 
Juodojoje jūroje plūduriuoja jos jachta. Triskart per me-
tus važiuojanti į Indiją pas savo guru. Leidžia moterims 
skirtą žurnalą, beje, Bulgarijoje labai populiarų. Savo 
malonumui veda psichoterapijos kursus, skaito paskai-
tas. Vadovauja magistrantams, rengia psichologijos dak-
tarus. Laisvalaikiu rašo poeziją, kartais – rimtesnes kny-
gas. Tačiau ne dėl pinigų. Be to, turi dvidešimties metų 
meilužį. Vietnamietis studentas, jos išlaikomas, pas ją ir 
gyvena. Kartais pasikviečia kitą – penkeriais metais vy-
resnį už pirmąjį – juodą kaip anglis atletą iš Senegalo, bu-
vusį vidutinio svorio boksininką. Bičiulių, šaunių draugų 
jai irgi netrūksta. Su jais susitikinėjanti sekmadieniais. 
Papusryčiavę verandoje, pasimaudę baseine, kartu iki 
vakaro medituoja. Virginija atsiduso: jaučiasi tiek visko 
pertekusi, kad net nežino, ko dar galėtų norėti. 

Išsikalbėjusi ir nepalietusi degtinės, ėmė žiovauti, 
rodydama porcelianinius dantis. Pasiguodė, kad jai 
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niekas nebeįdomu. Neturi svajonių, tikslų, rūpesčių. 
Sūnaus gyvenimas irgi idealiai sutvarkytas. Jos pinigais 
gavęs išsilavinimą Oksforde, dabar gyvena Londone, 
užima aukštas pareigas draudimo bendrovėje. Beje, 
Anglijoje netrukus išeis dar viena Virginijos knyga – 
romanas moterims. Jau seniai jai nebesvarbu, ką mano 
apie ją visi tie Bulgarijos literatai, kaip vertina. Jai nu-
sispjaut. Gali sau leisti prabangą – nebegalvoti apie sė-
kmę ar šlovę.

Kai važiuojame į Georgijaus butą, Virginija užsnūs-
ta. Pasigirsta begėdiškai garsus knarkimas. 

Taksistui sustojus, psichoterapeutės nežadinu, ne-
tempiu iš mašinos. Ramiai uždarau dureles, o kai taksi 
ištirpsta tamsoje, patiriu beribį palengvėjimą, prilygs-
tantį dieviškai palaimai.

Po vidurnakčio skambina Georgijus. Klausia, kaip se-
kasi. Sužinojęs, kad nemačiau antrojo „Revizoriaus“ veiks-
mo, ne juokais užpyksta, esą ten visa spektaklio esmė. Tei-
sinuosi, kad dėl to kalta Virginija. „Aš visada žinojau, kad 
ta kalė nemėgsta teatro“, – įniršęs meta ragelį.

Ketvirtadienis

Georgijus mėgsta tvarkyti svetimus gyvenimus. 
Daro tai autokratiškai, be jokių ceremonijų. Šiandien 
jis, nepasitaręs su manimi, suorganizavo keletą inter-
viu. Sakė, kad taip reikia. Ir taškas.

Dragano Tsankovo gatve pėdinu į Bulgarijos Na-
cionalinį radiją. Fojė pasitinka keletas damų. Pirmoji 
su cigarete dantyse puikiai kalba rusiškai, nes drauge 
su Georgijumi mokėsi M. Gorkio literatūros institute 
Maskvoje. Antroji, gerokai jaunesnė, yra anglakalbė, 
jos veidą slepia ryškus makiažas. 

Studijoje – Georgijaus valia – tenka taukšti į eterį vi-
sokius niekus. Jaunesniosios paklaustas, kaip man pa-
tinka Sofija ir kuo ji skiriasi nuo Vilniaus, sumetu tik 
tiek, kad čia, deja, nėra baroko. Apdairiai suvokęs, kad 
būtina pasakyti ir kažką malonaus, priduriu, esą Sofi-
ja man labai panaši į... Paryžių. Po šios veidmainiškos 
įžvalgos žurnalistė prunkšteli.

Radijo lauko kavinėje su vyresniąja įrašinėjame an-
trąjį pokalbį. Pagavęs palankų vėją, keikiu Staliną, ko-

munizmą, narsiai ginu ES himną, Briuselio kopūstus 
ir biurokratus. Nepraleidžiu progos priminti Lietuvos 
pasipriešinimo kovų, Žečpospolitos padalijimų, visų 
sukilimų...

Bulgarai, panašiai kaip ir lietuviai, apgailėtinai de-
presyvūs, vis aimanuoja, raukosi. Iš patirties žinau, 
kad nėra prasmės ginčytis, kurioje šalyje šiuo metu yra 
daugiau savižudžių. Radijo žurnalistė, dalykiškai rem-
damasi nenuginčijama statistika, tvirtina, kad pas juos. 
Vengrai, korėjiečiai ir rumunai, kiek pamenu, šiose 
lenktynėse taip pat nenori atsilikti. Antra vertus, skai-
čiai, objektyvūs ar subjektyvūs, nėra labai reikšmingi. 
Svarbu, kaip jaučiamės. Jeigu jaučiamės užprogramuoti 
savižudžiai – pirmyn į pragarą!

Išsipliurpęs pėsčiomis grįžtu į Sofijos centrą. Skam-
bina Sergejus, mano bičiulis, sutiktas lėktuve. Sako, kad 
važiuoja iš Plovdivo ir norėtų drauge pavakarieniauti. 
Susitariame po „Vyšnių sodo“ susitikti prie Nacionali-
nio teatro.

„Vyšnių sodas“, pasirodo, ne tik nepadoriai didelis – 
Čechovo kūrybos specialistai iškniso, kad jis turėjęs 
būti ne mažiau kaip 1000 hektarų, – bet ir nepakenčia-
mai ilgas. Šį vakarą rodoma keturių veiksmų tariama 
komedija yra paskutinis armėnų kilmės režisieriaus 
Krikoro Azariano darbas.

Nuo pirmųjų vaidinimo minučių imu nekantriai 
laukti, kad lengvai pamišusi Liubovė Andrejevna Ra-
nevskaja kuo greičiau atsikratytų to nelemto vyšnių 
sodo ir paleistų mane į visas keturias puses. Nei jai, nei 
jos dukrai Anai, nei kitiems rusų dvarininkams nejau-
čiu nė menkiausios užuojautos dėl prarandamo turto. 
Atvirkščiai, jei galėčiau, pats paspartinčiau išpardavi-
mo procesą. 

Nors XIX a. šeimos turto dalybos manęs nesujaudi-
na, tačiau išeiti iš spektaklio nedrįstu, kad antrą kartą 
neužrūstinčiau Georgijaus. Herojiškai sėdžiu parteryje 
ir iš nuobodulio apžiūrinėju dailesnes artistes. Deja, 
mano trumparegės akys nedaug ką įžiūri, bet susidarau 
įspūdį, kad Varia visai nieko. Net Ranevskaja pakenčia-
ma. Tiesa, tarnaitė Duniaša – šiaip sau.

Atminties dirvonuose nevalingai suveši galybė „Vyš-
nių sodų“, kuriuose man teko lankytis: belgiški, lenkiš-
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ki, prancūziški, rusiški, lietuviški... Dabar šalia žaliuoja 
ir bulgariškas. Kad tik greičiau jį iškirstų...

Šiuolaikiniai režisieriai nepateisinamai daug spekta-
klių stato pagal pjeses iš klasikinio repertuaro. Tarsi gy-
venimas stovėtų vietoje, sukasi vis tie patys „Hamletai“, 
„Revizoriai“, „Karaliai Lyrai“... Panašiai ir muzikai, ne-
turėdami vaizduotės ar būdami itin saikingo akiračio, 
tūkstančius kartų džyrina pabodusias Haydno, Mozar-
to, Beethoveno ir kitų velionių melodijas. Tai darosi 
nepakenčiama. 

Pagaliau scenoje pasigirsta duslūs kirvių kirčiai. 
Ateina ilgai laukta atomazga. 

Kai aktoriai lankstosi scenoje, jaučiuosi dėkingas 
verslininkui Lopachinui – dėl ryžtingų jo veiksmų į su-
sitikimą su Sergejumi pavėluosiu tik pusvalandį.

Kaip šampano kamštis išlekiu iš teatro. 
Ant laiptų, nekantriai žvilgčiodamas į laikrodį, lūku-

riuoja Sergejus. Bandau teisintis, kad bulgarų „Vyšnių 
sodas“ gerokai didesnis nei prancūzų, nors lietuvių vis 
tiek nepranoko.

Penktadienis

Iš pat pradžių tarėmės, kad vyksime į Plovdivą. Ten 
apstu Georgijaus draugų ir mielų pažįstamų.

Ryte sučirškia telefonas, skambina monumentaliai 
susirūpinusi Mira: tas satrapas išvertęs ją iš lovos šeštą 
ryto ir liepęs man pasakyti, kad sekcijoje tarp knygų su-
rasčiau jo mylimą gertuvę. Kitoje spintoje, po patalyne 
arba striukės vidinėje kišenėje turėtų būti ir apypilnis 
viskio „Black Velvet“ butelis. Jį reikia supilti į gertuvę ir 
perduoti Georgijui. Tai labai svarbu.

Susitinkame prie teatro. Georgijus švyti, nes teatro di-
rektorius mūsų kelionei parūpino automobilį su vairuo-
toju. Pasakoja, kaip pernai su kolega Koroliovu išsiruošė 
į Plovdivą tik pusdieniui, bet užtruko dešimt dienų. Ap-
lankė Rodopų ir Pirino kalnus, nuogi maudėsi Dunojuje, 
vieną naktį atsidūrę prie Juodosios jūros pabudo pliaže. 
Ir visą laiką – tik nieko nepagalvok – kalbėjosi apie kūry-
bą, politiką, dangaus kūnus. Vėliau literatas Koroliovas 
šią odisėją aprašęs, o Georgijus papildęs turiningais ko-
mentarais. Šimto puslapių tekstą išspausdino žurnalas 

Novyj mir. Maskvoje ši publikacija sulaukusi didžiulės 
literatūrinės sėkmės.

Dairausi pro langą. Kur pažvelgsi – trakų pilkapiai. 
Per vieną tarptautinę archeologų konferenciją neseniai 
priekaištauta bulgarams, kad šalyje nebaudžiamai kles-
ti juodoji archeologija. Šie atrėmė priekaištus, priminę 
kolegoms, kad Bulgarijos kultūrinis sluoksnis labai rie-
bus, radinių užteksią tiek baltiesiems, tiek rudiesiems, 
tiek juodiesiems archeologams, net jei kasinėtų tūks-
tančius metų…

Georgijus nepraleidžia progos priminti, kad šiose 
platumose auga viskas – kukurūzai, pomidorai, bakla-
žanai, vynuogės, išskyrus pinigus. Beprotiškai derlingos 
žemės. Be to, yra naftos, aukso. Tačiau naudingųjų iška-
senų ir brangiųjų metalų temos neplėtojame, gurkštelė-
ję iš gertuvės, pereiname prie malonesnės.

Georgijus sako, kad Plovdive, garsėjančiame mul-
tikultūriškumu – čia taikiai sugyvena bulgarai, turkai, 
armėnai ir čigonai, – susitiksime su žaviąja Ruža ir ne 
mažiau simpatinga Mia. Pirmoji yra velionio dailininko 
Georgijaus Božilovo (Dramblio) duktė, o antroji buvo 
jo meilužė. Abi moterys vienmetės ir artimos draugės. 
Dabar Mia gyvena kaime su skulptoriumi Milko (Van-
dalu), pas kurį kalnuose nakvosime. Ruža, paveldėju-
si iš tėvo ne tik galeriją, bet ir būstą – kelis kambarius 
su kalno šlaite iškalta cele, ketino joje ilgiems metams 
įkalinti Georgijų, kad šis vienatvėje kurtų meilės lyriką, 
užuot paleistuvavęs kur papuola.

Pakeliui aplankome Aseno tvirtovės, trakų statytos 
V–IV a. prieš Kristų, griuvėsius kalnuose ir XII a. Šv. 
Bogorodicos cerkvę. Joje tuščia, nė vieno maldininko.

Bačkovo vienuolyne, kurį XI a. įkūrė gruzinai Bakuria-
niai – Bizantijos karvedys Grigorijus su broliu Abasijumi, 
lūkuriuojame gido. Jis, žurnalo Fakel ilgametis prenu-
meratorius, pažadėjo Georgijui, kad atrakins ir aprodys 
refektoriumą. Čia po devyniomis spynomis saugomos 
unikalios viduramžių freskos, palubėje tarp krikščionių 
šventųjų kabo ir pagonio Platono (su aureole) atvaizdas.

Vienuolyno kieme fotografuoti griežtai draudžiama, 
bet, balsingam sargui nusisukus, padarau keletą kadrų. 

Dievo Motinos cerkvė, kurioje saugoma stebu-
klinga XI a. Šv. Bogorodicos ikona, skendi priete-
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moje. Pagarbiai atsistoju į eilę su kitais piligrimais. 
Tikinčiųjų pavyzdžiu, palypėjęs ant trečiojo laip-
telio, liečiu pirštais pajuodusią nuo laiko ikoną ir, 
sugalvojęs žemišką norą, persižegnoju. Georgijus, 
pasirodo, irgi religingas. Nusipirkęs kaip ir aš tuziną 
žvakelių, degina jas, tūpčioja prie šventųjų atvaizdų, 
mechaniškai žegnojasi, net apsiašaroja, kad tik atsi-
kratytų nuodėmių.

Plovdive prisėdame užkąsti rekomenduotoje armė-
no užeigoje. Georgijus guodžiasi: baisu ir pagalvoti – 
kitą savaitę iš Paryžiaus atvyks žmona, todėl turįs būti 
geros formos. Jai šešiasdešimt, taigi teks pasistengti. 
Iškilmingai prisiekia: kai pasirodys Ruža, būsiąs jai 
abejingas – šaltas kaip ledas, kietas kaip titnagas. Jos 
jam nebereikia. Gana. Be to, pastebėjęs kelias raukš-
leles pasmakrėj. Žodžiu, Ruža ne tokia patraukli kaip 
prieš penketą metų.

Vilką minim, vilkas čia – į užeigą kaip torpeda įvai-
ruoja Ruža. Saikingai apkūni, raudonskruostė, žemę 
šluojančiu sijonu. Jai apie trisdešimt, iš skruostų pana-
ši į pūstažandį žiurkėną. Tarsi laukinė skimbčioja ka-
roliais, auskarais, sunkiomis varinėmis apyrankėmis. 
Gyvų akių, nepaslepiamai geidulingo žvilgsnio. 

Klestelėjusi greta Georgijaus, apsiveja poeto kaklą, 
glosto krūtinę, žnaibo šlaunis. Po to džiugiai paskelbia, 
kad meilužį ką tik išsiuntė į Montaną, todėl šiandien jos 
laimei niekas nesutrukdys.

Georgijaus valios ledai ištirpsta, titnagas suskyla. 
Karštis Plovdive nepakeliamas. 

Ružos būstas, prieš metus paveldėtas iš tėtušio 
Dramblio, panašus į vokiečių dzotą, turi net atsišaudy-
mui skirtą angą. Pakabintas prie kalno tarsi kregždės 
lizdas. Ankštame kiemelyje, kur šiek tiek vėsiau, Geor-
gijus man parodo slaptas dureles į garsiąją celę, kurioje 
Ruža ketino jį įkalinti.

Kol valgau braškes ir gurkšnoju šiltą degtinę, Geor-
gijus su Ruža dingsta dzoto prietemoje. Sugrįžta įkaitę 
ne vien nuo karščio.

Einame pasivaikščioti po miestą. Ruža rodo antikos 
laikų amfiteatrą, įsmukusį į grindinį, monumentalius 
savo tėvo kūrinius – papilkėjusias freskas, aptrupėju-
sias mozaikas, sgrafitus „darbo ir poilsio“ temomis. 

Dramblio galerijoje, kurioje Ruža prižiūri kūrinių 
ekspoziciją, Georgijų čiumpa į glėbį bloga kompanija – 
tarsi švytuoklė svirduliuojantis ikonų tapytojas, kalbos 
dovaną praradęs vietinis grafikas ir statinės gabaritų 
kūlverstukas, panašus į nusigyvenusį kraštotyrininką. 
Staiga pakeitę artimiausius planus, trys Plovdivo klasi-
kai prisijungia prie mūsų. Sutūpę galerijos kieme, pri-
mygtinai vaišina neįveiktais puotos likučiais.

Georgijus nepatenkintas – atseit į Plovdivą, savo my-
limą miestą, norėjęs atvažiuoti incognito. Dabar tas stu-
kačius ikonų tepliorius Andrejus visiems išpliurps, kad 
čia lankėsi didysis Georgijus, taigi gero nelauk.

Nutarę atsiplėšti nuo blogos kompanijos, abu išsku-
bame į mecenato Atanaso Krastevo, buvusio Plovdi-
vo mero, namą muziejų. Tačiau trijulė seka iš paskos. 
Pakeliui šūkčioja, plėšia verksmingas Balkanų regiono 
dainas, užbėgę pirmyn perka alkoholinius gėrimus, o 
mane apipila suvenyrais. Ispaniška barzdele puošinas 
ikonų tapytojas Andrejus, beje, labai panašus į rusų 
dailininką Niką Safronovą, įteikia molinį puodelį, Iva-
nas – varpelį, o grafikas Toma – jau spėtą nugerti raki-
jos buteliuką.

Apkarstytas Plovdivo klasikų dovanomis, atsiduriu 
prie Atanaso Krastevo namo muziejaus. Nors darbo 
laikas seniai pasibaigęs, Ivanas keliais spyriais į vartus 
prisišaukia muziejininkę. Ji – ikonų tapytojo Andrejaus 
brolio žmona. Išvydusi solidžią itin gerbtinų žmonių 
kompaniją, nesiraukydama įleidžia kieman. Po minu-
tės iškilmingai atneša padėklą su rasotais balto vyno 
buteliais ir taurėmis. Kol bloga kompanija juos tuština, 
slankioju po mecenato namą muziejų. Velionis meras, 
sukaupęs solidžią Plovdivo dailininkų darbų kolekciją, 
pelnė neblėstančią jų pagarbą. Ikonų tapytojas prasita-
rė, kad gūdžiais socializmo laikais čia vykdavo ne tik 
įspūdingi kūrybos vakarai, bet ir pasibaisėtinos orgijos, 
Georgijus taip pat nakvojęs ne kartą.

Užtrukę muziejuje ilgėliau nei planavome, traukia-
me toliau, pas buvusią Dramblio sugyventinę Mia, kuri 
laukia savo darbovietėje – ikonų restauravimo dirbtu-
vėje. Dabar jau ir aš dainuoju, už paskutinius levus net 
nuperku keletą suvenyrų pakeleiviams. Georgijus susi-
varvina paskutinius lašus iš gertuvės.
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Įkopę į kalną, blausiais žvilgsniais stebime Plovdivo 
panoramą, kurioje kaip ir amžinojoje Romoje galima 
suskaičiuoti septynias kalvas.

Dirbtuvėje Mia rodo man restauruotinas Bizanti-
jos laikų ikonas, o Georgijus – monumentalų ama-
tininko stalą, ant kurio jam teko ne kartą ir ne du 
mylėtis. 

Apsitarę nusprendžiame, kad visi – net ir blogoji 
klasikų kompanija – važiuosime į kaimą kalnuose, pas 
Vandalą. 

Atsiduriu viename taksi su Mia ir ikonų tapytoju 
Andrejumi. Toma ir Ivanas važiuos iš paskos. Geor-
gijus su Ruža pasiliks dirbtuvėje. Abu teisinasi, kad 
būtina valstybinę įstaigą užrakinti, vėliau šio to nu-
pirkti. Dėl asmeninių daiktų – telefono, paso, dantų 
šepetėlio – liepia man nesijaudinti, dar nesutemus 
viską atveš.

Po valandos kelio jau nebesigaudau, kur rytai, kur 
pietūs, o dar ikonų tapytojas diskretiškai teiraujasi, ar 
aš, neturėdamas nei telefono, nei pinigų, nebijau va-
žiuoti su beveik nepažįstamais žmonėmis pas visai ne-

pažįstamus žmones? Atsakau 
nemandagiai, klausimu į klau-
simą: o gal jiems reikėtų bijoti 
manęs?..

VANDALAS

Ne paslaptis, kad gabesni skulp-
toriai monumentalistai privengia 
knygų, pasitenkina – skirtingai 
nei astrofizikai – ribotu akira-
čiu, dažniausiai būna ūmūs, 
nevaržomi perdėto jautrumo. 
Žinoma, visada esama išimčių. 
Bet skulptorius Milko tokia iš-
imtis nebuvo. Kaip ir dauguma 
cecho brolių, atsipalaiduodavo 
tik prie butelio. Suvartojęs litrą 
kitą, stodavo kautis su demonais. 
Įsisiautėjęs trupindavo baldus, 
išdaužydavo namų langus, tada 

imdavosi sienų ir pamatų. Todėl gavo Vandalo pravardę.
Georgijus nuramino, kad šiuo metu Vandalas geria 

tik alų, taigi pavojus kieno nors gyvybei neturėtų kilti.
Vos pravėrėme vartelius, mus pasitiko milžinas su 

stalčiaus formos smakru, į galeros irklus panašiomis 
rankomis ir pervėrė rūgščiai nepatikliu žvilgsniu. Ne-
reikėjo būti psichologu, kad suprastum – šį vakarą jis 
mažiausiai norėjo matyti būtent ikonų tapytoją. Vis 
dėlto visus pakvietė vidun, pasodino sode prie stalo.

Kol ikonų tapytojas Andrejus kažką gailiai vapėjo 
apie stačiatikių vyskupus ir jų nesumokėtus honora-
rus, Vandalas parūpino rakijos, o pats ėmė siurbčioti 
alų iš bambalio.

Pokalbis nesimezgė. Tik tada, kai taksistas, valandė-
lei irgi užsukęs į svečius, maktelėjo kelias rakijos stikli-
naites, radome mums visiems rūpimą temą – apie orą. 
Oras Rodopų kalnuose išties dieviškas. Norisi ne tik 
kvėpuoti pilna krūtine, bet ir rūkyti, svaigintis smalkė-
mis, kitais būdais nuodytis.

Plovdivo moterys, pasak Bulgarijos žinovų, iki 
šiol yra turkiško sukirpimo – osmanai paliko čia 

Georgijaus Dmitrovo mauzoliejaus vieta
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gilų pėdsaką. Vyrų mušamos, jos nesišaukia pa-
galbos, visada aklai paklūsta savo valdovams. Fe-
minizmo piktžolės šiame regione, nors ir bandyta 
jas pasėti, neprigijo. Emancipacija čia irgi svetima, 
todėl Mia, negavusi Vandalo leidimo prisėsti šalia 
mūsų, suko ratus aplink stalą, prižiūrėdama, kad 
vyrams nieko netrūktų. Vandalas tarsi turkų sul-
tonas vadovavo savajai odaliskai – vos pastebimu 
galvos linktelėjimu paliepdavo kuo greičiau atnešti 
sūrio, papilstyti arbatos, išvalyti pelenines, surinkti 
nukritusias nuorūkas.

Įsisupęs į jaukią Vandalo megztinio vilną, dirs-
čiojau į taksisto laikrodį. Praslinko dvi valandos, bet 
Georgijus su Ruža nesirodė. Toma ir Ivanas taip pat 
kažin kur atsiliko. 

Išsekus orų temai – Vandalas moka tik bulgariškai – 
pereiname prie gestų kalbos, praplėsdami ją lotyniško-
mis sentencijomis. 

– Ibi patria, ubi bene, – sakau.
– Quod erat demonstrandum, – neprieštarauja Vandalas.
Išvydęs susidomėjusį Vandalo žvilgsnį, pasakoju, kad 

man čia patinka. Mieli žmonės. Daug šviesos. Turtinga 
kultūra: trakai, graikai, romėnai... Šilta. Pašonėje Juo-
doji jūra. Sofijoje mačiau didingą Aleksandro Nevskio 
cerkvę, nemažai spektaklių, aplankiau kelias parodas. 
Be to, abejoju konceptualizmo prasmingumu, o avan-
gardinės srovės man stačiai juokingos.

Vandalas pritariamai linkčioja. Atpažinęs artimą 
sielą, demonstruoja, kaip nuo ryto iki vakaro tašo 
akmenį. Prisipažįsta, kad uždarbiauja darydamas an-
tikos dirbinių kopijas. Parduoda jas turistams, įperša 
vienam kitam sukčiui. Iš marmuro yra nukalęs trijų 
metrų Nikę, devynias Afrodites, tuziną Sokrato galvų, 
du Apolonus, Platoną, gerą šimtą kolonų. Beje, sušik-
tas avangardizmas jam irgi ne prie širdies. Jis abejoja, 
ar asmeninė raiška kitų kontroliuojamoje teritorijoje 
laikytina kūryba. Vandalui menas – tai ne beprasmis 
objektų ir formų išdėstymas, bet naujų dėsnių atradi-
mas. Todėl privalome eliminuoti ne tik fašizmą, ko-
munizmą, bet ir elitarizmą, nes jis varžo veiksmų lais-
vę ir trukdo vienytis su bendraminčiais, siekiančiais 
pačių doriausių tikslų.

Man bandant ženklais parodyti, kad meilė – tik 
meilė! – yra visuotinio gėrio pagrindas, vynuogyne 
tarsi vaiduoklis pasirodė Georgijus. Netrukus su pir-
kinių maišais ir mano manta atpuškavo Ruža.

Ilgai nedelsę, suėjome vidun. Šalia manęs ir Ru-
žos įsispraudęs Georgijus svaidėsi žaibais – užsive-
dęs kartojo, kad negali pakęsti stukačiaus Andrejaus. 
Bambėjo, kad tas niekšas iš pamatų griauna jo geros 
nuotaikos rūmą. Kad atvėstų, išsivedžiau Georgijų į 
vynuogyną. Rodydamas žvaigždes danguje ir geome-
triškai tobulą pilnatį, raminau, kad gal nėra jau taip 
blogai – ikonopiscas netrukus pasigers ir nebeturėsi-
me su juo bėdų.

Deja, religinių temų tapytojas Andrejus rodė neįti-
kėtiną atsparumą alkoholiniams gėrimams. Negana to, 
begėdiškai flirtavo su Ruža, kuri nepateisinamai koke-
tuodama kikeno iš dviprasmiškų jo replikų.

Georgijaus veidas pamėlo. Netrukus pajuodavo. Pa-
prašęs minutėlės dėmesio, poetas atsistojo ir ėmė gal šiek 
tiek pernelyg jausmingai deklamuoti savo meilės lyriką.

Jo balsas – aksominis:

После долгих ночей
Возвращаюсь к законной жене.
Где ты терялся, любимый?
На дне, дорогая, на дне...

Mia aptirpsta. Vandalas suakmenėja. Taksistui pasi-
vaidena Homeras. Nežinia iš kur atsiradę klasikai Toma 
ir Ivanas susigraudina. Solidūs vyrai, turbūt prisiminę 
savo artimuosius, nesigėdija ašarų. 

Virš stalo plazdenant dvasingos tylos angelui, ikonų 
tapytojas Andrejus, pasislėpęs po ironijos kauke, de-
monstratyviai prunkšteli. Georgijus atsisėda, nuleidžia 
žilą galvą. 

Staiga pašokęs Vandalas liuobia Andrejui kumščiu į 
tarpuakį. Apsipylęs kraujais šis nuvirsta. Vandalas kėsi-
nasi jį pasmaugti... Kad nematyčiau buitinio smurto, be 
eilės mosteliu rakijos ir akimirksniu atsijungiu.

Tęsinys kitame numeryje
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Visi rašome laiškus, vieni dažniau, kiti rečiau. Vienų 
laiškai ilgi, primenantys apsakymus, kiti apsiribo-

ja dviem eilutėmis, bet vis tiek malonu juos gauti. Mūsų 
laikais popierinius laiškus negrįžtamai genocidiškai 
naikina elektroniniai. Jei tavo kišenėje pūpso telefo-
nas, prijungtas prie pasaulinio voratinklio, jie pasieks 
tave šviesos greičiu, nesvarbu, kur būtum – tualete, 
traukinyje ar parduotuvėje. Taip nužudomas laukimo 
džiaugsmas ir prisilietimo malonumas! Aš priklausau 
tiems dinozaurams, kurie vis dar rašo popieriaus lape, 
deja, kaip ir daugelis vis rečiau… Norėčiau prisiminti 
laikus, kai internetas mums buvo tik mokslinės fantas-
tikos vaisius ir donkichotišką popierinę savo kovą su 
virtualybe.

Vaikystėje ir paauglystėje per kiekvienas atostogas – 
rudenį, žiemą, pavasarį ir vasarą – būdavau ištremiamas 
į kaimą, kur sutikau daug nuostabių draugų. Vienas iš 
jų NK vaikystėje bandė įtraukti mane į knygų pasaulį, 
deja, nesėkmingai. Man buvo įdomiau klausytis, kaip 
jis perpasakoja istorijas iš knygų, nei pačiam jas grauž-
ti, juk ir šiaip turėjau ką veikti: laksčiau su dviračiu, 
klaidžiojau po miškus, nerūpestingai leidau dienas prie 
tvenkinio ar paupyje. Paauglystėje mes, kaimo vaikėzai, 
žavėjomės ypatingu NK talentu – jis rašė laiškus mer-
ginoms. Vasarą beveik kasdien apie antrą valandą po 
pietų sutikdavau jį prie pašto dėžės, kuri priminė paka-
binamą medinę lentyną su dvylika stalčių. Aš eidavau 
paimti močiutės laikraščių, o jis – merginų atsakymų į 
savo laiškus. Šiuo atžvilgiu buvo tikras profis – sulau-

Reminiscencijos

Airidas VAINORAS

L @ i š k @ i

Skiriama A. B. iš Ukmergės

kęs palankaus atsakymo, išsidangindavo į kurį nors 
Lietuvos užkampį. Grįžęs pasakodavo savo nuotykius, 
o mes išsižioję klausydavomės, mokydamiesi viliojimo 
paslapčių – kokius epitetus vartoti, apie ką rašyti. NK 
buvo apsiskaitęs vaikis. Vis dėlto aš nesusigundžiau jo 
pamokomis, nes turėjau draugę užsienietę…

Viskas prasidėjo aštuntoje klasėje, kai naujoji anglų 
kalbos mokytoja, vakarykštė studentė, per vieną pamo-
ką paklausė: „Vaikai, kas norite susirašinėti su užsie-
niečiais? Parašykite apie save ir duokite man adresus.“ 
Daviau savąjį, nors anglų kalba man sekėsi nekaip. Tais 
laikais atsirado keistas verslas – žmonės pardavinėda-
vo užsieniečių adresus. Pamenu vieno tokio laimingojo 
pokalbį fotoateljė, jis ten užsuko, kad nusifotografuotų 
gražiai pasipuošęs, juk užsieniečiui negalima siųsti bet 
kokio šlamšto! O aš sėdėjau žalias iš pavydo – kad ir 
man taip! 

Laikas bėgo, net pamiršau, kad daviau kažkam 
savo adresą. Ir štai po metų kaip žaibo iš giedro dan-
gaus sulaukiau laiško – parašė mergina iš Baskijos. 
Tada sužinojau, kad Ispanijoje gyvena ne tik ispanai 
su katalonais, nors per geografijos pamokas, žinoma, 
niekas apie tai nekalbėjo. Ji aiškino man, kas yra ETA 
(Euskadi Ta Askatasuna, baskų kalba – Baskų šalis 
ir jos laisvė, ginkluota organizacija) ir kad kiekvie-
na tauta nori pati valdyti savo kraštą. Ji didžiavosi, 
būdama baskė. Laiškai ateidavo kas mėnesį, kartais 
dar rečiau, kaip XIX a. iš kokios nors Amerikos. Jie 
atplaukdavo ar atbildėdavo traukiniais (tik ne lėktu-
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vais) su 60-ties senųjų gerųjų infliacinių ispaniškų 
pesetų vertės pašto ženklais. Nuo voko visada žvelg-
davo skirtingų atspalvių – pamėlęs, pažaliavęs ar 
surūdijęs, kaip ir dera karalystei, – persona nume-
ris pirmas: Chuanas Carlosas I. Laukdavau tų laiškų, 
kaip vaikai Kalėdų senelio, nes tai būdavo tikras ste-
buklas – ryšys su kitokiu pasauliu, kuris toks tolimas 
ir nepasiekiamas tarsi Mėnulis. Tada juos šifruoda-
vau, pasiėmęs žodyną, ir pragariškomis pastangomis 
raitydavau atsakymą, aišku, priveldamas aibę sin-
taksės klaidų. Ji buvo stropesnė rašytoja, nors dabar 
skaitydamas randu ir jos mažų kaip skruzdės klaide-
lių. Mudu dalijomės geografijos žiniomis, asmeninio 
gyvenimo paslaptimis ir – tas labai svarbu visiems 
paaugliams – muzikinėmis simpatijomis. Tais dino-
zauriniais laikais aš klausiausi saldžiojo popso: Ace of 
Base, 2 Unlimited, Dr Alban ir panašių asų. Ją traukė 
sunkesnė artilerija, tokia kaip Greenday, o man visi 
rokeriai tada atrodė beviltiški narkomanai. Žinoma, 
nenumaniau, kad po 14 metų linguosiu galva kartu 
su jais. Laikas keičia mus neišvengiamai!

Kai žalia paauglystė baigiasi, vyrai išeina į karą. 
Buvo toks laikas, kai šaunioji mūsų Krašto apsaugos 
ministerija šienaudavo jaunuolius glėbiais. Kas nepa-
sislėpdavo universitetuose ar nepasidarydavo nepa-
taisomais (dažniausiai psichiniais) ligoniais, eidavo 
atlikti pareigos Tėvynei. Nebuvo jokios kitos alter-
natyvos atsidėkoti šaliai, kad joje gimei. Labiausiai 
šukuodavo kaimus, tad mano vaikystės draugai vie-
nas po kito irgi iškeliavo srėbti kareiviškos košės. Aš, 
baltarankis miesčionis, kartą per žiemos atostogas vėl 
grįžau į savo gimtąjį kaimą ir visi vietiniai su vasaros 
emigrantais susirinkome pas NK paminėti ką tik pra-
ėjusių Naujųjų metų. Kaip ir šiltais vasaros vakarais 
vėl sukosi ugninio vandens buteliai, tiesą pasakius, 
dinamitinio – velniai žino iš kokio langų valiklio ar 
kitos cheminės substancijos tas gėralas išvarytas. Iš 
magnetofono liejosi 10-ojo dešimtmečio muzika. Tarp 
mūsų nebuvo tik vieno personažo – Bladės. Ir man 
kilo išganinga mintis, kad turime parašyti kolektyvi-
nį laišką mūsų draugui. Namų šeimininkas parūpino 
tušinuką ir popieriaus, laiškas, kaip ir taurelė, sukosi 

ratu. Kiekvienas iš mūsų – merginos ir vaikinai – da-
lijosi asmeniniais džiaugsmais (kas su kuo ir ką nu-
veikė). Balto popieriaus lape vieni prirašė daugiau, 
kiti mažiau, bet nė vienas neatsisakė išlieti jausmų. 
Atlikęs pareigą Tėvynei, Bladė grįžo į gimtąjį kai-
mą ir papasakojo, kaip jam suspaudė širdį, kai gavo 
mūsų laišką – draugų ištikimybės įrodymą…

Taigi kaimo vaikinai liedavo prakaitą kariuomenėje, 
o miesčionys lėkė į mokslus. Mano draugas DL išrūko 
į Vilnių. Susitikdavome retai, kartais pasikalbėdavome 
telefonu iš taksofono būdelių. Mobiliuosius tada turėjo 
tik verslininkai, o sms’ų dar išvis nebuvo „ant svieto“ 
(bent jau Lietuvoje). Aš su kitu draugeliu ŠA (trečiu 
muškietininku) parašiau laišką tam mokslo tremtiniui. 
Pasveikinome jį su gimtadieniu, nepamiršome ir atvi-
ruko prikabinti. DL atsakė į laišką – aprašė rafinuotas 
gyvenimo studentų bendrabutyje subtilybes ir santy-
kius su merginomis, pasidžiaugė smagiai sutikęs savo 
19 gimtadienį. Tą naktį DL sargavo ir užmušinėdamas 
laiką pylė mums laišką. Vartė rusišką porno laikraštpa-
laikį SPEED, todėl kalba sukosi apie svarbiausią dalyką 
pasaulyje, kurio reikia jaunam organizmui – seksą. DL 
tušinuku išgremžė porą nuotraukų ir įdėjo į laišką. Ne-
pamiršo parašyti ir apie tyrą meilę, sakė, kad labai ilgisi 
vienos merginos iš mūsų gimtinės. Naiviai tikėjosi vėl 
pradėsiąs su ja draugauti, kai grįš namo atostogų po 
košmariškai alinančios sesijos, be to, su vairuotojo pa-
žymėjimu rankose. Šis laiškas man primena nekaltą pa-
auglišką manifestą, kai dar nesame suvaryti į ožio ragą, 
netapę sistemos aukomis, todėl godžiai stengiamės pa-
žinti pasaulį, paisome jausmų, o ne socialinio statuso.

Popierius saugo Atmintį! – atkasiau viename iš savo 
dienoraščių, rašytame kai pirmą kartą lankiausi Estijo-
je. Tai nutiko dar prieš mūsų erą, lapkričio 12-ąją, Tali-
ne prie Baltijos jūros.

Mintis parašyti „Atsisveikinimo laišką“ šovė į galvą 
man. Linkėjimus, pageidavimus, savo adresus surašėm 
angliškai ir rusiškai. Sumetėm lietuviškų centų, 1 Esti-
jos kroną, lietuviškų telefono kortelių. Visą šį „turtą“ su-
krovėm į 2 l plastikinį limonado butelį. Laiško likimas 
neaiškus. Gal jį rado paplūdimio valytojas. Gal įsimylė-
jėlių porelė, o gal šauni mergina, kuri kada nors parašys 
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atsakymą ir tai reikš, kad mūsų „tylų šauksmą“ kažkas 
išgirdo. Bet greičiausiai jis nukeliavo tiesiai į šiukšlyną, 
ir mūsų žodžiai mirs tarp dvokiančių atliekų.

Vieną vasaros dieną, žygiuodamas per Papilės til-
tą, tokio pat naivaus tikėjimo sklidiną butelį įmečiau į 
Ventos upę. Bet kapitono Granto žodžiai ir vėl nepasie-
kė jo vaikų… O gal toks elgesys yra tik gamtos šiukšli-
nimas? – pamaniau susigėdęs.

XX a. pabaigoje, dar prieš visuotinę internetizaciją, 
įvairiuose žurnaluose ir laikraščiuose mirgėte mirgėjo 
skelbimai žmonių, degančių noru susirašinėti. Vienas 
mane suintrigavo ir nutariau parašyti. Niekada nesi 
garantuotas, kad gausi atsakymą, todėl maloniai nuste-
bau jo sulaukęs. Tai buvo tikras meno kūrinys su bal-
tam popieriaus lape kaligrafiškai iškaltomis raidėmis, 
net klaidos buvo meniškai retušuotos. Laiškus, kuriuos 
man rašydavo E, reikėdavo vartyti, sukinėti – jų neį-
manoma perskaityti normaliu būdu. Raidės turėjo savo 
šifrą, kurį reikėjo perprasti. Vienas laiškas priminė spi-
ralinį labirintą, skaičiau, jį, sukinėdamas lyg plokštelę. 
Visi būdavo sulankstyti kaip origamiai. Tikri moder-
nistiniai epistoliniai meno kūriniai. Aš mačiau, kiek čia 
įdedama meilės ir pastangų. Paradoksas: mudu gyve-
nome vienas nuo kito už poros kvartalų, bet susirašinė-
jome laiškais. Tik bepročiai galėjo tą daryti!

Lietuvoje prasidėjus internetinei erai, ties kiekvienu 
kampu lyg grybai po lietaus ėmė dygti internetinės ka-
vinės, kuriose vargiai galėdavai gauti kavos. Jaunimėlis 
plūste plūdo į jas – vieni sirgo mirc’u, kiti naktis palai-
dodavo žaisdami šaudykles, užrakinti „kompiaškėse“, 
liurlindami alų. Aš irgi tapau modernus – atsidariau 
savo paštadėžę zaliasiszmogus@……lt, kurią užrakinau 
14 raidžių kombinacija, lyg valstybinę paslaptį, kad ha-
keriai nenulaužtų. Neseniai ją patikrinęs supratau, kad 
ji surūdijo. Po kiek laiko atsidariau antrą paštadėžę ir 
taip toliau… Užmaršties dulkės palaidojo pirmąjį elek-
troninį mano laišką… Bet puikiai atsimenu nepamirš-
tamuosius, kuriuos parašiau arba gavau, bet negrįžta-
mai praradau…

Neprisimenu, ką rašiau tame elektroniniame laiš-
ke, bet išsiunčiau jį Kovo 8-ąją. Kaip ir dera tikram 
vyrui, kartą per metus mes prisimename moteris. Aš 

pasveikinau visas studentų atstovybės merginas, bet 
laiškas pasiekė ne tą adresatą, nes žmonės pasiren-
ka netikėčiausius elektroninius pašto adresus. Taip 
prasidėjo mano pažintis su A. Ji tuo metu dar trynė 
mokyklos suolą, o aš buvau jau studenčiokas. Tapau 
A poezijos skaitytoju ir kritiku, nors koks po velnių 
iš manęs kritikas. Mudu bandėme susitikti dar prieš 
mūsų erą, bet nesėkmingai. Po to aš išvažiavau už 
devynių jūrų marių, kaip sakoma, laimės ieškoti… Ji 
vis kažkaip rasdavo mane virtualioje erdvėje, paskui 
vėl dingdavo. Tai tęsėsi metų metus. Mūsų virtualiais 
laiškais, pavertus juos popieriumi, būtų galima iš-
tapetuoti visą kambarį! Atrodė keista, kad žmonės, 
bendraujantys šitiek metų, nesusitinka… Kai paga-
liau susitikome, prasidėjo A ir A istorija, pakeitusi 
mano gyvenimą. Nesiplėsiu čia, tik pasakysiu: o, 
brolyčiai, tai verta knygos!

Kai AK–47 pasiėmė akademines atostogas ir išga-
ravo su savo draugeliu į Ūkanotąjį Albioną, manėme, 
kad paragavęs gardesnės duonos liks ten velniai žino 
kokiam laikui. Jo žinutės iš salos buvo skurdžios, bet 
vieną dieną mes, pasilikusieji Marijos žemėje, sulau-
kėme įspūdingo elektroninio laiško. Žmogus smulkiai 
aprašinėjo savo džiaugsmus ir vargus Jos Didenybės 
Elžbietos II pašonėje: konfliktus su kitais tautiečiais, 
alinantį darbą (skynė narcizus)… Išlėkęs iš gėlių lysvės, 
pradėjo ieškoti naujo darbo nepamiršdamas pasilinks-
minimų, įsiveldamas į nelegalias akcijas ir krėsdamas 
šunybes. Jis visada buvo pašėlęs kiemo vaikas, vienas 
iš mūsų. Pasigyrė, kaip apdūmė anglų policininkus – 
važinėdamas su netvarkingais dokumentais, AK–47 
visą kaltę suvertė… Jurijui Gagarinui, esą šitas trantas 
priklauso jam. Džentelmeniškieji bobiai palinkėjo gero 
kelio, nes nieko nežinojo apie pirmąjį žmogų kosmo-
se. Vėliau AK–47 vairuojama gelda laimingai nuskriejo 
nuo skardžio… Tai buvo tikros žinios iš savo žmogaus 
apie subtilius kultūrų skirtumus. Apie realų gyvenimą 
Vakaruose. Aš laukiau daugiau emigrantinių istorijų, 
bet jis neberašė…

Pats linksmiausias jaunystės tarpsnis, žinoma, stu-
dentavimo metai. Aš buvau didelis studentiško gyve-
nimo aktyvistas, o mūsų atstovybę laikiau šeima. Tai 
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buvo bendraminčių gvardija, net jei pasitaikydavo 
tarpusavio nesutarimų, jie neatrodė rimti. Mes ir da-
bar palaikome ryšius, nors praėjo daug metų. Atėjus 
vasarai, miestai ištuštėja, nes vieni studentai važiuoja 
į kaimą pas močiutę šienauti, kiti – į Ameriką dolerio 
užkalti. Tąsyk štabe liko tik vietiniai, laikantys prie-
šakinį atstovybės frontą. Po vieno posėdžio prasidėjo 
vienas iš pasisėdėjimų (o kiek jų būta!). Skysta duona 
būdavo perduodama per langą, kad neužuostų budri 
budėtoja, o mes spręsdavome studentams aktualias 
problemas, leisdami muziką iš winamp’o. Mūsų gvar-
dietė Ice–T buvo neseniai išdūmusi į Prancūziją už-
darbiauti ir aš pasiūliau, kad parašytume kolektyvinį 
laišką. Ne elektroninį, o tikrą – popierinį. Kaip tarėm, 
taip ir padarėm! Grįžusi rudenį, ji papasakojo, kaip 
džiaugėsi, gavusi šią nuostabią mūsų dovaną. Sėdėda-
ma ant kalno su vyno taure, ne vieną kartą jį skaičiusi. 
Kartais maži dalykai, kurie nieko nekainuoja, padaro 
neišdildomą įspūdį…

Mano brolis Kalašas, beje, mes skirtingų tėvų, ne-
nusėda vienoj vietoj ilgam. Kadaise abu bandėme įsi-
darbinti kruiziniame laive. Mano svajonės taip ir liko 
svajonėmis, o jis išskrido į Ameriką ir pradėjo plaukioti 
po Karibus. Jo elektroniniai laiškai būdavo retesni negu 
lietus Sacharoje, aš pykdavau dėl to, bet vėliau sužino-
jau, kad internetas laive buvo nepigus malonumas. Aš 
galėjau kasdien kepti laiškus kaip blynus, o Kalašas dėl 
tokios galimybės turėjo lieti sūrų prakaitą. Vienąsyk, 
nors nebuvo mano gimtadienis, gavau nuostabų atvir-
laiškį iš šalies, apie kurią Kernagis dainavo niekada iš 
jos negrįšiąs, nes niekada ten nebuvo… Iš Jamaikos! Į 
mane žvelgė jamaikietis su visą amžių augintais dredais, 
tarp pirštų rūkstančia suktinuke (greičiausiai sensimi-
lia – taip jie vadina marichuaną) ir melsvu debesėliu iš 
burnos… Apačioje, lietuviškos trispalvės juostos fone, 
stambiu baltu šriftu buvo užrašytas visų Bobo Marley’o 
tėvynainių šūkis: YAH MAN! Šią frazę jie turėtų iškalti 
savo herbe. Kalašas supažindino mane su svarbiausiais 
tikrų rastamanų žodžiais, kuriuos aš pavartoju sutikęs 
jamaikiečius.

Kai baigiau mokslus, Kalašas jau sėdėjo Drakonų ša-
lyje, visiems labiau žinomoje kaip Velsas. Jis pakvietė 

mane prisijungti, surado darbą ir apartamentus – viską 
padavė ant lėkštutės su paauksuotais kraštais. Kalašui 
išvažiavus atostogų Lietuvon, į mūsų butą atsikraustė 
nauja gyventoja – Spyglius. Kadangi esame dvi meniš-
kos sielos, iškart užsiėmėme nesąmonių darymu. Vie-
na iš tokių buvo laiškų rašymas. Vakare grįžęs iš darbo 
rasdavau po durimis jos laišką. Parašydavau atsakymą 
ant to paties lapo ir pakišdavau po jos durimis, kad ji, 
grįžusi iš darbo ryte, rastų. Tai buvo iliustruoti buiti-
niai laiškai su muzikiniais intarpais. Jie priminė rašte-
lius, kokius mamos paskubomis brūkšteli vaikams: gali 
pasiimti iš šaldytuvo tą ir aną, kodėl išgėrei mano vyną, 
kam prideginai keptuvę?

Gyvenome Drakonų šalies kaime, apsuptame 
nuostabiausių kalvų, bet vargingai – neturėjome in-
terneto! Tad po naktinės pamainos ryte iškart dum-
davau į biblioteką – tai visų kaimo emigrantų susi-
rinkimo vieta. Kiekvienas turėjo teisę dvi valandas 
nemokamai bendrauti su namiškiais ir visu pasauliu. 
Vėliau ši prabanga buvo apkarpyta ir liko tik valan-
da. Bet mes tarpusavyje su draugais dalydavomės 
kodais ir apgaudavome sistemą. Skaudžiausia bū-
davo, kai laikas baigdavosi anksčiau, negu spėdavau 
išsiųsti laišką ir jis amžiams nuguldavo virtualybės 
kapinėse. Kartais bibliotekoje sėdėdavau valandų va-
landas. Draugams į Lietuvą rašydavau ilgiausius laiš-
kus – dalydavausi įspūdžiais iš svečios šalies. Atsaky-
mų sulaukdavau ne į visus, dauguma būdavo trumpi, 
kaip mini sijonėliai, retas kuris nuoširdžiai išliedavo 
širdį. Po kiek laiko spjoviau į tą reikalą – lioviausi 
rašęs laiškus į Tėvynę, nes supratau, kad gyvenime 
rašytojų mažuma, visi kiti – skaitytojai.

Po vieno ilgo laiško, kurį parašiau sesei, kilo išganin-
ga mintis susikurti vadinamąjį  blogą. Pasakosiu savo 
istorijas ne tik artimiems draugams, bet ir visiems ne-
pažįstamiesiems. Kaip nutinka ne vienam kūrėjui, prieš 
tai iššlaviau savo paštadėžę ir šimtai mano laiškų – de-
šimtys istorijų, prasmego skradžiai.

Nepamirškite parašyti  L A I Š K O  Artimajam!

@iris
Londonas
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Kartą prie manęs priėjo Eva Seitlova ir sako:
– O čia va apie Tysliavą rašo.

Brno Masaryko universiteto, kuriame dėstau, baltis-
tikos magistrantė (dabar jau doktorantė) parodė man 
tokį tekstą:

Vis dėlto vėl dėdulė

Su elniu papuoštu Schichto muilu
apskriet žemę kaip Tysliava

Mėnulis krinta

Mūs planetos tai futbolo kamuoliai
Amerika skrenda į mėnuliuką
visa šeima namuose, dėdulė Reaganas.

Tai pažodinis vertimas iš Ivano Blatný knygos „Tėvy-
nės“ (Domovy, 2007, Praha, Odeon). 

Pažymėta, kad eilėraštis spausdinamas iš 1982 m. 
rankraščio.

Tarsiu keletą žodžių apie autorių: Ivanas Blatný gimė 
1919 m. Brno, pasiturinčio literato šeimoje, ten pat baigė 
čekų ir vokiečių filologijos studijas. Kai dar buvo vaikas, 
vienas po kito mirė abu tėvai, berniuką globojo senelė ir 
dėdė, o literatūriniu globėju tapo Vitezslavas Nezvalas. 
Pirmasis Blatný eilėraščių rinkinys išėjo 1940 m., o au-
torių išgarsino antrasis, išėjęs po metų ir laimėjęs litera-

Laikai ir žmonės

Almis GRYBAUSKAS

du iš Vidurio 
europos

tūrinį Čekijos konkursą. Karui pasibaigus, Blatný įstojo 
į komunistų partiją, 1948 m. su oficialia rašytojų delega-
cija atvyko į Londoną ir tą pat vakarą per BBC pareiškė 
atgal negrįšiąs. Gyventi emigracijoje jam sekėsi sunkiai– 
nebuvo pratęs dirbti, nemokėjo anglų kalbos, vis stiprėjo 
persekiojimo manija, kamavo nerimas ir nuo 1954 m. jis 
jau nebeišėjo iš psichiatrijos klinikos.

Kaip jo akiratyje atsidūrė Tysliava?
1994 m. Brno leidyklos Atlantis išleistoje Ivano 

Blatný rinktinėje „Eilėraščiai 1933–1953“, iš rankraš-
čių parengtame skyriuje, skelbiamas tekstas „Juozas 
Tysliava: Daina apie duoną, vertimas iš lietuvių kal-
bos“. Penkių puslapių tekstas suskaidytas į tris dalis. 
Tysliavos eilėraščio iš rinkinio „Auksu lyta“ vertimas 
užima tik pirmąją dalį, bet ir kitos dvi, manau, sudo-
mins lietuvių skaitytojus.

Štai pažodinis tų dalių vertimas:

2

Dailininkas Foujita atveria langą pridengtą 
          pavasario šakelėm
Tai kabantys teptukai
Su žydro dangaus palete
Pamerkta keliuose laikraščių prekystaliuos

Prie vyno parduotuvių slenksčių išklotų pavasarinio  
               vakaro šiaudais

FoUJitA. Juozo tysliavos 
portreto eskizas. 1926

ivan Blatný
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Cirke „Forain“
Su didžiuliu ciferblatu rodančiu seanso pradžią
Su žydinčiuoju parko ciferblatu

Vabzdžiai tiksi
Ir apvelka tirštai švytinčias rodykles
Temsta žinoma tai jonvabaliai
Ir kažkas klausia

Kelintą dabar muša

3

Vis tą pačią matau pro langą
Išdaužytą Slėnio gatvę
Tačiau ten kur dingsta akiraty
Tačiau ten kur dangaus

Rašalinė tapyba geria
Iš putlių vynuogių srūvančią šviesą ten kur geria
Didžiąją Pisarkų įdubą
Ten kur stikliniame parodos kupole švyti
Nelyg tetos Marijos „Daržininkystės“ žirklės
Šiltnamis scena auksinės ir šlakuotos rožės
/ turiu omenyje vabalėlius/
Jos rausvas kuodas kyšantis iš senos sofos

Ir kiti plaukai iš dėžių
Su porais bei svogūnais
Žarnelės šliaužiančios tarp atramų
Vynuogėms kurios čia neprisirpsta

/ Tik saulė iškabina ant jų vortinklius
O dar reikėtų
Iškirst alyvų krūmus apipurkšt kiek vaismedžius
Kaimyniniam sode kur pasirodė amaras/

Tas pats vis vaizdas pro langą
Tačiau akiraty
Sueina kartais svetimi miestai kaip tada
Juozas Tysliava ir Foujita dirbtuvėje

Paskui Amerikoje
Kur dingsta jo pėdsakai
Kažkur apie trisdešimt penktuosius
Čikagos skerdyklose tarpu lietuvių darbininkų

O ponia duona!
Nežinom tolimesnio jo likimo
Tačiau manyčiau
Kad niekada nebuvai jam dosni

O ypač ten
Kur žmonės vyksta tam kad praturtėtų
Bet ne tokia poeto paskirtis
Ne tegu dainuoja

Jis tūkstančiu kalbų tavąją dainą ponia duona
Visame žemės rutuly
Ir visoje visatoje tavąją dainą duonos duonos
Tavo dainą: Duonos visiems.

Knygoje „Ivan Blatný. Texty a dokumenty 1930–1948“, 
1999, Atlantis, Brno, paskelbtame laiške Jindržichui Cha-
lupeckiui, redagavusiam žurnalą Listy (1946–1948) Blatny 
rašo greitai atsiųsiąs jam lietuvių poeto eilėraštį, tik dar turįs 
užeiti pas Trostą, kad galėtų pridėti penketą ar šešetą in-
formacinių eilučių apie autorių, kaip žurnale buvo įprasta. 
Laiškas rašytas 1948 m. pradžioje.

Leidėjai nurodo, kad vertimas buvo išspausdintas tik 
1994 m. jau minėtoje knygoje „Eilėraščiai“.

Pats Blatný lietuviškai nemokėjo, pažodinį vertimą jam 
parengė ir apie Tysliavą papasakojo taip pat iš pietų Mora-
vijos kilęs, Brno studijavęs, o paskui dėstęs Pavelas Tros-
tas, garsus čekų filologas baltistas. Lietuvoje plačiau apie jį 
yra rašęs Algirdas Sabaliauskas. Primename, kad rinkinys 
„Auksu lyta“ išspausdintas 1925 m., o Trostas Kauno uni-
versitete stažavo 1937–1938 m. Kaip matome, profesorius 
ne tik išmanė naująją lietuvių poeziją, bet ir sugebėjo rasti 
vertėją, artimą Tysliavai pagal  „kraujo grupę“. Trostas, po 
karo grįžęs iš vokiečių konclagerio, pasistengė, kad „kul-
tūringas barbaras iš Suvalkijos lygumų“ susitiktų su pietų 
Moravijos poetu. Įdomus faktas: jie abu atsidūrė svečiose 
šalyse, tiesa, skirtingu laiku, skirtingose pasaulio vietose 
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ir dėl skirtingų priežasčių, ten ir mirė. Tysliava 1935 m. 
Amerikoje iš tikrųjų išleido paskutinį savo poezijos rin-
kinį, tačiau, laimei, nepradingo Čikagos skerdyklose, kaip 
savo eilėraštyje užsimena Blatný, – gal čia aliuzija į Sin-
klerio „Džiungles“? Ir per BBC radiją Tysliava nekalbėjo, 
bet jo atsisveikinimo su Lietuva žodžiai tikrai įspūdingi, 
manding, aktualūs ir šiandien:

„Jūs, kurie šnekat kavinėse, ir jūs, kurie pelėjat bibliote-
kose, ir jūs, kurie sėdit valdiškoje kontoroje, ar jūs žinot, kad 
jums visiems reikėtų nors viena akia dirstelt į lekiantį šuoliu 
gyvenimą? Jūs, kurie nuolatos kalbat apie aukštas žmogaus 
ir piliečio pareigas, kurie liepiat semtis stiprybės iš praeities, o 

tuo tarpu patys ją semiat iš valstybės iždo, ar kada nors pa-
galvojot, kad be šios stiprybės, kurią gaunat kas mėnuo, jūs 
būtumėt nelaimingi invalidai?

Ar jūs kada nors pagalvojot, kas reikėtų daryti, jeigu mes 
neturėtume valstybės? Ar jūs pasiryžę kentėti šaltį, dirstelti į 
lekiantį šuoliu gyvenimą? […] Jūs, kurie gerai valgote, gerai 
miegat, gerai skutatės, gerai rišatės kaklaraištį, gerai juokia-
tės, ar žinot, kad be to dar reikia mokėti tylėt ir klausyti, kaip 
mauroja pasaulis ir kliokia laiko lietus? Ir jūs, broliai poezijo-
je, kurie meluojat, nes nepajėgiat sakyt teisybės eilėtų „boksų“ 
ir „alijošių“ skiltyse, ar žinot, kad nėra nieko šlykštesnio, kaip 
tikėti savo paties melu?

Jūs...
Tuo tarpu aš mėginsiu plaukti per didelį vandenį.“ 
Lietuvos aidas, 1932-10-01, nr. 223.

Ivanui Blatný, matyt, nemenką įspūdį padarė ne tik Tys-
liavos eilėraščiai, bet ir asmenybė, kad prisiminė jį po tie-
kos metų, gyvendamas svetur. Čekų poeto eilutės „apskriet 
žemę kaip Tysliava“ amerikiečių skrydžio į Mėnulį konteks-
te primena „kosminę“ jaunojo Tysliavos deklaraciją: „Po-
etas žemės skritulį privalo sukinėti tarp pirštų...“ Kažin ar 
Pavelas Trostas pacitavo ją savo kraštiečiui?

Ivanas Blatný mirė 1990 m., jo pelenai 1991 m. buvo 
pervežti į Brno ir palaidoti Centrinėse kapinėse. Juozas 
Tysliava mirė 1961 m. ir jo pelenai irgi po metų palaidoti 
gimtinėje, Rasų kapinėse. Bent tokiu būdu buvusiam ne-
priklausomybės kovų savanoriui atiteko sklypelis atsiko-
voto Vilniaus. Atrodo, tai vienintelis rašytojas modernis-
tas, palaidotas Rasose.

Čekų poetas tekste mini japonų dailininką Foujita (Fuži-
ta). Vienintelėje Tysliavos eilėraščių rinktinėje, kuri išleista 
Lietuvoje po karo, įdėtas 1926 m. Paryžiuje nupieštas lie-
tuvių poeto portretas, tiksliau gal tik jo apmatai. Visai at-
sitiktinai per televiziją žiūrėdamas dokumentinį filmą apie 
Antrojo pasaulinio karo mūšius Ramiajame vandenyne, 
išgirdau, kad lemiamose kautynėse ties Midvėjaus sala ja-
ponų flotilėje buvo ir „garsus dailininkas Fužita“, akimirką 
šmėstelėjo ir jis pats, kažką tapantis ant kreiserio denio. Kaip 
žinome, tos kautynės japonams baigėsi katastrofiškai…

Vargu ar tą filmą pamačiau atsitiktinai. Juk žiūrėjau jį 
Brno mieste.
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– Kai ką noriu tau pasakyti – tyliai tarė Jonas. 
– Dabar ne laikas – nutildė Vladas.
– Papasakosiu, ką girdėjo mano dėdė Kaune, – ne-

rimo Jonas. Jis buvo „mamos vaikelis“, bet linksmas ir 
mėgo fantazuoti.

– Patylėk, kai viską baigsim, tada galėsi pasakoti savo 
dėdės nuogirdas, – įsakmiai tarė Vladas. 

Iš priešingos pusės atskubėjo Romas su Vidu. Kai pri-
siartino, Vladas paklausė, ar jiedu nieko nepastebėję.

Romas atsakė, kad nieko, išskyrus šunį, bėgiojantį 
pašaliais. 

– O kur Zigmas? – susirūpino Jonas. 
– Ar nežinai, kad jis paliktas stebėti, kas aplinkui de-

dasi, – piktai burbtelėjo Vladas.
Laikrodis rodė 2 valandas nakties. Oras buvo nekoks, 

pūtė stiprokas vėjas, krapnojo. Visi ant galvų užsimaukš-
lino gobtuvus ir nekeldami triukšmo pradėjo atsargiai 
slinkti miestelio centro link. Kuo labiau artinosi prie tiks-
lo, tuo smarkiau daužėsi širdys. Nors buvo gilus ruduo, 
išmušė prakaitas. Dieną viskas atrodė daug paprasčiau, 
o dabar, vidurnaktį, vaidenosi, kad už kiekvieno kampo 
tykoja kagėbistas. 

Prasiskyrė debesys ir negyva mėnulio šviesa apšvietė 
aikštėje gulinčius du sudarkytus partizanų kūnus. Vladui 
pasirodė, kad vieno partizano veidas jam kažkur matytas, 
bet greičiausiai iš susijaudinimo bus apsirikęs. Vieną kūną 
paguldė ant patiestos „paklodės“, pasiūtos iš išardytų mai-
šų (kad niekam nekiltų jokių įtarimų, maišus pirko greti-
mo miestelio turguje). Atsargiai suvyniojo, surišo galus. 

jurgis StANAItIS

įspūdingas ir sparnuotas VLado 
kensgaiLos gyVenimas

Žmogaus gyvenimas panašus į kelionę per kalnus. 
Kiekvienas gimsta papėdėje ir įkopia tiek, kiek yra VERTAS.

Rytų išmintis

– Netrukus pasirodys stribai, – sušnibždėjo Vladas. – 
Romai, atsigulk į jo vietą, o mes nubėgsim iki kapinių.

Gulėdamas šalia partizano lavono, Romas stebėjo, 
kaip artinasi sargybiniai. Įsitempė, net nekvėpavo. Ačiū 
Dievui, tie šnekučiuodamiesi praėjo pro šalį. Netrukus 
atskubėję bičiuliai „išlaisvino“ Romą ir paėmė kito par-
tizano kūną.

– Stenkitės nepalikti jokių įkalčių, – mokė Vladas. 
Per skubėjimą Vidui nusmuko batas, sugraibęs jį tam-

soje, pagalvojo: „Kad tik nepamesčiau…“ Jam atrodė, 
kad kelia triukšmą, spengiantį ausyse. Gerai, kad kapi-
nės netoli. Šmurkštelėję pro vartus, pasislėpė už mūrinės 
tvoros. Tada lengviau atsikvėpė ir iškišo galvas apsidairy-
ti. Tolumoje pamatė žmogystą, greitu žingsniu einančią 
kapinių link. Visi sunerimo. Bet netrukus apsidžiaugė, 
atpažinę Zigmą. Jis pranešė, kad, išskyrus sargybinius, 
matė tik vieną žmogų, o ir tas girtas kaip pėdas. Kol dar 
niekas kūnų nepasigedo, reikėjo baigti pradėtą darbą. 
Kirtę kapines, išėjo kitoje jų pusėje, miestelis liko už 
nugaros. Įtampa atslūgo. Reikėjo sukarti dar gerą kilo-
metrą – perbristi upelį, aplenkti arimus, kad nepaliktų pėd-
sakų, ir pasiekti mišką. Ten jau dieną buvo iškasę duobes ir 
palikę kastuvus. Atsargiai paguldė į jas kūnus, peržegnojo, 
užpylė žemėmis, užmaskavo samanomis ir šakomis. Prisi-
žadėjo, kad po kiek laiko pastatys čia du kryžius. 

Eiti į miestelį buvo pavojinga, reikėjo sulaukti ryto. 
Vladui niekaip neišėjo iš galvos, kur jam matytas to parti-
zano veidas? Staiga prisiminė: pernai pavasarį buvo nuva-
žiavęs į ligoninę rajono centre aplankyti brolio Motiejaus, 
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kuriam išoperavo apendiksą. Palatoje buvo penki ligoniai. 
Tas, kur guli prie sienos, vardu Juras, – tyliai pasakojo Mo-
tiejus, – kai prieš savaitę jį atvežė, vėmė kraujais. Broliams 
besišnekučiuojant, į palatą įėjo gydytojas apžiūrėti ligonių. 
Priėjęs prie Juro, paklausė, kaip jaučiasi. Tas atsakė, kad 
gerai ir paprašė kuo greičiau išleisti iš ligoninės, nes jo 
laukia daug darbų. Gydytojas nusijuokė: kaip Juras galės 
dirbti, jeigu jo pilvas prapjautas, greičiausiai nekantrauja 
susitikti su savo mergina. Ir pridūrė, kad reikės netrumpai 
pagulėti. Bet jis dingo tą pačią naktį.

…Kai lauki, laikas slenka lėtai. Vladas, kad prasiblaš-
kytų, paklausė Joną, ką jo dėdė nugirdęs Kaune. Gal ką 
nors apie amerikonus? 

– Visai ne, – sumurmėjo Jonas. – Dėdė girdėjo kalbant, 
kad Maskvoje Algirdas Šocikas nugalėjo Koroliovą!

– Oho, čia tai bent! – staiga visi atgijo. 
Kai prieš keletą metų jiedu boksavosi Kaune, Maskva 

liepė nugalėtoju paskelbti rusą. Kur tai matyta, kad kaž-
koks „bachūras“ iš Lietuvos laimėtų prieš bokso karaliu-
mi tituluojamą maskvietį Nikolajų Koroliovą! Po kovos, 
kurią aiškiai laimėjo Šocikas, teisėjai iš pradžių nuga-
lėtoju paskelbė Koroliovą, bet, pamatę, kad „perlenkė 
lazdą“, pasiskambino į Maskvą, su „kažkuo“ ten pasitarė 
ir paskelbė lygiąsias. Nepaisant priimto „teisingesnio“ 
sprendimo, Kaune prasidėjo neramumai, buvo apverstas 
ir sudegintas milicijos automobilis. Apie tai rašė pasaulio 
spauda, pranešė net Amerikos balsas. 

– Negali būti, kad žaidė Maskvoje ir laimėjo, – stebė-
josi Vladas. 

– Ką dar pasakojo tavo dėdė? – visi ėmė klausinėti 
Joną. 

– Šocikas taip davė Koroliovui su savo „kočėlais“, kad 
tas net į kelnes pridėjo. Tikrai, tikrai! 

– Nefantazuok, to negalėjo būti. Gal norėjai pasakyti, 
kad Šocikas Koroliovą nukautavo, – žinovo tonu pasakė 
Vladas.

Netrukus pradėjo brėkšti...

…Vlado Kensgailos gyvenimas įspūdingas ir spar-
nuotas. Sovietų laikais jis vaikščiojo ant skustuvo ašme-
nų, rizikuodamas netekti mėgstamo darbo, aviacijos, net 
būti išvežtas į Sibirą. Besidomint jo gyvenimu, krinta į 

akis tai, kad jis niekada nenusimindavo, o drąsos, išra-
dingumo, nuotykių jo gyvenime būta per akis. Jis, įvai-
riapusiška asmenybė, ne tik skraidė, bet ir konstravo, 
šoko, dainavo, piešė. Už pogrindinę veiklą KGB užvedė 
jam sekamąją bylą, todėl negalėjo dirbti vadovu, išvykti 
iš gyvenamosios vietos be atsiklausimo ir t. t. Tačiau vis-
ką darydavo atvirkščiai: niekam nepranešęs išvykdavo 
mokytis, su savo kontrolieriais kalbėdavosi kaip lygus su 
lygiu, „susidraugaudavo“ (draugus laikyk arti, o priešus 
dar arčiau). Kagėbistus tai erzino, todėl dar labiau „pri-
verždavo varžtus“, bet Vladas niekada nenuleido rankų 
ir rasdavo išeitį iš kebliausios padėties. 

Vladui Kensgailai jau 78-eri, bet jis atrodo gerokai 
jaunesnis, visada linksmas, žvalus, pilnas jėgų ir idėjų, 
turintis „užantyje“ naują anekdotą. 

Gimė Šilutės rajono Bikavėnų kaime 1933 m. rugsėjo 
23 d. – labai didžiuojasi, kad tais pačiais metais, kai Ste-
ponas Darius ir Stasys Girėnas perskrido Atlantą. Tėvas 
Antanas, vedęs Kunigundą Šerpytienę, susilaukė 4 vai-
kų: Antano, Motiejaus, dvynukų Vlado ir Onos. Kens-
gailos buvo pažangūs žmonės, namuose turėjo nemažą 
biblioteką, muzikavo. Vlado tėvas buvo tarnavęs karinių 
oro pajėgų štabe, Kaune. Kaimynas Augustas Rudminas 
padovanojo užrašus apie aviamodelius, padėjo pasiga-
minti pirmąjį kambarinį lėktuvėlį. Taip pamažu Vladas 
užsidegė svajone apie aviaciją. 

Kai užėjo „pirmieji rusai“ ir 1941 m. birželio 14 d. pra-
sidėjo trėmimai į Sibirą, tėvai su vaikais slapstėsi. Vladas 
labai krimtosi sužinojęs, kad išvežė kaimynus, kurių vai-
kai buvo geriausi jo draugai. Būdamas 10-metis, su ki-
tais pramuštgalviais žaidė „rusų ir vokiečių“ mūšį (tikras 
karo frontas tada griaudėjo kažkur Rusijoje). Vladas buvo 
„vokietis“. Pasidirbo iš medžio kelias „bombikes“, kurios 
numestos turėjo garsiai „sprogti“. Sukonstravo savo pir-
mąjį lėktuvą, panašų į tuos, kuriuos matydavo praskren-
dančius, apklijavo svastikomis, prikabino prie vielos, nu-
tiestos per Bikavos upelį, ir bandė „skristi“ nuo skardžio. 
Bet netoli „nuskrido“ – viela trūko, kiek pasklendęs „vo-
kiečių lėktuvas“ tėškėsi į kitą upės krantą. „Rusai“ šaukė 
„ura“! Tačiau tai buvo  p i r m a s i s  skrydžio pojūtis. 

Praėjus keliolikai metų nuo atmintino „skrydžio“, kai 
gyveno jau Šilutėje, miesto komunistų partijos pirmasis 
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sekretorius visiškai rimtai jam pasakė: „Taigi karo metais 
tu vokiečių aviacijoje tarnavai…“ 

Vladas, įstojęs iškart į trečią klasę ir baigęs pradinę 
mokyklą, toliau mokėsi Žemaičių Naumiestyje, gyve-
no bendrabutyje. Simpatiškas, besidomintis aviacija, 
turintis potraukį menui vaikinas galėjo pasinerti į jau-
natviškas pagundas, tačiau užaugo patriotiškai nusitei-
kusioje šeimoje, kurioje žodis „Lietuva“ daug reiškė. 
Būti abejingu stebėtoju jam neleido tėvų išugdyti prin-
cipai ir vertybės. Vladas su draugais įkūrė pogrindinę 
organizaciją, jo slapyvardis buvo „Girėnas“. Palaikė 
ryšį su Žemaitijos būrio partizanais, kuriems vadova-
vo jo dėdė Antanas Kensgaila, slapyvardžiu „Strazdas“. 
Stribai (naikintojų batalionas – istrebiteljnyj bataljon), 
naudojo „specialią atpažinimo praktiką“ – nukankintų 
partizanų kūnus atveždavo į miestelio aikštę ir čia numes-
davo. Vladas su bendražygiais bandydavo juos „išvogti“. 
Kai pasisekdavo, atiduodavo artimiesiems, jei tokių ne-
buvo, – palaidodavo patys. Aišku, vogdavo nedažnai, 
nes stribai akylai viską stebėjo. Kartą naktį sargybiniai, 
kažką įtarę, iškvietė stribus. Šie pradėjo „šukuoti“ viską 
aplinkui. Vladas su draugais vos spėjo pasislėpti, virš 
galvos zvimbiant kulkoms.

Vis dėlto KGB susekė organizaciją (draugo negalima 
nusipirkti, jį galima tik parduoti, pasak Vlado), gimnazis-
tus areštavo ir nuvežė į Vilnių, į Lukiškių kalėjimą. Ten 
laikė porą savaičių. Vladui grėsė net iki 24 metų kalėji-
mo, tačiau išsisukti padėjo suklastoti dokumentai – at-
seit nepilnametis. Žinoma, įtakos turėjo ir Stalino mirtis. 
KGB paleido Vladą, bet su vilko bilietu, kuris trukdė jam 
sovietmečiu kopti karjeros laiptais, užimti vadovo postą. 
Tačiau savo „užklasinės veiklos“ jis niekada nesigailėjo!

Šilutė

1954 m. Vladas apsigyveno Šilutėje. Šis miestas jam 
ypatingas – čia sukūrė savo pirmuosius skraidančius 
aparatus, įsteigė aviacijos klubą, vedė Reginą Mikalajū-
naitę, dėl kurios ne vieną mirties kilpą susuko, net nu-
paišė jos portretą danguje! Čia susilaukė dukros Saulės ir 
sūnaus Dariaus. Tiesa, patyrė ir daug neteisybės. Tačiau 
iki šiol jaučia didelę nostalgiją, nors gyvena Panevėžyje. 

Šilutė jo irgi nepamiršta – kai 2011 m. gegužę miestas 
šventė 500 metų jubiliejų, pakvietė ir Vladą Kensgailą. 

„Kadangi tėvas už ryšius su partizanais kalėjo No-
rilske, nebuvo kam manęs išlaikyti, todėl teko pereiti 
mokytis į darbo jaunimo vakarinę vidurinę mokyklą“, – 
rašo jis autobiografijoje. Dirbo mechaniku, biblioteki-
ninku, aviamodelizmo vadovu (Šilutės komanda nuolat 
dalyvaudavo Respublikinėse aviamodelių varžybose), 
vėliau masinio darbo organizatoriumi, bet niekada ne-
išėjo iš galvos „tikroji“ aviacija. 1957 m. susiveikė sklan-
dytuvus BRO-12, BRO-11. Sklandymo įgūdžius tobuli-
no Kauno sklandymo stotyje, kurios viršininkas buvo 
garsusis sklandytuvų konstruktorius Bronius Oškinis. 
Lietuvos SSR SDAALR (Savanoriškoji draugija armijai, 
aviacijai ir laivynui remti, daugiau žinoma pagal rusiš-
ką atitikmenį – DOSAAF) komiteto pirmininkas Jonas 
Žiburkus, nors pats neskraidė, mėgo aviatorius, jiems 
visokeriopai padėdavo, sakydamas: „Manęs į kalėjimą 
jau nepasodins.“ Žiburkus parašė laišką Lietuvos SSR 
kariniam komisarui J. Macijauskui, prašydamas, kad 
Kensgailą atleistų nuo karinės tarnybos, nes jis, bū-
damas aviacijos instruktorius, turi mokyti aviatorius. 
Taip Vladas išvengė sovietų kariuomenės, nes už se-
nus „griekus“ jį greičiausiai būtų nusiuntę tarnauti pas 
„baltąsias meškas“.

Kensgailą traukė ne tik aviacija – Klaipėdos muzikos 
mokykloje jis mokėsi chorvedybos, Šilutės kultūros na-
muose dirbo tautinių šokių ansamblio „Rezginėlė“ va-
dovu, pats šoko ir dainavo, dalyvavo pirmojoje po karo 
Lietuvos dainų šventėje Vilniuje. Į kultūros namus atsi-
nešė savo smuiką, tromboną, klarnetą, gaila, paskui jie 
kažkur dingo. Bet užtat nuo Bikavėnų laikų yra išlikęs 
pianinas, kuriam daugiau nei 100 metų, per karą instru-
mentas buvo slepiamas tvarte po šienu. 

1959 m. Šilutės rajono Gardamo miestelyje buvo ren-
giami dideli atlaidai. Šilutės komunistų partijos komite-
tas, kad atitrauktų žmonių dėmesį, nusprendė Ž. Nau-
miestyje, už 6 km nuo Gardamo, suorganizuoti didelę 
aviacijos šventę. Vladas Kensgaila kartu su Šilutės miesto 
komunistų partijos antruoju sekretoriumi (jis buvo ais-
tringas filatelistas) sugalvojo įsteigti pirmąjį paštą sklan-
dytuvu, parinkę maršrutą Šilutė–Ž. Naumiestis. 
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Į aviacijos šventę susirinko daug žmonių, oras buvo 
nuostabus. Staiga tolumoje, dangaus mėlynėje, pasirodė 
sklandytuvas, kuris greitai artėjo, švilpdamas praskrido 
virš žmonių galvų ir, padaręs grakštų viražą, nutūpė. At-
sidarė gaubtas, iš savo gamybos sklandytuvo išlipo Vladas 
Kensgaila su krepšiu, pilnu vokų. Ž. Naumiesčio pašto at-
stovas juos čia pat užregistravo. Dūdų orkestrui užgrojus 
linksmą maršą, Aviacijos šventė prasidėjo. Žmones links-
mino iš Vilniaus atvažiavęs liaudies dainų ir šokių ansam-
blis „Lietuva“. Po aviacijos pasirodymų prasidėjo žiūrovų 
pasiskraidymai. Vladas skraidino keleivį, o tūpdamas pa-
matė, kad ant nusileidimo tako užvažiavo sunkvežimis su 
žmonėmis! Kairėje stūksojo miškas, dešinėje buvo pieva, 
bet per ją ėjo elektros linija. Aukštis buvo jau per mažas, 
kad sklandytuvas galėtų apsisukti. Kas bus, tas – pasuko į 
pievą su laidais. Sklandytuvas rėžėsi į laidus, apsivertė ir 
nukrito. Keleivis atsipirko, ačiū Dievui, tik išgąsčiu, o Vla-
dą nuvežė į ligoninę – buvo sužeista nosis ir ranka. 

Vlado įkurtas Šilutės aeroklubas buvo visuomeni-
nis – neturėjo etatinių darbuotojų, visi klube dirbo be 
jokio atlygio, užtat skraidė! Be aerodinamikos, mete-
orologijos, navigacijos, sklandytuvo konstrukcijos ir 
kitų pratybų klube būdavo mokoma, pavyzdžiui, „kaip 
elgtis prie stalo“… Kensgaila nevadovavo klubui, bet 
visi žinojo, kas yra kas. Net viršininkas K. Frolovas jo 
klausydavo. Kartą aerodrome rado sprogmenį – Frolo-
vas pradėjo jį ardyti (buvo karo dalyvis), bet Kensgaila 
pasakė, kad tai pavojinga ir reikia pranešti išminuoto-
jams. Frolovas pakluso. 

Aeroklubas tapo pavyzdinis. Garsas apie jo veiklą nusiri-
to net iki Maskvos! Įvertinti atskrido komisija iš DOSAAF 
Centro komiteto. Pažiūrėjo, patiko, labai stebėjosi, kodėl 
aeroklubui vadovauja ne Vladas Kensgaila, kurio paprašė, 
kad parengtų tipinius klubo nuostatus. Nuo 1960 m. visoje 
Sovietų Sąjungoje pradėta steigti visuomeninius aeroklu-
bus pagal Šilutės klubo pavyzdį. Po kiek laiko iš Maskvos 
atkeliavo Garbės raštas „Už pasiekimus, plėtojant aviacijos 
sportą“. Apie Kensgailos nuveiktus darbus Maskva žinojo 
daugiau negu Šilutės vadovai. Pasipylė žurnalistai iš visos 
Sąjungos – apie Šilutės aeroklubą buvo daug rašoma viso-
je „plačiojoje tėvynėje“. Kensgaila gaudavo daug laiškų su 
prašymais patarti, ar galima pačiam pasigaminti lėktuvą, 
kur gauti medžiagų, kaip įkurti aeroklubą ir t. t. Buvo ir 
prašymų, visiškai nesusijusių su aviacija. Pavyzdžiui, vie-
nas guodėsi, kad žmona susirado kitą, ir ką jam dabar da-
ryti? Vladas pusiau rimtai, pusiau juokais parašė – stok į 
aeroklubą. Po metų vyriškis padėkojo, kad Kensgailos pa-
tarimas buvęs išganingas – išmoko skraidyti ir susipažino 
klube su mergina!

Dėl klubo gerovės teko visaip suktis. Kai buvo nu-
spręsta Šilutės centre statyti kino teatrą, reikėjo nugriau-
ti namą. Tai „suuodęs“ Kensgaila pasirūpino, kad namo 
blokus atiduotų aeroklubui, o iš jų pastatė administraci-
nį pastatą, kurį pats ir suprojektavo.

„Žuvėdra“ (VK-4)

1961 m. Vladas sukonstravo ir pagamino „Žuvėdrą“ 
VK-4. Tai buvo pirmasis SSRS motorizuotas sklandy-
tuvas, apie jį plačiai rašyta sąjunginiame žurnale Mo-
delist-konstruktor. Panaudotos sklandytuvo A-2 kai ku-
rios dalys. Variklis iš motociklo EMKA, 22 AG. Degalų 
bakas – 20 litrų talpos. Pagrindinės važiuoklės ratai – iš 
motorolerio Viatka. 

Kai Vladas su „Žuvėdra“ pradėjo skraidyti virš Šilu-
tės, visas miestelis ėmė kliedėti aviacija, berniukai norėjo 
kuo greičiau sulaukti amžiaus, kai galės įstoti į aeroklubą. 
Saugumo organai galvojo visai kitaip: „Pabėgs į užsienį, 
siena čia pat, reikia perspėti Užlieknių raketinę bazę [ji 
buvo už 7 km], kad, esant reikalui, padėtų!“ Iškviestas į 
KGB, Vladas nesimušė į krūtinę, o pareiškė: „Iš Lietuvos 
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aš niekur neišskrisiu! Jei būčiau norėjęs, seniai būčiau 
išskridęs!“ (Prieš gerą dešimtmetį į Suomiją su lėktuvu 
JAK-12 pabėgo Talino klubo viršininkas su šeima. Po 
to įvykio Stalinas uždraudė skraidymus visuose Pabalti-
jo aeroklubuose. Tada Pabaltijo aviatoriai parašė „tautų 
vadui“ laišką, kuriame pasmerkė „priešišką elementą“ ir 
prašė leisti mokyti jaunimą skraidyti, kad šis galėtų ginti 
SSRS nuo priešų.) 

Šilutės aeroklubas buvo užmezgęs gerus ryšius su 
Vitebsko aeroklubu. Kai Rusijos aeroklubas įkūrė sraig-
tasparnių grandį ir uždarė sklandymą, Vladui atidavė 
čekoslovakų gamybos sklandytuvų išvilktuvą „Herku-
les“ (360 AG) ir vieną sklandytuvą. Tiesa, jie buvo gero-
kai apleisti, todėl reikėjo paplušėti, kad „dirbtų“. Dabar 
sklandytuvams išvilkti į orą nebereikėjo naudoti savos 
gamybos amžinai gendančio mechanizmo.

Telegrama

Kai Šilutėje būdavo švenčiamos Spalio 7-osios ar Ge-
gužės 1-osios šventės, per paradą aviatoriai eidavo ats-
kira kolona, merginos dėl jų tiesiog alpdavo. Pasitaiky-
davo ir tokių, kurios norėdavo išmokti skraidyti. Tarp jų 
buvo ir medicinos sesuo Stasė Sudeikytė, būsimoji SSRS 
sklandymo čempionė, Akmenės aeroklubo viršininkė, 
pirmoji Lietuvoje lakūnė profesionalė, skraidžiusi kelei-
viniais lėktuvais AN-2 ir AN-24. (Deja, jos likimas susi-
klostė tragiškai.) 

Kosmonautikos diena, balandžio 12-oji, Šilutėje bū-
davo švenčiama ypač iškilmingai – vykdavo, šachmatų 
simultanai, vadovaujant Vladui Mikėnui, estafetės bė-
gimas, dviračių lenktynės, paskaitos apie kosmosą ir, 
žinoma, aviacijos šventė, kur pirmu smuiku grodavo 
aeroklubas. Aviacijos šventės vykdavo labai pakiliai, su-
sirinkdavo daug žmonių ne tik iš Šilutės, bet ir iš kitų 
miestų. Vladas Kensgaila į aviacijos šventę pakviesdavo 
nemažai garsių lakūnų, aviamodeliuotojų, parašiutinin-
kų, sklandytojų iš visos Lietuvos. Dalyvaudavo sklandy-
tuvų konstruktorius Bronius Oškinis, SSRS sklandymo 
čempionas Juozas Jaruševičius, SSRS sklandymo rinkti-
nės nariai Antanas Arbačiauskas, Zenonas Brazauskas, 
Giedrius Kilna ir kt.

Kai buvo švenčiama 1964-ųjų Kosmonautikos diena, 
žmonės kultūros namuose žiūrėjo filmus apie kosmo-
nautų pasirengimus skrydžiui. Staiga į salę įėjo kultūros 
namų direktorius ir perskaitė ką tik gautą telegramą:

„Sveikiname Šilutės rajono darbo žmones Kosmonau-
tikos dienos proga. Linkime sėkmės darbe ir asmeniniame 
gyvenime. Nors mes negalime šiuo metu atvykti pas Jus, bet 
mes su Jumis – Jurijus Gagarinas, Germanas Titovas.“

Taip Šilutę pagerbė pirmieji pasaulyje kosmonautai. 
Deja, į Lietuvą jie taip ir neatvyko. Tiesa, Gagarinas iš 
Pabaltijo respublikų aplankė Estiją. 

Neapmokytas, eilinis 

Bėgo metai, Vladas bandė stoti į Kauno politechnikos 
institutą, deja, kelias jam buvo užkirstas. Tačiau vis tiek 
rankų nenuleido. Gavęs Šilutės karinio komisariato vir-
šininko A. Ivaščenkos „palaiminimą“, pakeitęs pavardę 
į Vladislav Kensgailo, atseit ukrainietis, 1967–1969 m. 
mokėsi Kalugos centrinėje aviacijos mokykloje. Baigęs 
mokslus, gavo lėktuvų ir sklandytuvų lakūno instruk-
toriaus vardą ir leitenanto laipsnį. Sugrįžęs į Lietuvą, 
atsidūrė Ivaščenkos skandalo epicentre. Šilutės karinio 
komisariato viršininkas buvo Antrojo pasaulinio karo 
dalyvis, kovęsis Stalingrado mūšyje, ne kartą sužeistas. 
Kartą „padauginęs“, darbe iš seifo išėmė visiškai slap-
tą paketą, su kurio turiniu galima susipažinti tik karo 
atveju, ir atplėšė. Atsitokėjęs nusprendė nusišauti, tai-
kėsi į širdį, bet peršovė kairės rankos žastą. Kai karo 
milicija ir saugumas viską krėtė, išsiaiškino, kad Vladas 
Kensgaila, kai mokėsi Kalugoje, buvo nuslėpęs tikrąją 
savo pavardę ir gimimo metus. Atėmė karinį laipsnį ir 
iš sovietų leitenanto jis tapo neapmokytu, eiliniu (ria-
dovoj, ne obučenyj). 

Ivaščenko, gulėdamas Šilutės ligoninėje, sugalvojo 
apsimesti, kad jam pasimaišęs protas. Jį gydę medikai 
sakė, kad vaidindavo labai įtikinamai, ypač kai iš Rygos 
atvažiuodavo kariškiai jo tardyti. Vėliau išvežė į Rygą, į 
Pabaltijo karinės apygardos centrą, ten metus tardė, tyrė, 
stebėjo, bet nieko nepešę paleido. Jis grįžo į Šilutę jau 
civilis, įsidarbino ir nugyveno savo amželį. Tiesa, sako, 
kad kartais elgdavosi keistokai...
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Vlado Kensgailos „nuotykiai“ tuo nesibaigė. 1970 m. 
Vilniuje jis įstojo į Lietuvos SSR civilinės aviacijos val-
dybos eskadrilę ir skraidindavo keleivius po Lietuvą su 
lėktuvu JAK-12. Kai atsirado galimybė skraidyti IL-14 
lėktuvais, su kuriais galima vežti gerokai daugiau kelei-
vių, iškart padavė prašymą. Kadangi šie lėktuvu vežioda-
vo keleivius po visą SSRS, reikėjo pereiti „filtrą“. Tada vėl 
įkliuvo: „Kaip tu čia patekai, dar ginklo nesi grąžinęs!“ – 
rėkė Lietuvos SSR civilinės aviacijos valdybos viršininko 
pavaduotojas politiniams reikalams J. Goldbergas. Teko 
viską mesti ir grįžti į Šilutę. 

Čia Kensgaila iškart įsitraukė į klubo veiklą, norėjo 
aeroklube įkurti sraigtasparnių Mi-1 grandį. Vitebsko 
aeroklubas sutiko padėti. Bet 1972 m. Kaune suside-
ginus Romui Kalantai, prasidėjo masinis kadrų „va-
lymas“ ir su Šilutės aeroklubu, kurį pats įkūrė, Kens-
gailai teko atsisveikinti. Saugumas jam neleido dirbti 
net Šilutės rajono tarybiniame ūkyje, kurio direktorius 
buvo jo draugas. Ieškodamas darbo, Vladas susisiekė 
su Prienų eksperimentinės sportinės aviacijos gamy-
klos direktoriumi Vytautu Pakarsku. Papasakojo savo 
bėdas. Pakarskas buvo lietuvininkas, idealistas, aviato-
rius – „blogesnio“ nerasi. Daug negalvodamas, priėmė 
Kensgailą į lakūno bandytojo ir konstruktoriaus parei-
gas (kai Dievas uždaro duris, jis atveria tau langą).

LAK-6 (VK-7)

Dirbdamas Prienų „gamyklėlėje“, Vladas subrandino 
„beprotišką“ idėją – sukurti skraidantį aparatą, su ku-
riuo galėtų perskristi SSRS ir Sibire aplankyti lietuvių 
tremties vietas. Direktorius Pakarskas iš Maskvos buvo 
gavęs du Vakarų Vokietijos Sportavia-Limbach firmos 
SL-1700 E1, 68 AG variklius. 

„Tai būtų motorizuotas sklandytuvas, – svarstė Vla-
das, – reikėtų įrengti papildomus kuro bakus, pasinaudo-
čiau palankia oro srove, kuri teka kelių šimtų kilometrų 
per valandą greičiu. Be deguonies įrangos čia neapsieisi.“ 
Ėmėsi darbo. Dirbo vakarais, ligi pat išnaktų (šeima 
buvo likusi Šilutėje). Bet ir sienos turi ausis – netru-
kus apie tai sužinojo saugumas, ir su „beprotiška“ idėja 
teko atsisveikinti. 

Žurnalas Sparnai rašė, kad 1975 m. rugsėjo 24 d. 
Prienuose, Pociūnų aerodrome, pasirengę startui sto-
vėjo lėktuvas JAK-12 ir sklandytuvas Blanik. Buvo ruo-
šiamasi neeiliniam skrydžiui. Startas. Netrukus Blanik 
pats pakyla nuo žemės ir pradeda greitai kopti aukštyn. 
Lėktuvas vos spėja paskui sklandytuvą. Taip prasidėjo 
motosklandytuvo LAK-6 skraidymų bandymai Prienų 
eksperimentinės sportinės aviacijos gamyklos bazėje.

Motorizuoto sklandytuvo variklis buvo tvirtinamas 
priekinėje sklandytuvo dalyje, jį galima buvo įjungti ir 
išjungti ore. 

 LAK-6 buvo nuvežtas į Maskvą ir eksponuoja-
mas Liaudies ūkio pasiekimų parodoje. Dabar vie-
toj vidaus degimo variklių naudojami elektriniai, 
jie patikimesni, įmontuojami irgi sklandytuvo prie-
kyje (FES – front electric sustainer). Kai variklis ne-
dirba, skirtingai nuo LAK-6, propeleris susilanksto 
ir priglunda prie liemens, bet pati įdėja labai panaši 
į Kensgailos! 

1976 m. Vladas dėl šeimos vėl sugrįžo į Šilutę ir pra-
dėjo dirbti Hidraulinių pavarų gamykloje transporto 
skyriaus viršininku. Aktyviai įsitraukė į visuomeninę 
veiklą, dalyvavo kultūros namų dainų ir šokių ansam-
blyje. Atrodytų, darė viską, kad užmirštų aviaciją. Bet 
po metų, pasitaręs su žmona (augino du mažus vaikus), 
Vladas vėl sugrįžo į Prienus, į Pociūnų aerodromą, bet 
šį sykį ne į „gamyklėlę“, bet į Kauno aviacijos sporto 
klubą lakūnu instruktoriumi. Tuo metu klubui vadova-
vo Aleksandras Jonušas. 

Dirbdamas klube, daug skraidė, mokė kitus, dėstė lėk-
tuvų ir sklandytuvų konstrukcijas, tapo Lietuvos naviga-
torių čempionu, jam buvo suteiktas Lietuvos SSR trenerio 
vardas. Bet po dvejų metų vėl grįžo į Šilutę, pradėjo dirb-
ti „Drobės“ gamybinio susivienijimo ceche mechaniku. 
Ir čia rado ką veikti. Cechuose būdavo didžiulis triukš-
mas, nuo kurio labai kentėjo darbininkai, tad Vladui kilo 
mintis tą gausmą sumažinti. Landžiojo po užkaborius, 
laipiojo kopėčiomis, stebėjo, analizavo ir sugalvojo. Vie-
ną rytą direktorius, atėjęs į darbą, pamanė, kad fabrikas 
nedirba – nesigirdėjo įprasto triukšmo. Visos moterys 
(jų buvo dauguma) dėkojo Kensgailai. Čia dirbdamas jis 
pateikė net 6 racionalizacinius pasiūlymus. 
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Blaškymasis baigėsi 1981 m., kai su visa šeima persi-
kėlė gyventi į Aukštaitijos sostinę, pradėjo dirbti Pane-
vėžio aeroklube inžinieriumi, o 1983 m. – konstrukto-
riumi Prienų aviacijos gamyklos Panevėžio filiale. 

 „Lituanicos“ kopija filmui „Skrydis per Atlantą“ (VK-6) 

„Jūs norite parodyti, kad lietuviai irgi moka skrai-
dyti?“ – ironiškai klausė Kinematografijos komiteto at-
stovas, kai 1983 m. lietuvių delegacija nuvyko į Maskvą 
ir prašė leidimo kurti filmą „Skrydis per Atlantą“ apie 
Steponą Darių ir Stasį Girėną. Lietuviams tai prilygo 
įžeidimui, panašiai būtų galima klausti: „Ar Lietuvoje 
žaidžiamas krepšinis?“ Tačiau nuoskaudą teko praryti 
ir suvaidinti nuolankų „jaunesnįjį brolį“.

Kai buvo kuriamas dokumentinis filmas „Lituanikos 
sparnai“ (režisierius Robertas Verba), irgi pasitaikė ku-
riozų. Operatorius Stasys Griškevičius pasakojo: „Litu-
anikos sparnus“ buvo labai sunku daryti. Mus visą laiką 
tikrino, nes medžiaga buvo rizikinga – bijojo, kad nenu-
filmuotume ko nors tokio, kas tuo laiku buvo draudžia-
ma. Vis keisti reikėdavo. Vytautas Žalakevičius peržiūrėjo 
ir sako: Maskva taip nepraleis, reikia įmontuoti interviu 
su kosmonautu – kad pakalbėtų apie skrydį, apie Darių 
ir Girėną. Mes nuvažiavome į Maskvą, gavome leidimus 
filmuoti. Interviu sutiko duoti kosmonautas Georgijus Be-
regovojus. Mes filmuojam, Beregovojus ima pasakoti, kaip 
Darius ir Girėnas skrido, kaip jau artėjo Vilnius... Stop, sa-
kom, Vilnius neartėjo, jie skrido į Kauną, bet ir prie Kauno 
nepriartėjo... Beregovojus niekaip negalėjo suprasti, kodėl 
ne Vilnius, ir apskritai, ko mes iš jo norim. Ta medžiaga 
nebuvo įtraukta į filmą. Žinoma, tai svetimkūnis.“

Lietuvos kino studija paprašė Kensgailos paga-
minti stovintį „Lituanicos“ maketą, bet Vladas filmo 
režisieriui pasakė: tu kurk filmą, o aš – „Lituanicą“. 
Kauno karo muziejuje Vladas buvo gavęs tikros „Li-
tuanicos“ liekanų atplaišą, kurią nešiodavosi vidinė-
je švarko kišenėje, prie širdies... Kopija turėjo atitikti 
originalo spalvą.

„Kada kilo mintis statyti „Lituanicos“ kopiją, sunku 
pasakyti, – prisimena Vladas, – bet tikrai daug anks-
čiau, negu sugalvota kurti filmą. Kai sužinojau, kad 

režisierius Raimondas Vabalas ruošiasi statyti kino 
filmą apie skrydį per Atlantą ir jam reikės legendinio 
lėktuvo kopijos, didelio galvosūkio nebuvo. „Konstravi-
mo biurą“ įsirengiau Panevėžyje, savo namų pusrūsy-
je. Niekas iš namiškių, net uošvienė, čia neturėjo teisės 
užeiti be manęs. Tačiau JAK-12 paversti „Bellanca“, o 
vėliau – „Lituanica“ nebuvo lengva. Pirmiausia pasi-
dariau brėžinius, kurie buvo reikalingi man pačiam, 
kad nenukrypčiau nuo formos, o visa kita turėjau 
galvoje. Subūrėme dešimties žmonių grupę. Pirmasis 
„Bellancos“ bandymas įvyko Panevėžio aerodrome. Po 
sėkmingo skrydžio vyrai nusprendė pamėtyti mane į 
orą. Atsipalaidavau ir... trenkiausi į žemę. Atsigavau 
vežamas į ligoninę. Po tokio „pasveikinimo“ ilgai ne-
galėjau pro langelį įlipti į lėktuvą.

Amerikos aviacijos šventės, kuriose dalyvavo Darius ir 
Girėnas su „Bellanca“, buvo filmuojamos Klaipėdos aerodro-
me. Celiuliozės kombinato kaminai „vaidino“ Čikagą. Kad 
jų fone būtų nufilmuotas lėktuvas, tekdavo jį sunkvežimiu 
atvežti ir surinkti Minijos gatvėje. Nustebę praeiviai klausi-
nėdavo, kaip tas lėktuvas čia nusileido ir kaip jis pakils.

Filmavimas neapsiėjo be nuotykių. Viename epizo-
de pagal scenarijų reikėjo lėktuvą pastatyti ant nosies. 
Buvau numatęs, kad aerodrome iškasime duobę ir į ją 
įvažiavęs lėktuvas pakryps reikiamu kampu. Prigrasi-
nau, kad be manęs nefilmuotų, bet Vabalas nepaklausė. 
Turėjau pagalbininką mechaniką, kuris apsiėmė mane 
„pavaduoti“. Bet neapskaičiavo greičio, lėktuvas įlėkė 
į duobę, virto ant nosies ir nulaužė propelerį. Nedaug 
trūko, kad būtų užsidegęs. Laimė, pakako pagaminti 
naują propelerį.“

Po to, kai „Skrydžio per Atlantą“ filmavimas baigėsi, 
Vladas su „Lituanica“ skraidė po Lietuvą. Pasižiūrėti at-
eidavo labai daug žmonių. Stepono Dariaus dukra Nijolė 
Dariūtė-Maštarienė ir aviacijos istorikas Jonas Balčiūnas 
buvo tarsi Dariaus ir Girėno „atstovai spaudai“ – ne-
nuilsdami pasakodavo apie skrydį, pavertusį lakūnus 
legendiniais herojais. Įdomi detalė – krepšininkas Rimas 
Girskis (1949–2010) irgi šilutiškis, teigė, kad Stasys Girė-
nas buvo tolimas jo giminaitis…

Skristi su „Lituanica“ Vladui buvo maloniausia 
1993 m. liepos 15 –17 d., per Stepono Dariaus ir Stasio 
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Girėno skrydžio 60-metį. Kartu su Edmundu Jasiūnu* iš 
Čikagos simboliškai užbaigė Lietuvos didvyrių nenu-
skristą atkarpą Soldinas – Kaunas.

Iš Aleksoto aerodromo „Lituanica“ pakilo liepos 
15 d. ryte. Oras buvo panašus kaip tada, kai prieš 60 
metų skrido Darius ir Girėnas – nusidriekęs didelis ci-
klonas, žemi lietingi debesys, pūtė stiprus vėjas.

 Reikia priminti, kad Vlado „Lituanicos“ kopija, kaip 
ir Dariaus ir Girėno „Lituanica“, jokių radijo navigacinių 
prietaisų neturėjo, t. y. negalėjo skristi pagal aklojo skridi-
mo taisykles (IFR). Praskridus Olštyną, oras pamažu ge-
rėjo ir po 5:30 val. skridimo lėktuvas nutūpė Štetino oro 
uoste, kuris yra arčiausiai Soldino (maždaug už 60 km). 

Apsistoję pas vietinius lietuvius, liepos 16 d. nuvažia-
vo aplankyti Dariaus ir Girėno žuvimo vietos, užsuko į 
Soldino miestelio paštą užantspauduoti vokų, o liepos 
17 d. pakilo iš Štetino oro uosto ir nuskrido į Soldiną. 
Apsukę keletą ratų virš paminklo, išmetę gėlių puokš-
tes, pasuko į Lietuvą maršrutu Soldinas–Kaunas. 

Lenkijos oro erdvės kontrolieriai buvo labai paslau-
gūs, stengdavosi „Lituanicai“ įjungti „žalią šviesą“, o kai 

*  E. Jasiūnas gimė 1923 m. Pandėlyje. Nuo 1950 m. gyvena JAV. Priklauso 

Amerikos Aviacijos istorijos draugijai. Turėjo komercinio piloto licenciją. 

Vienas iš Amerikos Lietuvių aeroklubo steigėjų. Turi sukaupęs archyvą apie 

Lietuvos aviaciją ir išeivijos lietuvių veiklą, susijusią su aviacija.

ji skrido pro Olštyno aerodromą, pakilo 
lėktuvas ir prisiartinęs palinkėjo laimin-
gos kelionės. (Po to, rudenį, Švedijoje, 
kur vyko Tarptautinės aeronautikos fe-
deracijos konferencija, Lenkijos nacio-
nalinio aeroklubo prezidentas visiems 
konferencijos dalyviams, tarp jų buvo ir 
šių eilučių autorius, rodė nuotraukas, ku-
riose įamžinta skrendanti „Lituanica“.)

Perskridę Lenkiją, kirto Lietuvos sieną. 
Virš Prienų šilo juos pasitiko du JAK-18T 
lėktuvai ir palydėjo iki Aleksoto aerodro-
mo, kur vyko aviacijos šventė, skirta Ste-
pono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio 
60-mečiui. Edvinas Velonskis (Simo Ve-
lonskio, buvusio kauniečio, sūnus) buvo 
apdovanotas Dariaus ir Girėno medaliu 

už tai, kad iš Niujorko į Karmėlavą atskrido reaktyviniu 
lėktuvu Gulfstream-4. Gal tai „Lituanica III“?

Po 5:30 val. skridimo, apsukusi porą ratų aplink naująjį 
paminklą Dariui ir Girėnui Ąžuolyne, „Lituanica“ nutū-
pė Aleksoto aerodrome. Čia juos pasitiko žmonių minia. 
Kensgailą ir Jasiūną, išlipusius iš „Lituanicos“, pasveikino 
prezidentas Algirdas Brazauskas, premjeras Adolfas Šleže-
vičius, buvęs AT pirmininkas Vytautas Landsbergis. Kau-
no mero potvarkiu tą dieną Aleksoto aerodromas buvo 
pakrikštytas Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vardu.

Kensgaila išpildė dar vieną Stepono Dariaus sva-
jonę – nuskrido iki Vilniaus ir apsuko keletą ratų 
virš Gedimino pilies. Dabar „Lituanica“ saugoma 
Lietuvos aviacijos muziejuje Kaune. Vladas sukūrė 
dar dvi „Lituanicos“ kopijas – viena, perpus mažes-
nė, kabo Vilniaus oro uosto laukiamojoje salėje, o 
antra (mastelis 1:4) 2010 m. buvo pakabinta Lietu-
vos paviljone Šanchajuje, kur vyko Expo 2010. Po 
parodos ji nugabenta į Londoną ir instaliuota lietu-
vių restorane „Lituanica“.

1993 m. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu 
Vladas Kensgaila „Už nuopelnus Lietuvos aviacijai“ ap-
dovanotas Dariaus ir Girėno medaliu.

Tęsinys kitame numeryje

Vladas Kensgaila apsuko ratą virš Vilniaus
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Svajonių humoristas Juozapas, pats to visai nenorė-
damas, pasufleravo man išradingą verslo planą. Kla-

sikas pareiškė, esą prieš rinkimus į Seimą turėtų pasiti-
krinti psichiką rinkėjai, o ne kandidatai, ir motyvuotai 
pagrindė šią neabejotinai gilią mintį: „Bene grybui turi 
rūpėt – tinka jis į puodą ar ne? Grybų tikslai kitokie…“

Nušviesta revoliucinės idėjos, savo būrimo salone 
Dura necéssitas praplatinau psichiatrijos kliniką, mat 
rinkėjų vis dar esama šiek tiek daugiau negu pretenden-
tų. Šalia jos pastačiau pirčių kompleksą, kuriam vado-
vauti pakviečiau svajonių pirtininką kuršėniškį Vladą 
J. Su dešimčia vantų, iš kurių ilgiausia siekia du me-
trus, jis neseniai laimėjo Europos sportinio vanojimo 
čempionatą Kijeve. Jau ketino ir mano salone pakartoti 
pergalės laurus jam garantavusią, kvapniaisiais aliejais 
vis dar garuojančią pasaką apie piktą miško fėją, kuri, 
gerai išperta, virto geraširde karaliene. Bet aš atsakiau, 
kad Lietuvos Dalia šį rudenį nekandidatuoja ir liepiau 
paieškoti aktualesnių siužetų. Kad paieškas nukreipčiau 
teisinga linkme, prabilau tokiais astrologų pamėgtais žo-
džiais: „Ilga Jupiterio kelionė Dvyniais…“ Supratęs užuo-
miną, čempionas įspūdingo dydžio vantomis ėmė perti 
Romanovą, milijonierių, besiveržiantį į politikierius, o 
talkon pasikvietė brolius Lavrinovičius.

Taikydamas Rusijos meistrų imperinio pėrimo tech-
niką, garsusis pirtininkas tol vanojo Viktorą U., kol pa-
balo visa jo buhalterija, o charizmatiškąjį sostinės merą 
Artūrą, plekšnodamas per skaudamas, politiškai ypač 
pažeidžiamas vietas, privertė išmokti dar vieną stebu-
klingą žodį – NE.

Valdančiųjų (kol kas) sluoksniui priklausantį vi-
sapusiškai žavų amantą, žurnalo Lietuvos žmonės vy-
riausiąjį redaktorių, pirčių meistras pėrė gausiai berda-
mas svaigi(nam)ąsias žoleles. Jų paveiktas, Mantas A. 

Visai nejuokingi skaitiniai

lietuvos šalies žmonių padavimai. Civ

grybų karas su grybautojais

karščiuodamas(is) pripažino, kad Lietuvoje gyvena ir 
kitokių žmonių, ne tik konservatoriai, net žadėjo įdėsiąs 
vieną kitą politinių kitaminčių nuotrauką.

Išgirdusi, kad žemė dunda, propeleriai kaukia, nuro-
džiau, kad skubiai išvanotų ir vėl nutūpusį, t. y. antrąkart 
nušalintą, politikos pilotą. Širdis apsalo, kai netrukus iš 
pirties gelmių atsklido žvali Rolando giesmė. 

„Pirties esmė – ne karštis, o mokėjimas elgtis su 
garu“, – išdidžiai paaiškino vanojimo čempionas, sė-
kmingai susidorojęs su užduotimi, kuri buvo kietas rie-
šutėlis net Konstituciniam teismui…

Jeigu esama šiokio tokio smegenų užkietėjimo, kaip vis 
dažniau pasitaiko socialdemokratų šulams, pirčių virtuo-
zas siūlo taikyti laisvinamąsias pėrimo procedūras. Deja, 
po pirmojo seanso net jam teko pripažinti, kad tarp perti ir 
perėti tiesioginio ryšio nėra. Nors ir švariai išperta, kairiųjų 
partija išperėjo tokią pelėsiais ir kerpėm apžėlusią progra-
mą, kad balsuoti už socdemus galėtų nebent proto galių 
vis dar nepasitikrinusieji, neužsukusieji į mano kliniką, kur 
teikiamos ir smegenų standinimo paslaugos.

Vienas išminčius kartą pasakė: duokite man atramos 
tašką, ir aš apversiu pasaulį. Visi patikėjo, kad tai įmano-
ma, bet iki šiol niekas nepatikrino, ar tai tiesa. Viktoras U. 
sako: duokite man paramos lakštą 141 galvai Seime ir aš 
apversiu „Lituvos ikanomiką“. Dabar placebo mikstūro-
mis gydau tuos, kurie ir vėl tiki, kad jis tai padarys. Klejoja, 
esą šis oligarchas yra ne kas kitas, o Lietuvos BUFFETTAS 
(turimas galvoje tykusis amerikietis, beveik visą savo tur-
tą nusprendęs paskirti labdarai). Suprantamai išaiškinau, 
kad BUFETO iš Kėdainių visi stalčiai užrakinti, bet po-
litiškai kontūzytieji vis tiek viliasi, neva po viktorianiško 
perversmo ekonomika atsuks jiems gerąją savo pusę, nors 
jau prieš 8 metus tapo aišku, kad realybėje būna visiškai 
atvirkščiai. Tokia psichodelinė būsena, kai pacientas yra 
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nesudrumsčiamai ramus ir savo noru kelintą kartą lipa 
ant to paties grėblio, mums, būrėjams astrologams, pažįs-
tama dar iš klasiko Kazio Binkio kalambūro: „Marijona 
myli Joną, duok tu jai nors milijoną.“ Įtariu, minėti (aiškiai 
nepagydomi) pacientai vis dar tikisi, kad Viktoras U. kam 
nors ką nors vis dėlto duos…

Užjūrio klasikas Charlie Chaplinas paliko kitą vertin-
gą įžvalgą. Paklaustas, kur norėtų patekti po mirties – į 
rojų ar į pragarą, atsakė: „Dėl klimato – į rojų, o dėl drau-
gijos – į pragarą.“ Panašų klausimą, tik praplėstą dides-
niu klimato juostų ir tinkamos draugijos pasirinkimu, 
dar nesutrikusios psichikos elektoratas galėtų užduoti 
visiems dainuojantiems ir šokantiems, gudraujantiems 
ir sukčiaujantiems pretendentams: „Kur norite pakliūti 
po rinkimų – į Seimą, į televiziją ar į kalėjimą?“

Rinkėjams vyrams patariau, kad kuo mažiau vėpsotų 
į moterų pretendenčių biustus (tik neeiliniam rinkėjui 
Radžiui leista girtis, kad visas, kurios kol kas negali pa-
sididžiuoti Pikulo akmenį atitinkančiais apvalumais, 
išmes iš barščių, t. y. iš kandidačių į svajonių jaunikio 
žmonas). Plika akimi matyti, kad pasaulis juda lytinio 
santūrumo kryptimi! Jau net meilės šalies – Prancūzi-
jos – teismas nurodė, kad vėpsoti į JK sosto paveldė-
tojo žmoną, besideginančią be viršutinės maudymosi 
kostiumėlio dalies, „nėra visuomenės interesas“. O pati 
kunigaikštienė Catherine, nuvykusi į Saliamono Salas, 
pasielgė nenuneigiamai išmintingai – apsivilkusi santū-
ria juoda suknele, nusipaveikslavo su tradiciškai, t. y. visai, 
apsinuoginusiomis šokėjomis…

Žymus agentas Nr. 1, žiūriu, jau irgi trypčioja prie 
mano būrimo salono Dura necéssitas, bet nežinau, kur 
geriau jį pasiųsti – į pirtį ar į palatą. Mat Žimantas P. šiais 
bedarbystės laikais viešai pareiškė, kad nenori dirbti ir 
nedirbs, nors tu ką! Bet Seimas balsavo ir uždraudė jam 
veltėdžiauti, nes nusprendė, kad specialiųjų tyrimų nie-
kas be jo neatliks. Bet aš tikrai galėčiau – eisiu kandida-
tuoti, jeigu politinio vanojimo čempionas paskolins man 
savo vantas ir išduos receptus kaip perti, su kuo gerti, 
kuo kerėti ir ką perėti…

tiesiai iš priepirčio
Krescencija ŠURKUtĖ

Future money. james ROBERtSON talks to Almantas SAMALAVIČIUS. 
Understanding the need to combine economics and ethics amounts 
to a “Copernican revolution”, says the co-founder of the New Economics 
Foundation. the survival of our species depends on our making the 
money system work in ways that will “enable and conserve” (page 2).

The Economics and Happiness. Mark ANIELSKI, expert in measuring the 
sustainable well-being of communities, having developed the Genuine 
wealth model and Genuine Progress Indicators (GPI) as new well-
being evaluation tools, talks to Almantas SAMALAVIČIUS. „Part of the 
shift necessary in moving from the current economy of consumption, 
materialism and eternal economic growth will require increasing 
awareness amongst all people about how this ‘matrix’ actually operates 
and the underlying belief system that sustains the system. In many 
ways all of us are complicit in keeping this economic matrix alive by our 
collective state of ignorance. Moreover, we believe in the lie of scarcity 
and the myth of money. the economic system requires a collective state 
of ignorance about such things as the nature of money. In many senses 
we are complicit in our consent of a system that has captured our souls 
and enslaved us in this culture of materialism. when people are truly 
aware of how the matrix operates and the illusion of money, then we 
may awaken and reclaim our sovereignty over money and reclaim our 
birth right which is to love“ (page 7).

darius BARONAS. The persecution of Christians and the disturbed 
West. when researching the historical relationship between Christians 
and Muslims, we are unlikely to find a time when the two interacted 
peacefully and constructively. the inconceivable cruelty taking place 
today in the Muslim world forces to sceptically assess the ability of their 
political elite to tolerate western values, such as rationality, freedom of 
conscience, religion and speech, the equal rights of men and women. 
the article is based on a report, delivered at the XXII Lithuanian Catholic 
Academy of Science Convention, March 24, 2012 (LCAS – 90) (page 13).

Claus LEGGEwIE. Continuities denied. Explaining Europe’s reluctance to 
remember migration. why does Europe find it so difficult to remember 
the facts of migration, both voluntary and forced? Reluctance to address 
the more noxious aspects of collective European identity impedes an 
engagement with migration history, argues Claus Leggewie (page 18).
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From the Mainstream to the Vibrant Fringes. Eglė RINdzEVIČIūtĖ 
talks with Barbara CzARNIAwSKA. Management and organization, as 
practices, constitute one of the central tenets of contemporary western 
cultures. All culture scholars should be studying it (page 22).

“We want people to understand the diversity of American culture as a 
reflection of freedom“. An Interview with the U.S. Ambassador to Lithuania 
Anne E. dERSE by Giedrė PRANAItYtĖ. this interview is devoted to the 
analysis of cultural diplomacy in the context of international relations 
between the United States and Lithuania. At the beginning of the 
interview the U.S. Ambassador to Lithuania Anne E. derse explains why 
she has made the choice to serve as a professional diplomat of the 
United States and shares her impressions about Lithuania and its culture, 
as well as its painful history. Later, much attention is paid to highlighting 
concrete initiatives that help Lithuanians to get better acquainted with 
American culture, including concerts, exhibitions, academic and youth 
exchange programs. Finally, special heed is devoted to making contacts 
with the Lithuanian diaspora within the United States, placing a special 
emphasis on women’s rights and intensifying the promotion of the 
Litvak legacy as well as preserving the memory of the Holocaust in 
Lithuania (page 26).

Stanislovas KuzMA: “I am a fatalist and begin almost all of my creations 
as an adventure”. In memoriam sculptor (page 33).

Vytautas LANdSBERGIS. Two considerable differences. Response to a series 
of polemic articles “the Ruins of Ethics or How to Kill the State Using the 
Hands of Intellectuals” by Eglė wittig–Marcinkevičiūtė (page 39).

Leonas StEPANAUSKAS. Will Thomas Mann meet Kristijonas Donelaitis 
in Nida? An open letter to the thomas Mann Cultural Centre. „In 2014, 
the 300th anniversary of Kristijonas donelaitis, the pioneer of Lithuanian 
fictional literature, is a good occasion to invite the author of the poem 
„the Seasons“ to visit thomas Mann“, – writes the author (page 40).

Algis RUdAMINA. Verses (page 43).

Raminta jURĖNAItĖ. A new sculpture by Gintaras Karosas at the Park of 
Europe. Gintaras Karosas, the founder of the Park of Europe, has not only 
built a new sculpture, titled “Culture”, but also received an international 
award for restoring Liubavas Manor. Liubavas watermill Museum received 
cultural heritage awards. the best-preserved objects of the European 
cultural heritage were conferred awards at the solemn ceremony held 
by the European Union and Europa Nostra in Lisbon (Portugal). Sculptor 
Gintaras Karosas, the author of the project for the restoration of the 
Liubavas Manor watermill and its adaptation for a museum, received 
an honourable award. the whole list of prize winners in the category of 
conservation includes 16 objects of European cultural heritage (page 45).

Raminta jURĖNAItĖ. Strange ambivalence of Darius Joneika abstracts. 
Creative portrait of the painter (page 47).

Vaidilutė BRAzAUSKAItĖ. A journey on the periphery while playing 
charades. Exhibition by Aistė Kisarauskaitė at Academia gallery (page 49).

Bronius Kutavičius: “Your work should be done without hysterics”. the 43rd 
International Baltic Musicological Conference “Music that changed time: 

the Baltic Outburst of Creativity after 1970“, followed by a music festival, 
took place 12–14 September and was dedicated to composer Bronius 
Kutavičius. Sixteen guests from eleven European countries and fifteen 
Lithuanian scientists participated. A conversation with the composer by 
Rūta Gaidamavičiūtė (page 52).

Remigijus VILKAItIS. About clean dirt and great courage to err. the 
secret of Rasa Samuolytė. Amid the dust of the stage, in the twilight 
of the rehearsal hall, after dozens of attempts the greatest Lithuanian 
theater productions came into existence, bringing fame to directors and 
opening them doors to the world’s most renowned stages. when talking 
about one member of the theater community, we want to discuss them 
all. So why did I chose to talk to Rasa Samuolytė about herself? It seems 
as though she has a secret. It is a very strange and inconvenient feature 
that seldom occurs even among artists. Maybe the point of theater and 
its goal is to consistently remind us of the existence of such a secret? 
I’m not sure if Rasa knows it, but I think this is exactly what she’s talking 
about from the stage. It would sound something like this: The person 
beside you also lives only once. Wouldn’t the world be a better place if we 
remembered that? (page 58).

Rimantas GUČAS. Europe originates in a countryside church. From the 
Perspective of Fifty Years. Organs were an important element of western culture 
for ages, however, now we witness the sunset of this culture (page 68).

zecharia PLAVIN. Weak student. From the diary of a young piano 
pedagogue: ruminating on salient features of a weak piano student. the 
article presents in a literary form four portraits of unsuccessful piano 
students and analyses the process of their study under the guidance 
of a newly-employed teacher eager to establish himself in the stressful 
circumstances of a peripheral musical academy.  It immerses into core 
aspects of physical and aural-cognitive activity necessary for artistic 
piano playing and analyses obstacles blocking successful progress in 
cases of weak students. It searches for alleviation of students’ difficulties 
by reorientation of their basic (wrong) presumptions regarding their 
playing and their professional aims. the article makes the point not 
to aggravate student’s problems by hurting their souls during the 
education process (page 75).

Herkus KUNČIUS. The Bulgarian lion. A journey as an intellectual 
adventure. writer‘s essay (page 82).

Airidas VAINORAS. Letters. An essay about the vanishing epistolary 
culture (page 94).

Almis GRYBAUSKAS. Two from Central Europe. Pavel trost, notable Czech 
philologist of Baltic languages, an intern at Kaunas University in 1937–1938, 
not only had the knowledge of Lithuanian poetry, but found a translator 
akin to the poet juozas tysliava by “blood group”, Ivan Blatný. An essay about 
the fate of two poets, Lithuanian and Czech (page 98).

jurgis StANAItIS. Spectacular and winged life of Vladas Kensgaila (page 101).

Krescencija ŠURKUtĖ. War of mushrooms with the mushroom finder. 
Ironical essay on Lithuania’s cultural and political life (page 109).

translated by Rasa RAdzEVIČIūtĖ
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Bob MASSIE, Almantas SAMALAVIČIUS
Economics, sustainability and the legacy of E.F. Schumacher (En) (Lt)
An interview with Bob Massie
American priest, politician and social activist Bob Massie talks about how 
the ideas of Ernst Friedrich Schumacher can inform a transition to an 
alternative economy and why the author of “Small is Beautiful” still has 
something to say to a secularized, European audience.

tom Van IMSCHOOt
Literary perspectives: Flanders 
Reality-check (Ca) (Cs) (En) (Lt)
In the last decade, Flemish fiction has stepped out of the shadow of its 
dutch older sister, writes tom Van Imschoot. One discernable trend is the 
turn from metafiction towards various forms of realism, be it the regional, 
the semi-autobiographical or the “virtual”.

daniel CHIROt, Almantas SAMALAVIČIUS
Ideology never ends (En) (Lt)
An interview with sociologist Daniel Chirot
while some eastern European countries have shaken off the “post-
communist” tag, in others it remains apt, says daniel Chirot. Meanwhile, 
new disparities are generating a leftwing revival in the region that show 
pronouncements of the end of ideology to have been rash

Gerard dELANtY, Almantas SAMALAVIČIUS
Shifting shapes of Europe (En) (Lt)
Sociologist Gerard delanty revisits his 1995 book „Inventing Europe“, talking 
about the possibilities of post-national citizenship, Europe‘s complex Chris-
tian identity, and why accounts of Europe today must include the heritage 
of the peripheries.

Vasilijus SAFRONOVAS
Rewriting history in Kaliningrad: Facts on the ground  (En) (Lt) Ru)
why is the Orthodox Church of Russia reclaiming the castles and 
churches in the Russian enclave of Kaliningrad? the question is posed by 
a Lithuanian “outsider” in the light of recent changes in the ownership of 
important heritage sites in Kaliningrad.

Anna KARPENKO
Kaliningrad’s architectural heritage: An insider’s view (En) (Lt) Ru)
what is the threat implied in the handover of the symbolically significant 
architectural heritage of the Kaliningrad region to the Orthodox Church 
of Russia? Local historian Anna Karpenko examines the social and cultural 
aspects of the conflict. 

dalia LEINARtĖ 
On emotions (En) (Lt)
the correspondence between Algirdas julius Greimas and Aleksandra 
Kašuba, 1988-1992
the sociologist zygmunt Bauman finds unstable families a threat to society. 
Anthony Giddens opens for negotiation and change. dalia Leinarte finds 
Giddens more in keeping with the times and uses the correspondence 
between two Lithuanian intellectuals to illustrate her point.

tomas VENCLOVA
Vilnius as an object of nostalgia (Pl) (Lt) (En)
Vilnius is often seen as a mysterious, magic and strange city, one that 
inspires myths and poetry, writes tomas Venclova. Its closeness to nature 
makes Vilnius a pastoral city, while its multicultural character brings it 
close to Prague, trieste or Sarajevo. 

Some Kultūros barai articles 
and translations in eurozine 
(www.eurozine.com):

KULTŪROS BARAI
 Kultūros ir meno mėnesinis žurnalas

www.eurozine.com

Svarbiausi straipsniai apie Europos kultūrą ir politiką

Eurozine yra internetinis žurnalas, skelbiantis esė, straipsnius ir 

interviu svarbiausiomis mūsų laikų temomis.

Europos kultūros žurnalai pasiekiami pirštų galiukais

Eurozine yra svarbiausių Europos kultūros žurnalų tinklas. Jis 

jungia ir remia daugiau nei 100 žurnalų – savo partnerių bei 

asocijuotų leidinių ir institucijų iš visos Europos.

Nauja transnacionalinė viešoji erdvė

Skelbdamas geriausius žurnalų – partnerių straipsnius 

įvairiomis kalbomis, Eurozine atveria naują viešąją erdvę 

transnacionaliniam bendravimui ir diskusijoms.

Geriausi straipsniai iš visos Europos   

Projektas AKIM (Aukštoji kultūra į mokyklas) finansuojamas Europos 
socialinio fondo pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 
2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę VP1-2.2-ŠMM-10-V 
„Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.

Spaudė akcinė bendrovė Spauda, www.spauda.com
Laisvės pr. 60, 05120 Vilnius
tiražas 3300 egz.

Kaina – 4,99 Lt

Kultūros barų projektui „Kultūros ženklai 
ir prasmės“ SRtRF 2012 m. įsipareigoja 
suteikti 250 000 litų paramą. 
SRtR fondas remia rubrikas: 
Problemos ir idėjos; Europos istorijos; 
Rūpesčiai ir lūkesčiai; Kūryba ir 

kūrėjai; Kelionė kaip intelektualinis nuotykis; Laikai ir žmonės
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