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ATOLANKOS

Pri pa žin tas ge riau siu 

pa sau lio kon cep tua lios 

fo tog ra fi jos au to riu mi 

Uk rai nos fo to me ni nin kas 

Ro ma nas Pyat kov ka 

Šiau lių fo tog ra fi jos 

mu zie ju je su si ti ko su 

fo tog ra fi jos mė gė jais 

ir pri sta tė sa vo kū ry bą. 

Uk rai nie čio dar bų yra 

įsi gi ju sios ga le ri jos, 

pri va tūs as me nys ir 

ban kai. Prieš ren gi nį  

R. Pyat kov ka da vė 

iš skir ti nį in ter viu 

 „Šiau lių kraš tui“.

Sva jū nas SA BA LIAUS KAS

Fotografijanugalėjoteatrą

– Jū sų pir mo ji dar bo vie ta – teat

ras, ku riam ati da vė te aš tuo

ne rius me tus. Daž nai sa ko ma, 

kad iš teat ro išei ti la bai sun ku, 

tad kas įvy ko, kad pa li ko te šią 

dar bo vie tę ir kaip at ra do te fo

tog ra fa vi mą?
– Dir bau Char ko vo jau no jo 

žiū ro vo teat re. So vie ti niais me

tais tai bu vo la bai avan gar di nis 

teat ras. Jau ni re ži sie riai jau tuo

met sta tė ro ko ope ras. Pra dė jau 

teat re dirb ti švie sos dai li nin ku, 

ma ne iš kar to iš siun tė mo ky tis į 

teat ri nį ins ti tu tą. Dir bau teat re ir 

mo kiau si Ki je ve. Bū tent ten pa

ma čiau Pa ne vė žio dra mos teat ro 

spek tak lius. Ža vė jau si ak to riu mi 

Do na tu Ba nio niu ir re ži sie riaus 

Juo zo Mil ti nio dar bais. Jis jau 

ta da bu vo le gen da. Mums tuo met 

pa ne vė žie čių teat ras bu vo Va ka

rų Va ka rai. Vi sa Uk rai na nuo šių 

gast ro lių bu vo su jau din ta.

Pa si kei tė vy riau sia sis re ži sie

rius, ne ra dau bend ros kal bos, be 

to, su pra tau, kad teat ri nė je kar je

ro je pa sie kiau lu bas, kad ne bė ra 

kur kil ti. Char ko ve vei kė vi so je 

So vie tų Są jun go je pri pa žin ta me

ni nės fo tog ra fi jos mo kyk la. Tu rė

jau ne vie ną pa žįs ta mą fo tog ra fą, 

jie man da rė di de lę įta ką. Dar 

teat re pra dė jau da ry ti fo tog ra fi

nius „bu terb ro dus“ – kad rą ant 

kad ro, taip gi mė cik lai. Nusp

ren džiau tap ti ge ru fo tog ra fu ir 

nuė jau pa meist riu į dirb tu ves, 

ku rio se bu vo ga mi na mos ko mu

nis ti nės vaiz di nės lau ko rek la

mos. Ten bu vo pui kios tech ni nės 

są ly gos dirb ti: nau jau sia apa ra

tū ra, spaus di ni mo įran ga, pui ki 

fo tog ra fa vi mo tech ni ka. Ten daug 

fo tog ra fa vau ir ta pau fo tog ra fu. 

Tai jau da rau dau giau nei tris de

šimt me tų.

Fotografija–gyvenimobūda
s

– Vie ni sa ko, kad fo tog ra fu rei kia 

gim ti, ki ti – ga li ma fo tog ra fuo ti, 

o ką jūs sa ko te sa vo stu den tams?

– Sa kau, kad tai gy ve ni mo bū

das, kad tuo rei kia gy ven ti. Vie

nas di džiau sių pa sau lio fo tog ra fų, 

pa ten kan tis į ge riau sių jų de šim

tu ką Bo ris Mi chai lov yra ma no 

mo ky to jas ir drau gas, kaž ka da 

plė šy da vo ma no nuo trau kas ir 

sa ky da vo, kad nie ka da ne bū siu 

ge ras fo tog ra fas. Jis sa ky da vo, 

kad nie ko ne sup ran tu fo tog ra

fi jo je, kad kuo grei čiau mes čiau 

šį už siė mi mą. Tai ma ne sti mu

lia vo, sten giau si da ry ti ge res nes 

fo tog ra fi jas. Ir vie ną die ną Bo ris 

pa sa kė, kad atė jo lai kas pa ro dy ti 

ma no dar bus pa sau liui. Tuo met 

jau vė rė si So vie tų Są jun gos ge le

ži nės sie nos, bu vo ga li ma drą siau 

va ži nė ti po už sie nio ša lis. So vie ti

nis me nas ta po gei džia mas: apie jį 

ra šė kri ti kai, ga le ri jos ir ko lek ci

nin kai pra dė jo su pir ki nė ti dar bus. 

Di de lės įta kos tu rė jo 19871988 

me tais į SSRS at va žia vu si če kų 

kri ti kė Dan ne la Mras ko va. Ji su

da rė so vie ti nių fo tog ra fų al bu mą, 

ku ria me pub li kuo ja mos ir lie tu

vių fo tog ra fi jos. Al bu mas iš leis tas 

Lon do ne, ir tai vie nin te lė fo tog ra

fi jos kny ga, per leis ta net de šimt 

kar tų. Su Dan ne la su si pa ži nau 

ir ji pa kvie tė su reng ti pa ro dą 

Pra ho je. Dar po me tų ji pa kvie tė 

dės ty to jau ti į Pra hą. Taip pra si

dė jo ma no tarp tau ti nė kar je ra. 

Kai bu vau pri pa žin tas pa sau ly je, 

ma ne pra dė jo pri pa žin ti ir Uk rai

no je (juo kia si – aut. past.)

Karometumenas–ginklas

– Ko kia da bar Uk rai nos fo tog ra

fi ja? Kaip me nas rea guo ja į po li

ti nius su krė ti mus?
– Ir fo tog ra fi ja, ir vi sas pro fe

sio na lus me nas tik stip rė ja. Fo

tog ra fi ja tu ri ne blo gas po zi ci jas 

pa sau li nia me kon teks te. Vi suo

met no rė jau, kad ma no stu den tai 

bū tų ma to mi, to no rė jo ir ma no 

mo ky to jai. Daug va ži nė ju po pa

sau lį, skai tau pa skai tas apie jau

ną ją fo tog ra fų kar tą, sten giuo si, 

kad jau ni mą kvies tų si už sie nio 

ša lys. Rei kia, kad jau ni mas pa

ma ty tų Eu ro pą ir tvir tai įkvėp tų 

jos oro.
– O koks Uk rai nos val džios po

žiū ris į kul tū rą?
– Be veik jo kio. Ji ban do iš lai

ky ti mu zie jus, fi nan suo ja teat rus, 

nors tai da ro. Bet jo kio dė me sio 

nei fo tog ra fi jai, nei dai lei. Aš tu

rė jau konf lik tą su mi nist ru, gal 

la biau „dia lo gą“ spau do je. Bu vau 

pri pa žin tas ge riau siu pa sau ly je 

kon cep tua lios fo tog ra fi jos kū rė

ju – tai fo tog ra fi jos „Os ka ras“, 

ku ris tei kia mas Lon do ne. O mū sų 

kul tū ros mi nist ras neat va žia vo, 

nors bu vo la bai daug no mi nan

tų, ku riuos at ly dė jo pa siun ti niai, 

o Uk rai na nie ko neat siun tė. Vie

nas jau nas žur na lis tas priė jo prie 

ma nęs ir klau sia: Char ko vas – tai 

Len ki ja? Pa sa kiau, kad ne duo siu 

jam in ter viu, nes jam jis ne pa

si ruo šęs. Ir tai ne to žur na lis to 

kal tė, o vy riau sy bės, ku ri tu ri pri

sta ty ti Uk rai ną pa sau liui.

Vėl vyks ta pres ti ži nis fes ti va lis, 

vėl Kul tū ros mi nis te ri jos at sto vų 

nė ra, man at sa ko: vyks ta ka ras, 

gal ne rei kia mums už sie nio kon

kur suo se da ly vau ti. At sa kiau, kad 

kaip tik rei kia, kai vyks ta ka ras. 

Nes me nas – mū sų gink las. Po šių 

sa vo žo džių su lau kiau Kul tū ros 

mi nis te ri jos gar bės raš to (kva to

ja – aut. pa st.).
Su pa vy du žiū riu į Lie tu vos val

džios dė me sį fo tog ra fi jai. Vien 

Šiau lių fo tog ra fi jos mu zie jus koks 

įspū din gas, juk jis ne už pri va

čias, o už vals ty bės lė šas re konst

ruo tas. Jei su tik siu jū sų kul tū ros 

mi nist rą, nu si lenk siu už dė me sį 

fo tog ra fi jai.
Jau so vie ti niais me tais lie tu viš

ka fo tog ra fi ja ža vė jo mus, ko kie 

al bu mai bu vo lei džia mi! Mums 

iki to dar la bai, la bai to li.

Sukrečiantysciklai

– Žiū rė jau jū sų cik lus. Vie nas bai

siau sių – ho lo da mo ro te ma ti ka. 

Kai ant se nų iš al kio mi ru sių žmo

nių nuo trau kas re tu ša vo te, „įdė

jo te“ akis. Ne bi jo te šios te mos, 

juk ci klas gi mė dar esant SSRS?

– Tai, ką da rė me, vi suo met 

bu vo ri zi ka. Ap nuo gin tas kū nas 

bu vo lai ko mas po rnog ra fi ja. Kar

tą su mon ta vau, kad mer gai tei už 

krū ties lai ko Le ni nas. Ma ne kvie

tė KGB. Bu vau la bai iš si gan dęs.

O ho lo da mo ras do mi no, juo

lab kad tuo met tik pra dė ta apie 

jį kal bė ti. Ma ne pa sie kė ne le ga li 

kny ga apie ho lo da mo ro įvy kius. 

Kny ga bu vo at spaus din ta spaus

di ni mo ma ši nė le. Pa va di nau cik lą 

„Fan to mai iš 30ųjų me tų“. Ačiū 

die, dėl šio cik lo ne tu rė jau jo kių 

ne ma lo nu mų.
– Ka da su gal vo jo te tech ni ką kad

ras ant kad ro?
– Vis kas iš Char ko vo fo tog ra fi

jos mo kyk los. Ne la bai ge rai mo

kė jau nuo trau kas spaus din ti ir 

ryš kin ti juos te les. Tad pra dė jau 

eks pe ri men tuo ti. Pra dė jau pir

ma sis Char ko vo mo kyk lo je nau

do ti ar chy vi nius ir nau jus kad rus. 

Ar chy vi niai kad rai bu vo iš Fe lik

so Dzer žins kio ga myk los, ku ri 

ga min da vo fo toa pa ra tus, o pa ts 

fab ri kas įsi kū rė bu vu sio je ne pil

na me čių ko lo ni jo je. Ne vie nas 

fab ri ko dar buo to jas bu vęs šios 

ko lo ni jos auk lė ti nis, va di na masis 

„be spri zor ni kas“.
Lon do ne pri sta čiau cik lą, ku ria

me so vie ti nės spau dos pro pa gan

di nės nuo trau kos, su jung tos su 

un derg rau di niais pa veiks lė liais. 

Su kė liau un deg rau di nio ir so vie

ti nio me no dia lo gą. Šiuo lai ki nis 

me nas pir miau sia yra ty ri nė ji mai. 

Man pa tin ka ty ri nė ti ar chy vi nius 

kad rus, juos jung ti su da bar ti mi, 

tai žiū ro vui pa tin ka.

Darbusperkainvesticijai

– Jū sų dar bus per ka Ita li jos, 

Ru si jos, Jung ti nių Ame ri kos 

Vals ti jų ir ki tų ša lių ga le ri jos ir 

ko lek ci nin kai. Koks jū sų dar bų 

rin kė jas, nes bent jau aš neį si

vaiz duo ju jū sų dar bo, ka ban čio 

val go ma ja me?
– Pir miau sia ne ma nau, kad 

ma no dar bai jiems pa tin ka. Dar

bai per ka mi, nes ma no var das 

ge rai „už suk tas“ ir fo tog ra fi jos – 

ge ras pi ni gų in ves ta vi mas. Dar

bus per ka mu zie jai, ku rie ži no, 

kas yra šiuo lai ki nis me nas, per

ka ir ban kai kaip in ves ti ci ją. Yra 

toks po sa kis: „pa veiks liu kas lai ko 

sie ną ar ne?“ Tad ma no pa veiks

lų na muo se ka bin ti ne ga li ma, nes 

jie rūs tūs, ne re tai ne gra žūs. Ma no 

dar bai ne tu ri bū ti nai pa tik ti.

Me ni nin kas vi suo met tu ri mo

ky tis ir kur ti nau ja. Žiū ro vas 

tu ri iš mok ti žiū rė ti. Gai la, bet 

su pran tan čių žiū ro vų yra la bai 

ma žai, daug ap si me ta, kad su

pran ta. Rei kia per skai ty ti se man

ti ką, ku rią su ku riu ir per tei kiu. 

Me ną rei kia iš šif ruo ti, tai gal vo

sū kis žiū ro vui.
– Ir pa bai gai, sa ko te, kad Uk

rai nos jau ni mui rei kia pa ma ty ti 

pa sau lio, bet ar neat si tiks taip, 

kad jaunimas ma siš kai iš vyks, 

jei Uk rai na taps ES na re?

– Jei ka da Uk rai na taps Eu ro

pos Są jun gos na re, tai iš va žiuos 

ta len tin gas jau ni mas. Dar bo ran

kų Eu ro po je jau ir taip pri va žia vo 

iš nau jų jų na rių. Ma no stu den tai, 

nors ir pa trio tiš kai nu si tei kę, kal

ba ke lio mis kal bo mis, tad jo kių 

pro ble mų jiems asi mi liuo tis Eu

ro po je nė ra. Bet ne vi si ga li il gai 

gy ven ti už sie ny je. De šim tis kar tų 

ga lė jau pa si lik ti sve čio je ša ly je, 

bet tė vy nė trau kia. Tė vy nės il ge

sio jaus mą ypa tin gai tu ri uk rai

nie čiai ir jūs lie tu viai.

Ro ma nas Pyat kov ka:  

„Manodarbaineturibūtina
ipatikti“Leo ni das Dons kis

Ro ma nas Pyat kov ka Šiau lių fo tog ra fi jos mu zie ju je de monst ra vo ke le tą sa vo dar bų.

Ed var do TA MO ŠIŪ NO nuo tr.Atkelta iš 1 psl.

Pa kar to čiau Vy tau to Ka vo

lio min tį, kad Mi łos zo ta pa ty

bės mo de lis lie ka vi sos Eu ro pos 

vil ti mi: šį mo de lį Ka vo lis nu sa

kė kaip po stmo der nų, at vi rą ir 

li be ra lų na cio na liz mą, ku riam 

sa vo ji tau ta ir iš ti ki my bė jos 

kal bai bei kul tū rai lie ka fun da

men ta lus da ly kas, bet ku riam 

var dan sa vo sios tau tos nie ka da 

nė ra ir ne ga li bū ti au ko ja ma 

nei tie sa, nei žmo niš ku mas, nei 

pa gar ba ir at vi ru mas ki toms 

tau toms bei kul tū roms.

* Blo gis gy ve na ki tur. Jo 

nė ra mu my se. Jis sly pi tam 

tik ro se pa sau lio vie to se, fik

suo to se te ri to ri jo se, ku rios yra 

mums prie šiš kos ar ba ku rio se 

vyks ta vi sai žmo ni jai pa vo jin gi 

da ly kai. Ši nai vi iliu zi ja ir sa

viap gau lės for ma yra iš pli tu si 

šian dien pa sau ly je ne ma žiau 

nei prieš du ar tris šim tus me tų. 

Blo gį vaiz duo ti kaip ob jek ty viai 

eg zis tuo jan čią jė gą il gai ska ti no 

re li gi niai siu že tai ir blo gio mi

to lo gi jos. Bet ir šian dien mes at

si sa ko me blo gio ieš ko ti sa vy je. 

Ko dėl? To dėl, kad tai ne pa ke

lia mai sun ku ir vi siš kai ap ver

čia pa pras to žmo gaus kas die nę 

gy ve ni mo lo gi ką.

* Blo gis gy ve na ki tur. Sa

viš kių sto vyk los Lie tu vo je ne

kri ti kuo ja nie kas – nei de ši nė, 

nei kai rė. Vy tau to Ka vo lio 

ti kė ji mas, kad vi sų tra di ci jų 

re vi zio nis tai tu ri vie ny tis, nes 

jie ne tu ri ką pra ras ti, iš sky

rus sa vo or to dok sus, šian dien 

bū tų skau džiai ap vil tas Lie

tu vos rea li jų, nes li be ra lu mas 

– bent jau kaip jį su pra to Ka

vo lis – reiš kia vi sų pir ma sa

vo sios sto vyk los ir sa vo pa ties 

mąs ty mo prie lai dų kri tiš ką 

ana li zę. Vien bal siš ku mas po

li ti ko je, kaip ir in te lek tua li nia

me gy ve ni me, jam ne bu vo jo kia 

ver ty bė. Sa vęs ir sa viš kių ne

kri ti kuo jan tys, o tik sau gan tys 

sek tan tiš ką ti kė ji mą tuo, kad 

vie nin te liai iš ga nys žūs tan tį 

pa sau lį li be ra lai Ka vo liui at

ro dė ne su sip ra ti mas. O juk bū

tent sa viš kių sto vyk los kri ti ka 

yra slenks tis, ties ku riuo ima ir 

su sto ja net ir, at ro do, pa do rūs 

ir ne bai lūs žmo nės.
Blo gis gy ve na ki tur. Aš ne

gir džiu mū sų net ir rim tes nių 

po li ti kų bal so, ka da sim bo liš

kai iš mū sų in te lek tua li nės ir 

po li ti nės erd vės ša li na mi žy dai, 

len kai ar ru sai. Ki ta vals ty bė 

ir taip tu ri sa vo po li ti nę kla

sę bei in te lek tua lų stra tą – tad 

gal mes pir miau sia at si gręž ki

me į sa vo pa čių de fek tus, ku rie 

truk do mums tap ti mo ra li ne 

Eu ro pos da li mi.

* Tik ra Lie tu vos tra ge di ja 

bu vo ta, kad ją iš va da vo ne 

bri tai ir ame ri kie čiai, o so vie

tai – po vie nos bai sios Lie tu vos 

trau mos ir pa že mi ni mo, kad į 

oku pa ci ją ne bu vo at sa ky ta nė 

vie nu šū viu, ir mė gi ni mo kaip 

nors nu plau ti šią gė dą sa vo ir 

sve ti mu krau ju, se kė ant ras 

is to ri nis smū gis Lie tu vai. Jei 

Lie tu va bū tų bu vu si ne so vie

tų „iš gel bė ta“, o Va ka rų iš va

duo ta, de mok ra ti nės Lie tu vos 

po li ti nis eli tas pa ts bū tų tei sęs 

Lai ki ną ją Vy riau sy bę ir Lie

tu vos Ak ty vis tų Fron tą kaip 

na cių ko la bo ran tus ir tė vy nės 

iš da vi kus. Vie ną kar tą įvar di

ni me ši tą vi siems lai kams.

(Min tys iš tink la pio  

www.dons kis.lt)

BRIU SE ly JE – pRo tES taI 
priešvyriausybę
De šim tys tūks tan čių žmo nių ket vir ta die nį Briu
se ly je su si rin ko į di de lę de monst ra ci ją prieš Bel
gi jos vy riau sy bės vyk do mą so cia li nę po li ti ką. 
Tai yra ket vir ta di de lė de monst ra ci ja nuo ta da, 
kai prieš dve jus me tus prie vy riau sy bės vai ro 
sto jo prem je ras Šar lis Mi še lis. Žmo nes į pro tes tą 
su kvie tė trys di džiau sios ša lies pro fsą jun gos.
Prof są jun gos kri ti kuo ja vir ti nę prie mo nių, ku rių 
vy riau sy bė nu spren dė im tis ne tru kus po ka den
ci jos pra džios. Tarp jų yra Bel gi jo je pa pras tai 
tai ko mo au to ma tiš ko al gų kė li mo at šau ki mas ir 
pen si nio am žiaus di di ni mas nuo 65 iki 67 me tų 
nuo 2030ųjų. Prof są jun gos ne pa ten kin tos dėl 
su ma žė ju sios dar buo to jų ap sau gos, di dė jan čių 
lanks tu mo rei ka la vi mų ir per ne lyg drau giš kos 
po li ti kos di džių jų įmo nių at žvil giu.

AM BA SA DO RĖ: 
Į Lie tu vą at vy ko 
nau jai pa skir ta  
JAV am ba sa do rė 
Anė Hol. A. Hol bus 
14-oji Va šing to no 
pa siun ti nė 
Lie tu vo je, pa kei tu si 
ka den ci ją bai gu sią 
am ba sa do rę 
De bo rą Ma kar ti. 
Dip lo ma tė jau yra 
dir bu si Lie tu vo je: 
2010–2013 me tais  
A. Hol ėjo JAV am ba sa do rės Lie tu vo je 
pa va duo to jos pa rei gas, o vė liau ku rį lai ko at li ko  
ir lai ki no sios rei ka lų pa ti kė ti nės funk ci jas.

LeNkijospremjerėatLeido
šaLiesfiNaNsųmiNistrą
Kon ser va to rė Len ki jos mi nist rė pir mi nin kė Bea ta 
Šyd lo at lei do ša lies fi nan sų mi nist rą. Tai – jos ini
ci juo tos vy riau sy bės per tvar kos da lis.
Mi nist rė pir mi nin kė tei gė, kad fi nan sų mi nist ras 
Pa ve las Ša la ma cha  bu vo at leis tas, nes bū ti na pa
grei tin ti ir įtvir tin ti eko no mi nes re for mas.
P. Ša la ma cha ne se niai pa si da vė Eu ro pos Są jun
gai (ES) už pro tes ta vus ir ne be pa lai kė stam baus 
vy riau sy bės pro jek to – mo kes čio už sie nio ir len
kiš ko ka pi ta lo pre ky bos cent rams, vei kian tiems 
Len ki jo je, įve di mo. Šis mo kes tis tu rė jo fi nan suo ti 
šei mai pa lan kią po li ti ką.
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Tan go juos pas i  g l e m  ž i a  a b u : Mak sas – ele gantiš kas, gra žus, ir jai ne rū pi, kad jis – „niek šas“, kad jis – „pra keik tas kek šės  vai  kas“. Ji nai ja me pa stebi vi sai ki tas savy bes. O Mak sas, gė rė da ma sis jos tan go pa jau ta, suvoks, kad vie ninte lis da ly kas, ku rio jis ne pa tirs, ku rio jis net ne ga lės įsi vaiz duo ti – ma ty ti ją kaip my li mą ją...
Ir jam kaip kom pen sa ci ja lie ka tik tan go, ku rį šok ti jis iš mo ko, o ji nai jį šo ka ins tink tyviai. Tarp jųd vie jų nė ra nie ko bend ra, nors jų kū nų pri si lie ti mai to bu li, nors jų žvilgsniai ne pa lie ka kits ki to, jie gir di kits ki tą, jų kū nai su si ve ja ir vėl ati tols ta.Ta jų kū nų vie no vė iš si pil do tan go šo ky je, kur jie tar si iš tirps ta, kur jie tar si ke liau ja iš vie nos vie tos į ki tą. Apie jų su si ti ki mus primins tik su glam žy tos pa klo dės ir tvy ran tis ma lo nus kva pas... Ins tink ty vi šo kio pa jauta le mia, kad Me ča do mi nuo ja ne tik ja me, bet ir gy ve ni me... Jos bal sas yra le mia mas...Mak so ir Me čos ke liai su si kirs tik tris kartus: 1928, 1937, 1966 me tais. Ir tik trumpiems lai ko tar piams... Bet už vi sų is to ri nių įvy kių iš lie ka žai ža ruo jan ti tan go jė ga, ku ri įtrau kia ne tik ro ma no per so na žus, bet ir skai ty to jus. Iš pir mo žvilgs nio ši is to ri ja ga li pri min ti me lod ra mą, ta čiau tan go šo kis, suvie ny da mas sa vy je ir aist rą, ir ne pa do ru mą, ir lau ki nį karš tį, ir ro man ti ką, su tei kia roma nui ne pa kar to ja mą at spal vį.Ro ma nas pui kiai per tei kia ir is to ri nį fo ną. Skai ty to jas drau ge su ro ma no per so na žais ke liau ja iš Bue nos Ai rių skur džių prie miesčių į pra ban gius Ni cos pa kran tės vieš bu čius, į Ita li jos pa jū rį, be si ve rian tį vi so mis gam tos spal vo mis...

Vis dėl to, skai ty to jui di džiau sią įspū dį pa da rys ta ro ma no ypa ty bė, kad ra šy to jas su ge bė jo su kur ti ne pre ten zin gą kū ri nį, kuria me su pran ta mai ir aiš kiai pa ro dė, kad pai nius dvie jų per so na žų – Mak so ir Me čos – gy ve ni mo vin gius ne re tai ge riau siai įkū nija ne pa kar to ja mas ir ku pi nas aist ros tan go šo kis, ku ria me tar si iš tirps ta vis kas... Čia ir yra di džiau sia do va na skai ty to jui – jis ga li ryž tis pa gau ti tą aki mir ką, kur su si lie ja gyve ni mas ir šo kis...

ATOLANKOS

PražiūrėtosSaulėsmūšioaplinkybėsŠiauliųžemėje

Dr. doc.  
Vai do tas KA NI ŠAUS KAS

Atėjus 780 m. Sau lės mū šio sukak čiai, lai kas pla čia jai vi suo menei su si pa žin ti su pra žiū rė to mis mū šio ap lin ky bė mis. Tie sio gi ne pra sme pra žiū rė to mis, nes ra šyda mi apie Sau lės mū šį anks tes ni ty rė jai ne ra do lai ko ap klaus ti to me to mū šio liu dy to jų – me di nių pi lių bei jas me nan čių pi lia kal nių. Šį kart ir „pra kal bin si me“ Šiau lių kraš to pi lia kal nius – jie mums 

pa pa sa kos daug ne ži no mų įdomių da ly kų apie įžy miau sią mū šį mū sų že mė je.
 Kal ba iš li kę ra šy ti niai šal ti niaiPa gal Her ma ną Vert ber gė Livo ni jos kro ni ko je įsi min ti ni 1236 m. įvy kiai ap ra šo mi taip: „Po dauge lio gar sių ir lai min gų ko vų su ne ti kė liais ma gist ras Volk vi nas su ka riuo me ne žy gia vo į ne ti kėlių lie tu vių (in fi de lium Let vi norum) kraš tą kar tu su He sel dor fo po nu ir po nu Don nen ber go grafu, ir ten, Sau lės že mė je (ter ram Sau leo rum), Šv. Mau ri ki jaus ir jo drau gų kan ki nių die ną pa tys lietu viai už mu šė 50 or di no bro lių ir dau gy bę tik ra ti kių (mul ti tu di ne fi de lium)“.

Ei liuo to je Li vo ni jos kro ni ko je pa teik ta dau giau smulk me nų: „Su ka riuo me ne stip ria jie į Lie tu vą žy gia vo per lau kus ir upe lius/Čia jie de gi no ir plė šė, į ke lius bū rius iš si sklai dę/Į Sau lę jie su grį žo per pel kes ir per ši ly nus/Vie ną upe lį jie priė jo ir sa vo prie šus pa ste bė

jo. Pa go nys ėjo vis ar tyn. Krikš čionys ki tos die nos ry tą pa si traukt iš čia su ma nė, bet tu rė jo jie ko vo ti, jiems pa tiems vi sai ne no rint. Pelkė je silp ni jie bu vo ir kaip bo bas juos ten mu šė. Dau gel blaš kės jų pa kri kę ir na mo pa spruk ti ban dė. Ke tu rias de šimt aš tuo ni kri to, jie bu vo gai nio ti il gai. Lie tu viai su bas liais ga liau siai juos iš mu šė“.Iš to pa sa ko ji mo da ro me to kias aki vaiz džias iš va das:Že mės bu vo tur tin gos, nes priešai daug pri si plė šė.Ne bu vo paim ta nė vie na pi lis, bent šal ti niai apie tai ne kal ba.Pri sip lė šę li vo nie čiai su si rin ko konk re čio je vie to je, va di na moje Sau lė.
Sau lės že mių (lie tu vių) ka ri nės pa jė gos ne si ro dė, kol ne su si rin ko pa kan ka mai gau sios, kad nu ga lėtų prie šą.

Vie ti nių že mių (o gal ir pla tesnės) ka ri nės pa jė gos bu vo su telktos ope ra ty viai, ma tyt, per ke lias die nas – tu rė jo veik ti ge ra sig nali nė tarp te ri to ri nė sis te ma.

Me di nių pi lių iš si dės ty mas Šiau lių že mė je ro do, kad tai bu vo gal būt ge riau siai gi na ma že mė vi so je Lie tu vos te ri to ri jo je. Tai gi, bu vo di džiau sia klai da į to kią teri to ri ją įsi verž ti ka la vi juo čiams, net ir su to kio mis gau sio mis pa jė go mis.
Ma nau, kad pir mi nis Li vo nijos or di no no ras bu vo už ka riau ti šias že mes, nes kam ta da to kias gau sias pa jė gas at si ves ti. Bet jau žy gio me tu grei čiau siai bu vo pa ste bė tos ga lin gos Ra mu lė nų, Lu po nių ir Sal du vės pi lys, nekal bant apie Jur gai čių ma žes nę pi lį – ir vi sas už ka ria vi mo įkarštis iš ga ra vo.

Tai gi, priar  tė jo me prie didžiau sios šios že mės pa slap ties – Sau lės žie do pi lių sis te mos.Pa si ro do, apie da bar ti nį Šiau lių mies tą 13,2 km at stu mu (po li niu spin du liu) nuo bend ro (po li nio) cent ro, ku ris yra Me ta lis tų g. 8 B, ra tu iš si dės tė še šios ga lingos pilyspiliakalniai: Jur gai čių (Kry žiaus kal nas), Ra mu lė nų, 

Nor man čių, Bu bių, Sau gi nių ir Lu po nių. www.pi lia kal niai.lt žemė la py je per tuos pi lia kal nius ga li ma bu vo nu brėž ti to kį tai syklin gą ap skri ti mą, kad tuo ne pati kė jau ir, pa si nau do da mas LKS pi lia kal nių koor di na tė mis, ma tema tiš kai vis ką iš ty riau.Paaiš kė jo, kad ap skri ti mo mate ma ti nis tiks lu mas yra 99 %, o svy ra vi mų pa klai da 134 m. Vadi na si, žie di nė pi lių sis te ma yra žmo gaus ran kų dar bas – Sau gi nių ir Bu bių pi lia kal niai na tū ra lūs, eg zis ta vę anks čiau, o li kę pi liakal niai grei čiau siai su pil ti, t. y. dirb ti nės kil mės.Tuo įsi ti kin ti ne sun ku – rei kia ar cheo lo gams vie ną iš šių pi liakal nių rim tai pa ka si nė ti – že mės sluoks niai at skleis, ar tai na tū rali kal va, ar dirb ti nė. Lie tu vo je yra dau gy bė le gen dų, ku rio se pa sako ja ma apie dirb ti niu bū du – ar tai mil ži nų, ar ka rių – su pil tus kal nus (pi lia kal nius).
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Žaižaruojanti tangojėga

Pa ma tę ant vir še lio už ra šą „ho ros ko pai“ gal būt iš tar si me – 
ir vėl... Ta čiau at krei pę dė me sį į au to rės pa var dę, nu steb si me: ha bi li tuo ta dak ta rė Eu ge ni ja Šim kū nai tė ra šė ho ros ko pus?Daug kuo do mė jo si ha bi lituo ta dak ta rė Eu ge ni ja Šimkū nai tė: ir liau dies me di ci na, ir pa pro čiais, ir už kei ki mais, už kal bė ji mais, bur tais. Pa sipik ti nu si ry tie tiš kų ho ros ko pų la vi na tuo me ti nė je spau do je, ji nu spren dė pa ra šy ti lie tu viškus me tų, me džių, paukš čių, žvė rių, žu vų, dar žo vių ho rosko pus. Juos su rin ko ir kny gą „Me džių, paukš čių, žu vų horos ko pai“ su da rė lei dė jas Stasys Lips kis.

Kny go je, be mi nė tų ho rosko pų, ra si me so cia li nių moks

lų dak ta rės Re gi nos Žu kie nės straips nį apie Eu ge ni ją Šim kūnai tę, gam tos moks lų dak ta rės Ži vi lės Laz daus kai tės min tis apie E. Šim kū nai tės ho ros kopus, pa čios E. Šim kū nai tės išsa mią pub li ka ci ją „Me tų dar bai ir val giai“.
Pri si me nant Eu ge ni jos Šimkū nai tės su ge bė ji mą sklan džiai ir įdo miai ra šy ti, tie ho ros ko pai – tai sa vo tiš kos mi nia tiū ros, ku rios per žen gia mū sų tra diciš kai su pran ta mų ho ros ko pų ir sti liaus, ir min čių raiš kos, ir me ni nio au di nio ri bas.„Šis lei di nys su teiks skai ty tojui pro gą pa žin ti la kios fan ta zijos, raiš kaus spal vin go žo džio au to rę, pa ro dys Jos ge bė ji mą 

ste bė ti, ana li zuo ti gam to je maty tus reiš ki nius ir iš ma niai paly gin ti su žmo gaus cha rak te rio sa vy bė mis“, – ra šo Eu ge ni jos Šim kū nai tės lab da ros ir pa ramos fon do val dy bos pir mi ninkė Bi ru tė Kar nic kie nė.O pa bai gai – tik vie na Euge ni jos Šim kū nai tės min tis iš kny gos: „Jei žmo gus ką nors no ri ras ti, ieš ko ir ne gal vo ja įsi dė ti į sa vo ki še nę, tai bū ti nai ran da. O jei no ri į sa vo ki še nę ir dar iš ki to ki še nės – apie pa parčio žie dą nė ne gal vok. Ne no rėk ki tam, ko ne no rė tum sau – ir ta da net ūka no tą die ną ne reikės rau ky tis.“

Pa ren gė Vy tau tas KIR KU TIS

KNY GŲ ETA ŽE RĖ

Vis dau giau žmo nių sa vait galį va žiuo ja į Tel šius, ku rie kviečia su bti liais ren gi niais, nau jais pa mink lais, ne di de liais me no ak cen tais, gra žiai tvar ko mo mis mies to erd vė mis. Lie tu vos kultū ros sos ti ne ta pę sep ty nių kalvų mies tu va di na mi Tel šiai tu ri ką pa siū ly ti lan ky to jams. O kad me no ak cen tai bū tų pa ma ty ti, apie juos sklis tų in for ma ci ja ir sve čiai ne praei tų pro juos nepas te bė ję, vi sus juos su ra šė į leidi nį „Me no ženk lai Že mai ti jos sos ti nė je“.
Mi ni ma liai teks to, daug ge ros ko ky bės nuo trau kų, mies to pla ne 

pa žy mė tos me no kū ri nių vie tos. Ir bend ro ji min tis – teig ti Tel šius, kaip Me nų mies tą.Lei di ny je „Me no ženk lai Žemai ti jos sos ti nė je“ pa teik ta in forma ci ja apie Že mai ti jos tu riz mo in for ma ci jos cent rą, me da lį „Žydu kai“ (au to rius pro f. Ro mualdas In či raus kas), skulp tū rą „Trys kry žiai“ (au to rius stu den tas J. Gu do nis), skulp tū rą „Že mai tijos gaub lys“ (au to rius stu den tas Arū nas Va liū nas), Ro tu šės šu li nį (ar chi tek tas pro f. Al gir das Žebraus kas, skulp to rius pro f. Os valdas Ne niš kis, dai li nin kas pro f. Ro mual das In či raus kas), Tel šių 

mies to laik ro dį (ar chi tek tas pro f. Al gir das Žeb raus kas, dai li nin kas pro f. Ro mual das In či raus kas) bei ki tus me no ženk lus.Mies te me no ak cen tų labai daug, dau ge lio jų au to riai – pro fe so riai Ro mual das In čiraus kas ir Al gir das Žeb raus kas ir jų va do vau ja mi Vil niaus dailės aka de mi jos Tel šių fa kul te to stu den tai. Kū ri nių nuo trau kos, ku rio se pa ro dy tas ir bend ras jų vaiz das, ir kai ku rios de ta lės, pa de da ge riau įsi gil inti į me no ženk lų pra smes, sim bo li ką, supras ti juos Že mai ti jos is to ri jos kon teks te.

Lei di nys apie me no ženk lus Že mai ti jos sos ti nė je

Naujausiosleidyklos„Žuvėdra“knygos
Pa va di ni mas int ri guo ja: „Libe ra liz mas kaip vi suo me nės griū tis“. Kny gos su da ry to jas Nep rik lau so my bės ak to signa ta ras Al gir das End riu kai tis pa tei kia ke le tą šim tų ci ta tų, ku rių au to riai – ži no mi pasau lio ir Lie tu vos po li ti kai, moks li nin kai, eko no mis tai bei fi lo so fai.

Pag rin di niai klau si mai, į ku riuos at sa ko kny ga: kas yra li be ra liz mas, koks jo vaid muo pa sau ly je ir Lie tu vo je, ka da jis at si ra do ir kaip vys tė si. At sa ky mai – gau sy bė je ci ta

tų, ku rių au to riai at sklei džia įvai rius li be ra liz mo as pek tus, ašt riai ak cen tuo ja vie nus ar kitus jo bruo žus, iš ryš ki na es mines prieš prie šas. Ta čiau vi sos min čių iš trau kos kryps ta vie na kryp ti mi, kad li be ra liz mas yra vi suo me nės griū tis.Kny gos pra džio je jos su dary to jas Al gir das End riu kai tis ra šo: „Bend rau ti pra smin ga su vi su pa sau liu, bet klum pes ver ta lai ky ti sa vo na muo se ir ne de gio ti žva ke lių sve ti mo je baž ny čio je, nes tai reikš tų atsi sa ky ti 1918 me tų ti kė ji mo. 

Kont ro li nis klau si mas: kiekvie nas esa me sa vo li ki mo kal viu, ar ti kė ti na, kad ra sis kal vis, ku ris už mus mo juo tų sun kiu mū sų atei ties kū ju? Jau se niai pa ste bė ta: vil ką mi nim, vil kas čia. Lais vė ne tu ri poil sio die nų ir ato sto gų.“Ne su tin ka te, no ri te dis kutuo ti, prieš ta rau ti su da ry tojui ir ci ta tų au to riams? Taip, kny ga pro vo kuo ja dia lo gą, svars ty mus, dis ku si ją, ska tina ieš ko ti sa vo ar gu men tų ir kont rar gu men tų. Tuo ši knyga ir įdo mi.

Ci ta tų rin ki nys apie li be ra liz mą

Ha bi li tuo tos dak ta rės ho ros ko pai

„Šiau lių“ krep ši nio klu bo duo bė vis 
gi lė ja. Pa ty ręs pa že mi ni mą ant ro sio se 
Lie tu vos krep ši nio ly gos rung ty nė se 
su „Žal gi riu“ re zul ta tu 45:98 (15:26, 
11:29, 4:23, 15:20), ko man dos 
tre ne ris Vai das Pau liu kė nas neat lai kė: 
„Tra ge di ja. Nė ra ko man dos“ ir pa reiš kė 
apie ga li mą pa si trau ki mą. 
Ko man dos val dy bos pir mi nin kas 
Al fon sas Ar ma las „Šiau lių kraš tui“ sa kė, 
jog per mai nų bus – tai ža da pa skelb ti 
pir ma die nį.

Min dau gas DRĄ SU TIS
mindaugas@skrastas.lt

Žaidimasįvienąkrepšį
Šiau lių are no je tre čia die nio va ka rą gau siai 

su si rin kę žiū ro vai iš vy do žai di mą į vie ną krep
šį. „Šiau lių“ krep ši nin kai ne tik ne vyk dė tre ne
rio Vai do Pau liu kė no nu ro dy mų puo lant, bet ir 
pra stai gy nė si. Žal gi rie čiai daug kar tų sa vo taš
kų krai tį di di no rea li zuo da mi lais vus me ti mus 
iš po krep šio, o prie ši nin kai žai dė pa vie niui ir 
ata kas už bai gė be jo kių de ri nių.

Po pir mo sios rung ty nių da lies „Šiau liai“ tu
rė jo 29 taš kų de fi ci tą, ku ris tik di dė jo. Šei mi
nin kai tra giš kai su žai dė tre čią jį kė li nį, per ku rį 
su krapš tė vos ke tu ris taš kus, o Ša rū no Ja si ke vi
čiaus auk lė ti niams lei do ati trūk ti iki 48 taš kų.

Pas ku ti nia me rung ty nių ket vir ty je Šiau lių 
ko man dos krep ši nin kams pa vy ko su krapš ty ti 
15 taš kų, ta čiau tai žiū ro vų nedžiugino – iš tri
bū nų bu vo gir di mi iro niš ki ap lo dis men tai bei 
ova ci jos.
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„Šiaulių“tragedija
Gied riaus BA RA NAUS KO nuo tr.

TRE NE RIS: Skau da ma šir di mi žiū rė da mas į tra giš kai žai džian čią sa vo ko man dą, 
„Šiau lių“ tre ne ris Vai das Pau liu kė nas bu vo pa ts pa si ruo šęs šok ti į aikš te lę su ka muo liu.

Šiau lių „dai lio kai“  
nu prau sė  

„Tris nykš tu kus“

„Pa sau lis po ko jo mis“ – taip va di na si Šiau lių uni ver si te to dės ty to jos,  
Bal tų cent ro va do vės, hu ma ni ta ri nių moks lų dak ta rės Re gi nos Kva šy tės 
fo tog ra fi jos pa ro da, ati da ry ta Pa sau li nės tu riz mo die nos pro ga. 
Fo tog ra fi jo se vaiz duo ja mi ke lio nė se po įvai rias ša lis už fik suo ti po že mi nių 
ko mu ni ka ci jų (van den tie kio ar ka na li za ci jos) šu li nių dang čiai.

Dės ty to ja „mū zą“ at ra do nu lei du si akis

šiandiensu„šiauliųkraštu“–priedas„atolankos“
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PDF formato laikraščių prenumeratos kainos, 1 mėn. *

„Šiaulių kraštas“ 2,32 Eur
„Kelmės kraštas“ 1,45 Eur
„Pakruojo kraštas“ 1,45 Eur
„Mūsų kraštas“ 1,45 Eur
„Krašto žinios“ 1,45 Eur

„Biržiečių žodis“ 1,45 Eur
„Sidabrė“ 2,35 Eur
„Žemaitis“ 1,21 Eur

* kainos fiziniams asmenims. 

Skaitykite bet kurioje pasaulio vietoje!
Sutaupykite – elektroninių leidinių 
prenumerata net 50 proc. pigiau.

Negaunate popierinio „Šiaulių 
krašto“ laikraščio? Gyvenate ne 
Šiaulių regione ar užsienyje? Skai
tomiausias ir populiariausias Šiau
lių apskrities dienraštis „Šiaulių 
kraštas“ skaitytojams pasiekiamas 
bet kuriame pasaulio krašte elek
troninėje versijoje PDF formatu!

Kompiuteryje, išmaniajame 
telefone ar planšetėje jūs turite 
galimybę skaityti elektroninę lai
kraščio versiją ir naudotis laikraš
čio archyvu.

Elektroninės versijos prenume
ratoriai naujausią numerį turi gali

mybę skaityti pirmieji – naujausias 
numeris įkeliamas iškart po 24 va
landos. Nors laikraštis lygiai toks 
pat, elektroninės versijos prenu
merata – perpus pigesnė.

Prenumeruoti itin paprasta – 
interneto svetainėje skrastas.lt 
išsirinkite norimą PDF laikraštį 
(„Šiaulių kraštas“, „Kelmės kraš-
tas“, „Pakruojo kraštas“, „Mūsų 
kraštas“, „Krašto žinios“, „Biržiečių 
žodis“, „Sidabrė“, „Žemaitis“), nu
rodykite prenumeratos laikotarpį 
ir pasinaudodami elektroninės 
bankininkystės sistema apmo

kėkite. Į jūsų nurodytą el. paštą 
iškart bus atsiųsti prisijungimo 
duomenys, kuriuos suvedę galė
site skaityti elektroninę laikraš
čio versiją.

Jei jums reikia tik vieno ar kelių 
PDF laikraščio numerių, galite 
juos įsigyti siųsdami SMS žinutę 
telefonu. Prisijungimo duomenis 
– vardą ir slaptažodį – gausite at
sakymo SMS žinutėje.

Užsiprenumeruoti elektroni
nę laikraščio versiją galite ir bet 
kuriame „Šiaulių krašto“ biure 
tiesiogiai.

Elektroninis „Šiaulių kraštas“ – bet kuriame pasaulio krašte
Vytauto RUŠKIO nuotr.
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