
šiandien

EglėBUITKIENĖ
LR apž val gi nin kė

Jis vis dar ten – Pie tų aši ga lyje 
įsi kū ru sio je moks li nių ty ri mų 
sto ty je „Con cor dia”. Ten trūks-
ta de guo nies, žie mą 3 mė ne sius 
ne pa te ka sau lė, o tem pe ra tū ra 
nu k rin ta iki -80 laips nių Cel si-
jaus. Anot A.Ku ma ro, gy ven da-
mas to kio mis są ly gomis žmo gus 
su ži no apie sa ve to kių da lykų, 
ku rių net neį ta rė esant.

Ita lų ir pran cū zų va do vau ja-
mo je ba zė je kar tu su A.Ku ma-
ru gy ve na dar 12 moks li nin kų, 
ku rie prieš 9 mė ne sius pa si ry-
žo išt ver ti ne gai les tin gos po lia-
ri nės žie mos sun ku mus.

Bri tas yra vie nin te lis me di-
kas šio je sto ty je, be si rū pi nantis 
sa vo ko le gų pran cū zų, ita lų ir 
vie no ru so svei ka ta.

Ta čiau drau ge jis at lie ka ir 
svar bią už duo tį, ku rią jam pati-
kė jo Euro pos kos mo so agen tūra 
(ESA). A.Ku ma ras, ste bė da mas 
sa ve ir sa vo ko man dos na rius, 

ren gia stu di ją, kaip il ga lai kė 
izo lia ci ja vei kia žmo gaus kū ną 
ir min tis. Tai – pa si ren gi mo žmo-
gaus skry džiui į Mar są da lis.

Be to, pa sau ly je sa vo veik la 
iš gar sė jęs bri tas vie šu mu sie kia 
ir kil nių tiks lų: per sa vo tink la-
la pį www.just gi ving.com/Ale xan
derKu mar vy ras ren ka lė šas 
šu nų ved lių ir ak lų jų asocia ci-
jai. A.Ku ma ras pa pa sa ko jo „Lie-
tu vos ry tui” apie gyvenimą ato-
kiau sio je ir šal čiau sio je Že mės 
vie to je.

„Tie są sa kant, An tark ti da iš-
ties la bai pri me na ki tos pla netos 
pa vir šių. Aš ją va di nu bal tuo ju 
Mar su”, – sa kė moks li nin kas 
ke liau to jas, ba zę va di nan tis pla-
ne ta „Con cor dia”, o že my ną – 
vie ni ša pla ne ta An tark ti da.

Tarsikitaplaneta

–Kokįpirmąjįįspūdįjums
palikoAntarktida,kaisau
siopabaigojepirmąkartą
žengėteantjoslediniopavir
šiaus?– „Lie tu vos ry tas” paklau-
sė A.Ku ma ro.

– At vy kęs į „Con cor dia” pa si-
ju tau tarytum įžen gęs į Art hu-
ro C.Clar ke’o pa sau lį. 

Spau dė apie 40 laips nių šal-
tis, ir oras staiga bu vo iš siurb-
tas iš ma no plau čių. Te ko pa sis-
teng ti, kad vėl ga lė čiau jo įk vėp-
ti. Taip ma ne pa si ti ko dau giau 
kaip 3 km virš jū ros ly gio esan-
ti ply naukš tė.

Gar sie ji „Con cor dia” sto ties 
bokš tai dvy niai at ro dė stip rūs, 
iš di dūs, vie ni ši. Šiuo lai ki nis An-
tark ti dos ko li zie jus, pa ma niau.
Jie sto vė jo ant sa vo aukš tų hid-
rau li nių ko jų, o juos jun gė ko ri-
do rius. Vie nas ci lind ras triukš-
min gas, ki tas – ty lus.

Ži no da mas, jog tai – ita lų ir 
pran cū zų ty ri mų sto tis, įsivaiz-
da vau, kad vie nas ci lind ras – 
pran cū zų pu sė – bus pil nas auk-
š čiau sios ko ky bės vy no, o ki ta 
– ita lų pu sė – ge riau sios ka vos 
ir le dų.

Ša lia ci lind rų iš si mė tę ne di-

de li pas ta tai man at ro dė lyg iš-
kri tę iš dan gaus. Jie ne taip to-
li nuo ba zės, kad ga lė tum eida-
mas į juos žū ti, bet pa kan kamai 
nu to lę, kad ke liau jant į juos ir 
at gal tap tų sun ku kvė puo ti ir 
apim tų mir ties bai mė.

–KodėlAntarktidalygina
masuMarsu?

– Dėl vie tos ato ku mo ir at šiau-
ru mo. An tark ti da – di džiau sia, 
šal čiau sia ir aukš čiau siai virš 
jū ros ly gio esan ti pa sau lio dy-
ku ma. Ji iš ties pri me na ki tos 
pla ne tos pa vir šių.

Į čia vy kau be veik tris sa vai-
tes. To dėl ma nau, kad tai – to-
li miau sia vie ta, į ku rią ga li ma 
nu ke liau ti mū sų pla ne to je.

Ar ti miau si mū sų kai my nai – 
ru sai, gy ve nan tys ba zė je „Vos-
tok” už 560 km. Ar čiau už juos 
yra tik Tarp tau ti nės kos mi nės 
sto ties ast ro nau tai, ku rie sklen-
džia Že mės or bi to je 330–410 km 
aukš ty je.

An tark ti do je net va sa rą tem-
pe ra tū ra ne pa ky la dau giau kaip 
iki -25 laips nių Cel si jaus, o žie-
mą nuk rin ta iki -80. Pu čiant 
žvar biam vė jui at šą la net iki -100 
laips nių.

Be to, vi dur žie mį An tark tidoje 
įsi vieš pa tau ja po lia ri nė nak tis. 
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Juo ka vi mo tei sė
Va ka rų ša ly se įp ras tos ka ri katū-
ros vie nus  juo ki na, ki tus žei džia 
ar net su ke lia pro tes tus, bet abe-
jin gų ne pa lie ka. Kur ir ar iš viso 
ga li ma brėž ti ri bą, ką ga li ma pa-
šiep ti pie ši nė liais, o ko ne? / p. 3

A.ku ma ras ir nuo pa sau lio at kirs to je An tark ti do je nep ra ran da ge ros nuo tai kos. kar tais, kai at ro do, kad vis kas la bai blo gai,  lie ka tik is te riš kai juok tis. 

Prieš skry dį į Mar są – žmo gaus 
iš ban dy mai Antarktidos speige

29 me tų Ale xan de rio ku ma ro dar bas kartais va di
na mas eks t re ma liau siu pasaulyje. Iš tį su sios min
tys, skęs tan tis pro tas, is te riš ka ne vil tis. Šiuos ter  
mi nus bri tų me di kas su gal vo jo An tark ti do je, ku r 
tyrė, kaip žmo gų pa veik tų il ga ke lio nė į Mar są.

Nauji ma nev rai
Ka pi to no F.Schet ti no teis mas 
jau pra si dė jo, bet jo eiga aiš ki: ne 
tiek svar bu, kas kal tas dėl laivo 
„Con cor dia” ka tast ro fos, svar-
biau sia, kiek mi li jo nų JAV dole-
rių kom pensaci jų kaž kam teks 
su mo kė ti.                       / p. 4, 5

Pro tes to bal sai
Opo zi ci ją traiš kan čiam Kremliui 
šią sa vai tę vie tos val džios rin ki-
muo se pa vy ko pa siek ti dar vieną 
per ga lę. Bet nu til dy ti V.Pu ti no 
val džia ne pa ten kin tų ru sų nepa-
vyks ta. Mat pas ta rų jų gre to se ne-
ty la ir įžy my bių bal sai.  / p. 8, 9

„Tiesąsakant,Antark
tidaištieslabaipri 
menakitosplanetos
paviršių.Ašjąvadinu
baltuojuMarsu.”

A.ku ma ras

Nukelta į 6, 7 p.

Pra šo at lei di mo
Ita lų aist ra mo te rims – ne paslap-
tis. Ne pas lap tis ir ita lų sugebėji-
mas suk ly dus at sip ra šy ti mylimo-
sios. O jei nuo dė mė dide lė, ir atgai-
la tu ri bū ti įs pū din ga.      / p. 11

Ly čių ne ly gy bė?
Pran cū zi jos ir Bel gi jos moks linin-
kų gru pė nusp ren dė vėl at si vers-
ti mo kyk li nius va do vė lius. Tie-
sa, ne tam, kad pa si kar to tų ma-
te ma ti ką ar che mi ją, o kad įver-
tin tų mo te rų ir vy rų įvaiz dį mo-
ky mo prie mo nė se.           / p. 12 
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Tad 3–4 mė ne sius pra lei do me vi
siš ko je tam so je. Tai taip pat da
lis eks pe ri men to: su ži no ti, kaip 
žmo gus rea guo ja į pa ros cik lo su
t ri ki mą.

Pra ga ras ir ro jus

– Jac kas Lon do nas ap sa ky
me „Bal to ji ty la” ra šė, kad 
dėl am ži no jo įša lo že mė je tvy
ran čios ab so liu čios ty los ir 
tuš čio ho ri zon to žmo gus ga
li net išp ro tė ti. Kaip „bal to ji 
ty la” pa vei kė jus?

– As me niš kai ma ne tai įk ve
pia ir su tei kia jė gų. Pa si tel kęs 
vaiz duo tę ho ri zon te ga li nu pieš
ti ką pa no rė jęs.

Apsk ri tai at vy kęs čia pa si jun
ti taip, lyg bū tum patekęs į ledyn
metį. Ap lin kui 1000 ki lo metrų 
spin du liu nė ra jo kių auga lų ar 
gy vū nų. Gam ta čia vi sai nepalies
ta, pap ras čiau sia ir gra žiau sia.

At si dū ręs čia nu tols ti nuo per
ne lyg komp li kuo to gy ve nimo, ku
rį esa me su si kū rę ir susirezgę. 

Esi pri vers tas pa si jus ti pa žei
džia mas, bet ta vo in tui ci ja tam
pa ypač ašt ri.

Sa ko ma, kad iš An tark ti dos į 
ci vi li za ci ją grį žę žmo nės daž nai 
ken čia nuo va di na mo jo 1000 jar
dų žvilgs nio (be tiks lio žvilgs nio, 
ži ūrė ji mo į vie ną taš ką. – Red.).

Ta čiau tai to li gra žu nė ra kan
čia. Ma no in diš kai pri gim ties da
liai tai sa vęs pa ži ni mas, ry šys 
su na tū ra liu pa sau liu, ku rio nie
ka da ne ra si be to no džiung lė se.

– Sa vo die no raš ty je ra šė te, 
kad An tark ti da – tai ir pra
ga ras, ir ro jus. Ko dėl?

– Sto jus po lia ri nei nak čiai kar
tą išė ję į lau ką gė rė jo mės gry nu 
dan gu mi ir nuos ta bia ryš kia po
lia ri ne paš vais te. O jau ki tą die
ną dan gus ap si niau kė ir užė jo 
bai si pū ga.

Ta da aš su ma niau žvilg te lė ti 
į tą chao są ir trum pam ati da
riau du ris. Vėt ra iš lu po jas man 
iš ran kų, ir tvoks te lė jo sting dan
tis šal tis. Pa si ju tau taip, lyg bū
čiau nuk ra ty tas elekt ros.

Tą nak tį už sit rau kiau antk lo
dę ant vei do ir jau čiau si toks lai
min gas, kad esu vi du je. Lau ke 
bū tum pa lai do tas am žiams. Gu
lė da mas gal vo jau, kad An tarkti
da ir gi ga lė tų bū ti pra ga ras. Čia 
taip šal ta, kad net de gi na.

Ki ta ver tus, An tark ti da – nuos
ta bi vie ta. Ne pai sant ekst re ma
lių fi zi nių ir psic ho lo gi nių išt ver
mės iš ban dy mų, po lia ri nė žie ma 
yra vie nas gra žiau sių ir neį ti ki
miau sių po ty rių, ku riuos ga li ma 
iš gy ven ti mū sų pla ne to je. Ši tas 
lai kas bu vo pats įs pū din giau sias 
ma no gy ve ni me. Dar nie ka da ne
pa ty riau to kio nuo ty kio.

Din gęs rea ly bės jaus mas

– Ko kius duo me nis ren ka te 
apie sa vo ko man dos na rius?

– Bū da mas čia ste biu jų svei
ka tą. Pre ven ci ja – iš li ki mo An
tark ti do je es mė. Nuo lat tik ri nu 

psic ho lo gi nę ir fi zi nę jų būk lę. 
Ima mi krau jo mė gi niai, ma tuo
ja mas svo ris, krau jos pū dis, de
guo nies pa si sa vi ni mo ly gis.

Vyk dy da mas ty ri mą, ku rį at
lie ku ESA, tu riu iš siaiš kin ti, kaip 
žmo gų vei kia izo lia ci ja, de guo
nies trū ku mas, nuo la ti nė tam
sa, pa ros cik lo sut ri ki mas, kaip 
žmo gus to kio mis są ly go mis mie
ga, ko kie iš sis ki ria hor mo nai.

Įsi vaiz duo ju, kad ma no dar bas 
– tai gi gan tiš kos dė lio nės de ta
lė. Vie ną die ną gal vo sū kis bus iš
sp ręs tas, ir mes svei kin si me pir
mą žmo ni jos ke lio nę į Mar są.

– Tad kaip izo lia ci ja ir sau
lės ne bu vi mas vei kia žmo gų?

– An tark ti nė žie ma iš ties su
ke lia psic ho lo gi nių sun ku mų. 
Ne ri mą iš gy ve ni jau iš ly dė damas 
pas ku ti nį lėk tu vą ir ži no da mas, 
kad skry dis at ga lios bus įma no
mas tik po de vy nių mė ne sių, ne
bus ga li my bių eva kuo tis anks
čiau, net gi ne lai mės at ve ju.

Bė gant lai kui pra de di jaus ti 
stre są, at bun ka jus lės, išb lun ka 
gy ve ni mo spal vos. Min tys tar si 
iš tįs ta, pra de di kan kin tis.

Kaip pa vyz dį ga li me pa si telk
ti ir fil mą „Švy tė ji mas”, ku ria
me Jac ko Nic hol so no he ro jus dėl 
il ga lai kės izo lia ci jos nug rimz ta 
į bep ro ty bę. Be je, „Švy tė ji mas” 
yra ta pęs mėgs ta miau siu An
tark ti dos tarp tau ti nių bend ruo
me nių fil mu.

Mes kaip ko man da grei tai 
suar tė jo me, sten gia mės vie nas 
ki tą sup ras ti ir pa dė ti. Ma nau, 
kad to kio mis ekst re ma lio mis są
ly go mis tik ko man do je ga li pasiek
ti sa vo tiks lą – iš lik ti gy vas.

Vis dėl to net ir bū da mas ko
man dos na rys tu esi vie nas, išgy
ve ni vis ką as me niš kai. Mes vi
si per šią žie mą pa si kei tė me, tai 
neiš ven gia ma.

Mus bu vo apė mę įvai rūs jaus
mai – nuo dep re si jos iki pa ky lė
ji mo. Su gal vo jau ter mi ną, ku ris 
api bū di na tiek ma no pa ties, tiek 
ko man dos na rių pa ty ri mą – is
te riš ką ne vil tį.

Taip at si tin ka, kai atro do, kad 
vis kas taip blo gai, jog ne lie ka 
nie ko ki to, tik juok tis. Tai yra is
te riš kas juo kas, ku ris pra si de da 
vie nam ir per si duo da ki tiems, ir 
nė vie nas ne ga li sus to ti.

Be to, gy ven da mas am ži no je 
tam so je pra de di ne be sup ras ti, 
kas yra tik ra. Man kaip me dikui 
ne sun ku iden ti fi kuo ti tik ro vę, bet 
ki tiems tai ne bu vo taip leng va.

Kar tą vie nas ko man dos bi čiu
lis pa sis kun dė, kad jau čia si taip, 
lyg bū tų mi ręs ir ne tik ras. Jis 
pri si pa ži no, jog pri si jun gus prie 
so cia li nio tink lo „Fa ce book” jam 
at ro dė, kad jo bu vęs gy ve ni mas 
tę sia si, o An tark ti do je – tik jo 
tuš čias kū nas.

In ter ne tas ke lia ir pa vo jų

– Ar šiuo lai ki nės tech no lo
gi jos pa de da su si do ro ti su 
izo lia ci ja?

– Šian dien žmo gaus gy ve ni mas 
An tark ti do je la bai ski ria si nuo 
to, ko kį čia te ko pa tir ti did vyriams 
at ra dė jams prieš 100 me tų. Mes 
ga li me nau do tis mo der nio sio mis 
tech no lo gi jo mis, ta čiau tai – laz
da, tu rin ti du ga lus.

Vie na ver tus, džiau giuo si, kad 
bū da mas vie nin te lis sto ties me
di kas tu riu ga li my bę su dė tinges
nius at ve jus ap tar ti su spe cialis
tais Euro po je.

Be to, mes ga li me ste bė ti, kas 
vyks ta pa sau ly je: sek ti pi lie ti
nius ka rus, gau ti ži nių iš sa vo 

my li mų žmo nių. Ta čiau kar tu 
kom piu te ris yra kaip ru siš ka ru
le tė lau kiant, kol mus pa sieks ko
kia nors blo ga ži nia.

Čia bū da mas sup ra tau, kad 
daug prob le mų, iš ky lan čių tarp 
An tark ti do je žie mo jan čių žmo
nių, at si ran da ne ba zė se, o nu
krin ta iš dan gaus per elekt ro ni
nį paš tą, so cia li nius tink lus „Fa
ce book” ir „Twit ter”, vaiz do skam
bu čius ir tie sio gi nius su si ra ši nė
ji mus.

Ši pra ban ga bend rau ti yra di
de lė grės mė vi sos ko man dos ge
ro vei. Lai mė, mums šiuo atž vil
giu se ka si.

Išs ky rus vie ną išim tį (vi sa da 
šį at ve jį pri si min siu), kai vie ną 
iš mū sų ko man dos na rių pa li ko 
part ne ris. Ga li mos blo gos naujie
nos iš na mų – tai lyg tik sin ti bom
ba. Blo giau sia, kad su lau kęs to
kių ži nių tu esi be jė gis, nes nega
li iš va žiuo ti ir im ti tvar ky ti na
muo se paš li ju sių rei ka lų pats.

– Kaip ko vo ja te su il ga lai
kės ats kir ties ir po lia ri nės 
nak ties slo gu čiu?

– Aš as me niš kai to iš ven giu 
pro to tre ni ruo tė mis, ku rios čia 
yra net gi svar bes nės už fi zi nius 
pra ti mus. Sten giuo si vi sa da bū
ti už siė męs – stu di juo ju An tark
ti dos is to ri ją, ra šau ir mo kau si 
fo tog ra fi jos.

Ta čiau vis tiek ju tau, kaip pra
ran du en tu ziaz mą. Sun kiai ga
lė jau su vok ti, ko dėl. Žie mo ji mą 
čia ga lė čiau pa ly gin ti su bu vimu 
skęs tan čio je val ty je, kai nuo lat 
tu ri ko vo ti, kad ta vo pro tas išlik
tų pa vir šiu je.

To kią žie mą ga lė čiau pa va din
ti psic ho lo gi niu ma ra to nu. Aš tu
riu pri pa žin ti, kad iš tįs tan čios 
min tys yra ne ma lo nus jaus mas, 
ku rio anks čiau ne te ko pa tir ti.

Bu vo aki mir kų, kai kiek vienas 
iš mū sų no rė jo pa si duo ti. O juk 
iš tie sų tai tie siog sa vęs iš ban

dy mas, pa ni ri mas į sa vo są mo
nės gel mes. Taip at ran da me nau
jų da ly kų, ku rie mums ne bū ti
nai pa tin ka.

Pri va lai pa si ti kė ti sa vi mi, kad 
su ge bė tum su si do ro ti su šiais 
at ra di mais. Tai nea be jo ti nai su
tvir ti na cha rak te rį. Ta čiau gali
ma ir pa lūž ti.

Mir tis vi sa da ša lia

– Jū sų 13 žmo nių ko man do
je yra vie na mo te ris. Ar dėl jos 
tarp vy rų ne ki lo konf lik tų?

– Į šį klau si mą at sa ky mo ne
tu riu. Ga liu pa sa ky ti tik tiek, 
kad prob le mų dėl to ga li kil ti.

Anks tes nė se An tark ti dos mi
si jo se bū ta in ci den tų, ki lu sių iš 
pa vy do. 

Bet jau praė jo daug lai ko nuo 
ta da, kai po lia ri nė se mi si jo se 
da ly vau da vo vien vy rai. Mo te rų 
vaid muo irgi yra svar bus.

– Ko la biau siai bai mi no tės 
lik da mas vie nas at sa kin gas 
už ko man dos svei ka tą?

– Ne ga liu atsk leis ti me di ci ni
nių ži nių apie ba zės gy ven to jus. 
Ta čiau gy ve ni mas An tark ti do je 
ma ne iš mo kė ti kė tis ir mels tis, 
kad ne nu tik tų taip, kaip 27 me
tų ru sų gy dy to jui Leo ni dui Rogo
zo vui 1961 me tais.

Jis bu vo pri vers tas pats sau 
at lik ti apen dik so pa ša li ni mo ope
ra ci ją nau do da mas vie ti nę ne
jaut rą. Kiek vie ną kar tą, kai skai
tau is to ri ją apie jį, sun kiai ry ju 
sei les. Tad kal bant apie žmo gaus 
mi si ją Mar se pa tar čiau siųs ti du 
me di kus. Dėl vi so pik to.

Lik da mas žie mo ti An tark ti do
je tu ri su si tai ky ti su min ti mi, 
kad čia tau ga li nu tik ti bet kas. 
Pap ras tai vis kas klos to si sėkmin
gai. Ta čiau jei rei ka lai stai ga ne
ti kė tai pak ryp tų į blo gą ją pu sę, 
vis kas ga li baig tis mir ti mi.

Su tik da mas pa si lik ti čia vi sai 
žie mai nu si per ki bi lie tą į vie ną 

pu sę. Rei kia su vok ti, kad čia An
tark ti da spren džia, ka da pa ga
liau ga lė si ją pa lik ti.

Už šą la net deg ti nė

– Kiek dau giau sia lai ko to
kio mis at šiau rio mis są ly go
mis ga li te pra leis ti lau ke?

– Šių me tų žie mos bu vi mo lau
ke re kor das – 5,5 va lan dos. Apsi
ren gi mas prieš einant į lau ką 
trun ka 10 mi nu čių. Pa na šu į pasi
 ren gi mą išei ti į at vi rą kos mo są. 
Lau ke nau do ja mės ra di jo ry šiu.

Il gą lai ką bū da mas to kia me 
šal ty je ga li pa žeis ti plau čius, ga
li pra si dė ti vi di nis krau jop lū dis.

– Ta čiau vis tiek ri zi kuojate. 
Nak vo jo te lau ke pa la pi nė je 
spau džiant 70 laips nių šal
čiui Pie tų aši galio ty ri nė tojo 
Ro ber to Fal co no Scot to gar
bei. Jis mi rė Antark ti do je ly
giai prieš 100 me tų.

– Kai ruo šė mės nak vy nei lau
ke, vie nas ko man dos na rys kiek
vie nam pa ga mi no žy me les su 
pa var dė mis, kad ry tą bū tų leng
viau at pa žin ti mū sų pa lai kus. 
Štai toks An tark ti dos žie mo tojų 
hu mo ras.

Ki ti klau si nė jo, ku riuos ma no 
daik tus – ne šio ja mą jį kom piu
te rį, ban džą – ga lės pa siim ti, jei
gu at si tiks tas neį si vaiz duo jamas 
da ly kas. 

Vie nas gud ru tis net gi pak lau
sė ma no ban ko kor te lės ko do.

Atkelta iš 1 p.

„Gyvendamasamžinoje
tamsojepradedinebe
suprasti,kasyratikra.
Sykįbičiulispasiskundė,
kadjaučiasitaip,lyg
būtųmiręsirnetikras.”

A.Ku ma ras

Prieš skry dį į Mar są – žmo gaus iš ban dy mai Antarktidos speige

A.Ku ma rui dar bas An tark ti do je, ne pai sant ekst re ma lių fi zi nių ir psic ho lo gi nių išt ver mės iš ban dy mų, ta po gra žiau siu ir neį ti ki miau siu po ty riu jo gy ve ni me. 

„ManAntarktida–tar
siapvalussaldainis
antpagaliuko.Turint
galvojemanosmalsu
mą,kogero,manolie 
žuvispriejopriliptų.”
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Prieš skry dį į Mar są – žmo gaus iš ban dy mai Antarktidos speige

A.Ku ma rui dar bas An tark ti do je, ne pai sant ekst re ma lių fi zi nių ir psic ho lo gi nių išt ver mės iš ban dy mų, ta po gra žiau siu ir neį ti ki miau siu po ty riu jo gy ve ni me. 

Kar tu su ma ni mi nak vo ti pa
lapinėjepasiryžoprancūzasgla
ciologasSebastienasirrusasme
teorologas,poetasIgoris.
Kiekvienaspasiėmėpoasme

ninįdaiktą:prancūzas–pagal
vę,rusas–butelįdegtinės,oaš
–R.F.Scottoraštųkopiją.
Miegotireikėjotaip,kadnet

menkiausiakūnodalisnebūtų
neuždengta.Pamenu,rytąpabu
dęssupratau,kadnebejaučiusa
vodešinėsrankos.
„One,–pamaniau.–Jinuša

lo.Turbūtbuvaująištraukęsiš
miegmaišio.”Kiekatsipeikėjęs
supratau,kadjitiknutirpo.
Išeidamiišpalapinėsturėjo

meprogospasijuoktiišIgorio.
Jisstovėjoapstulbęs,laikyda
massavodegtinėsbutelį,kurį
naktįbuvopasidėjęsšaliasavęs.
Igorispaaiškino,kadpirmąkar
tąmatoužšalusiądegtinę.
Tiesa,vėliaujuokavo,kadjį

nustebinonesušalusidegtinė,o
tai,kadrytąjosdarbuvolikę
butelyje.

Po le du – ne ži no mas pa sau lis

– Kai ku rie ra šy to jai prieš 
kelisšimtmečiusfantazavo,
kadPietųašigalyjeyradidžiu
lisvandenssūkurys,prary
jantisvisuslaivus.Sukuojums
asocijuojasiAntarktida?
–Manjitarsiapvalussaldai

nisantpagaliuko.Turintgalvo
jemanosmalsumą,kogero,ma
noliežuvispriejopriliptų.
Taip,Pietųašigalįromantiš

kaiįsivaizdavotiekR.F.Scottas,
tiekkitipoliariniokraštotyri
nėtojai.Tačiaunetirnukeliavę
įpatįpasauliokraštąjienežino
jo,kad3tūkst.metrųgylyjeiš
tiesglūdisenovinėsdžiunglės.
Tikdabarmesturimetokias

technologijas,kuriosleidžiada
rytiypačgiliusgręžiniusnepa
kenkiantgamtai.Pavyzdžiui,šį
metrusamspavykoAntarktido

jepo4kmledosluoksniupasiek
tiVostokoežerą,kurisbuvoizo
liuotasbeveik500tūkst.metų.
Antarktidojeglūdidardaugpas
lapčių,laukiančių,kolmesjas
įminsime.

–Tačiau,kaippatssakote,
paslaptysglūdinetikgamto
je,betiržmogaussąmonėje.
ArpraleidęsžiemąAntarkti
dojeatradotekąnorsnauja
apiežmogų?
–Taip.Nenustojustebėtis,kaip

aš,patekęsįekstremaliausias
pasauliovietas–nuoEveresto
irAmazonėsdžiungliųikiAntark
tidos,–sugebuprisitaikyti.
Vadinasi,žmogusgaliišlikti

netsunkiausiomissąlygomis.

–Kodėlnusprendėtedaly
vautišiameeksperimente?
–Vienasžurnalistasmanepa

vadinomoksliniu tyrinėtoju.
Manpatinkatyrinėti.Ošįdaly
kąsuderinussuaistramokslui
išeinatiesiogsvajoniųdarbas.
Mėgstu ieškotiatsakymųį

moksloklausimus.Plėsdamisa
vogalimybes–pertyrinėjimus,

mokslą,žmogauskūnąirmin
tis–atrasimetai,konežinojome
apievandenynųgelmes,medici
ną,kosmosą,pomirtinįpasaulį.
Jeiguirtoliauteršimepasau

lį,eisimegriovimokeliubenau
jųtechnologijų,galimeneišlik
tikaipirdidžiosiospabaisosdi
nozaurai.Žinoma,šiskeliasku
pinaspavojų.Betpavojingaeiti
irperjudriągatvęarbavairuoti
automobilį.

Džiau gia si sup ra tin ga mer gi na

–Kolabiausiaiilgitėsgy
vendamasledopasaulyje?
–Karštosvonios,savoSibiro

haskiųveislėskalytėsMishi,sto
vėjimopolietumi,pėdųpanardi
nimoįdrėgnąsmėlįirkątiknu
pjautosžolėskvapo.Žinoma,il
giuosidraugų,šeimos,savopart
nerėsKathyDuong.

–Kaipjireagavoįžinią,
kad,grįžęsnamogruodžio1
dieną,iškartopoKalėdųvėl
keliemsmėnesiamsišvyksi
teįAntarktidą?
–Manpasisekė,kadturiusu

pratingąmerginą.

Šio je ita lų ir pran cū zų va do vau ja mo je ba zė je su A.Ku ma ru gy ve na dar 12 moks li nin kų. Jie turėjo galimybę grožėtis nuostabiomis po lia ri nėmis pašvaistėmis.
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„Concordia” bazė Antarktidoje
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