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Pro jek to me tu lan ky to jai 
galėjo su si pažin ti su me no ir 
fo to gra fi jos pa ro da, įtrau kus 
kūri nius ir iš au to riaus „Si
bi ro sielų” se ri jos, da ly vau ti 
filmų peržiūro se, po ezi jos 
skai ty muo se, pa skai to se bei 
knygų ir ori gi na lios is to rinės 
medžia gos pri sta ty muo se. 
Šiuo pro jek tu bu vo siek ta ne
leis ti pa miršti ne vie no mi li
jo no so vie ti nių trėmimų aukų, 
įvai rių re li gijų, tau ty bių ir 
ra sių, pa tir to pri vers tinės trem
ties žiau ru mo, įka li ni mo, ba do, 

kan ki nimų ir ge no ci do, vėliau 
ban dant net pa neig ti sta li niz
mo lai ko tar pio nu si kal ti mus. 

Dr. A. Pliop lio, kaip sa vi to 
braižo kon cep tu a lio jo me no 
kūrėjo, dar bai at spin di me ni
nin ko, neu ro lo go, mokslų dak
ta ro pa stan gas su jung ti meną 
su neu ro moks lais bei me ni nes 
paieškas, ku rio se au to rių do mi
na vis kas, kas su siję su mūsų 
sme genų veik la, mąsty mo pro
ble ma ti ka, sme genų vei ki mo 
prin ci pais, pa de dančiais su vok
ti, kaip at skirų neu ronų veik la 
per au ga į to kius sudėtin gus 
pro ce sus, kaip sąvo kos, min
tys, mąsty mas. Jo me ni niai 
dar bai, tar si neu ro bio lo gi
jos ty rimų la bo ra to ri ja, jun
giant neu ro mokslą su me nu 
ty rinėjant kal bos, min ties, 
sąmonės ir at min ties išta
kas, – fo to gra fijų frag men tai, 
sluoks niuo ja mi su sme genų 
elek tro en ce fa log ra mos krei
vių ar mag ne ti nio re zo nan so 
nuo traukų vaiz dais. Taip „Si
bi ro sielų” se ri jos me ni niuo se 
vaiz duo se sluoks niuo ja mos 
šios nuo trau kos ir ran ka rašyti 
į Si birą ištremtųjų  laiškai. Gi

les niuo se sluoks niuo se pa si ro
do por tre tai, su tei kiant jiems 
mig lotą, vai duok lišką išvaizdą. 
Šie neu ronų tin klai ko duo ja pri
si mi ni mus, tarp jų ir tų, ku rie 
mums yra bran giau si. Kiek

vie nas kūri nys yra dip ti kas, 
su si de dan tis iš trijų sluoks nių, 
nau do jant po li kar bo natą, vie
nas kūri nys – apšvies tas bal ta 
švie sos diodų lem pu te, ki tas – 
švie sos diodų lempų sis te ma, 
keičiant spal vas. Me ni nin kas 
sa vo kūry bos pro cesą apibūdi
na taip: „Ši struktūra ati tin ka 

mūsų pačių sme ge nis, kur kai
ry sis sme genų pus ru tu lis yra 
la biau at sa kin gas už ana li tinį, 
lo ginį mąstymą, jis – juo dos 
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ir bal tos spal vos, o dešiny sis 
pus ru tu lis la biau su sijęs su 
mūsų me ni niais gebėji mais, 
kūry bišku mu, jis – spal vin gas. 
Trys vaizdų sluoks niai ati tin ka 
mūsų tris sąmo nin gu mo lyg

me nis: sąmonę, pasąmonę ir 
nesąmo nin gumą. Iš neu ronų 
sudėtin gu mo at si ran da mūsų 
žodžiai, min tys ir sąmonė”, 
– da li ja si il ga me te moks li ne 
pa tir ti mi me ni nin kas. Tai gi 
„Si bi ro sielų” se ri jos kūri niai 
su tei kia sta li niz mo lai ko tar pio 
au koms ne mir tin gumą, įsi ti

kinęs dr. A. Pliop lys. Tai žmo
nių iš pra ei ties sugrąžini mas į 
gy ve nimą – per jų pri si mi ni mus 
ir ner vi nius tin klus. „Svar bia 

pro jek to da li mi ta po ma no me
no kūri niai, į ku riuos aš įtrau
kiau aukų nuo trau kas ir as me
ni nius laiškus iš šio siau bin go 
lai ko tar pio, kad at vesčiau šiuos 
nu kentėju sius žmo nes į mūsų 
laiką ir mūsų gy ve ni mus”, – sa
ko dr. A. Pliop lys.

Vyk dy da mas šį dve jus 
me tus tru kusį pro jektą moks
li nin kas pa prašė Luką Šapar
nytę ir Sam De San do per
skai ty ti at rink tus laiškus iš 
Si bi ro vaiz do įrašams su kur ti. 
Pro jek to „Vil tis ir dva sia” vi si 
įrašai, pa skel bus juos „You
Tu be”, su laukė per 34, 000 
peržiūrų.  

Dr. A. Pliop lio tin kla la py je 
pa teik ta in for ma ci ja apie vyk
dytą pro jektą, ben dru pa va di
ni mu „Vil tis ir dva sia” („Ho pe 
and Spi rit”), su si domėjęs 17 
metų Por to Alegrėje, pie tinėje 
Bra zi li jos da ly je, jėzuitų įsteig
tos „Co le gio An chie ta” mo kyk
los moks lei vis Pau lo Go mes 
šiais me tais pa prašė au to riaus 
lei di mo iš anglų kal bos išvers ti 
vaiz do įrašus, ku riuo se skai
to mi laiškai iš Si bi ro, į por
tu galų kalbą, ką jis ir pa darė. 
Šiuo me tu sep ty ni įrašai, vers ti 
į por tu galų kalbą, pa skelb ti 
„You Tu be”.

Pau lo, stu di juo da mas eko
no miką ir is to riją, ne at si tik
ti nai domėjo si ko mu niz mo 
at si ra di mu ir pasėkmėmis. 
Pa sak prof. A. Pliop lio, kaip 
kažka da jis pats ne galėjo 
su pras ti, taip da bar Pau lo 
sukrėtė tai, jog Bra zi li jo je yra 
žino ma apie Hit lerį, tačiau 

nie kas nežino apie Sta li no 
įvyk dy tus nu si kal ti mus, ku
rie ge ro kai pra len kia Hit le rio 
su kurtą siaubą. „Būtent tai 
prieš dešimt metį ir pa ska ti no 
ma ne pradėti pro jektą „Vil tis 
ir dva sia”. Tas pat pa ska ti no ir 
Pau lo im tis veiksmų. Svar bu 
tai, kad Pau lo šį daug lai ko 
rei ka lau jantį darbą at li ko 
ne siek da mas as me ni nio in te
re so. Jo tiks las bu vo vie nas 
– por tu ga liškai kal bančiuo
sius  su pažin din ti su Sta li
no įvyk dy tais nu si kal ti mais 
prieš lie tu vių tautą, – ti ki no 
moks li nin kas. – Esu be ga lo 
dėkin gas Pau lo už tai, kad 
tik jo įdėto mis pa stan go mis 
ši in for ma ci ja ta po pri ei na
ma por tu ga liškai kal bančiam 
pa sau liui”. 
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