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Laiškas RedaktoRiui

Marija Drėmaitė

Mielas Redaktoriau,
 
Rašau Tau, ketindama aptarti vieną madingą temą – kultūros istorikų ir retro-

manų aplinkoje susidomėjimo apogėjų pasiekusį sovietinį modernizmą. Apie jį ne 
todėl, kad pastarųjų metų parodos ir leidiniai išaugino susižavėjimą šio laikotar-
pio stiliumi ir architektūra, bet dėl to, kad akademinėje aplinkoje susiklostė pora 
klausimų, į kuriuos nėra taip paprasta atsakyti.

Impulsą šiai tendencijai neabejotinai davė tarptautinė paroda „Šaltojo karo 
modernizmas“, Lietuvoje sulaukusi įvairių refleksijų: parodų, meninių akcijų, ar-
chitektūros gidų, pokalbių ciklų, tinklapių ir knygos apie architektūrą sovietinėje 
Lietuvoje. Parašyti laišką mane paskatino vienas šios grandinės karoliukas, saky-
čiau, tikras kulonas – tai Vienos architektūros muziejuje (AzW) 2012 m. lapkritį 
surengta paroda ir ją palydėjusi konferencija Sovietinis modernizmas, 1955–1991. 
Nežinomos istorijos, skirta buvusių sovietinių respublikų architektūrai. Dalyvau-
dama rengiant šią parodą, mačiau keturių Vienos kuratorių dilemą, su kuria, beje, 
susiduria ir mūsų tyrėjai, besigilinantys į šį laikotarpį. Tai ilgas kelias į tiesą, kurį 
reikia rasti tarp pakilių, vis dar mitą apie save kuriančių ir palaikančių epochos 
kūrėjų-liudytojų, ir kritiškos distancijos, į kurią nuolat kėsinasi tie patys kūrėjai, 
rengiantys žavius prisiminimų vakarus, – kaip antai architektai broliai Nasvyčiai, 
vaišindami konjako taure „Neringoje“.

Šis kartų (tiriamųjų ir tiriančiųjų) susidūrimas tapo ir bene ryškiausiu pačios 
konferencijos akcentu. Pranešėjais buvo pakviesti buvusių SSRS respublikų jau-
nesnės kartos architektūros istorikai, kurių daugelis išsilavinimą įgijo ir prakti-
kuoja nebe(po)sovietinėje erdvėje ir kurių pranešimuose netrūko kritinės minties 
savųjų „šedevrų“ ir epochos atžvilgiu. Opoziciją jiems sudarė puokštė kviestinių 
garbiųjų ponų – buvusios SSRS architektūros grandų, rezidavusių Maskvoje ir 
diktavusių sovietinio modernizmo kryptis (pradedant įtakingu projektuotoju ir 
publicistu Feliksu Novikovu ir baigiant dabartiniu Rusijos architektų sąjungos 
vadovu Andrejumi Bokovu).

Viẽ  nos ekspozicijos užmojis – unikalus: apžvelgti visų buvusių SSRS respubli-
kų architektūrą, išryškinant jų savitumus ir išvengiant Rusijos. Tik ar jos įma-
noma išvengti? Rusijos įtaka jaučiama visur – per centre (Maskvoje) sukurtus ir 
aprobuotus pavyzdinius projektus, per centrinių institutų įtaką, per valstybinius 
užsakymus ir apdovanojimus, ir taip toliau. Maža to, tos įtakos nepavyko išvengti 
ir konferencijoje – sovietinio modernizmo korifėjų iniciatyva buvo surengta neįti-
kėtina sesija „Paskutinis SSRS architektų sąjungos suvažiavimas“, viena vertus, 
tapusi savitu pastišu, kita vertus – ir neįkainojamu tyrimo objektu, kuriame su-
sipynė architektūros istorikų smalsumą žadinantys asmeniniai prisiminimai ir 
viešas ideologijos demonstravimas. Tiriamieji siekė sovietinį modernizmą pateikti 
kaip vien tik kūrybinį formų ieškojimą, absoliučiai ištrinant bet kokias ideologines 
įtakas ir niekine pavertė tiriančiųjų bandymą išprovokuoti diskusiją. Negirdintys 
kito, nevengiantys patosiškai prisistatyti didvyriais, o savo projektus – šedevrais, 
jie sukluso (o gal tik pasipiktino) kai iš salės replikavo buvęs prelegentų kolega, 
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dabar akivaizdžiai gyvenantis ir kuriantis Vakaruose. „Taip, perpiešinėjom vakarietiš-
kus žurnalus; taip, privilegijų turėjo tik turintys leidimus į specfondus arba užsienio 
komandiruotes; taip, sovietinis modernizmas – tai tik apgailėtina vakarietiškų pavyz-
džių kopija, kuriai nuolat trūko medžiagų, konstrukcijų, statybos kultūros ir apdailos 
kokybės“, –  buvusių kolegų darbus įvertino replikantas. 

Beje, minėtieji korifėjai nepraleido progos globėjiškai pasidžiaugti, kad respublikose 
būta lokalių savitumų – tai pastatai, kuriuos vietiniai talentingi architektai suprojek-
tavo atsižvelgdami į „kultūrinius bruožus ir klimatines sąlygas“. Mielas redaktoriau, 
norėdama pristatyti NŽ-A skaitytojams šiuos „savitumus“, pasiūliau Tau, o Tu maloniai 
sutikai publikuoti šiame numeryje du tekstus, kurie, mano nuomone atskleidžia sovie-
tinio modernizmo kraštutinumus – tai sovietiškiausia iš sovietiškiausių baltarusiškoji 
inercija ir skurdas, kurį atvaizduoja kritiškas jauno baltarusių architekto Dmitrijaus 
Zadorino žvilgsnis ir visiškai dirbtinai sukonstruotas Vidurinės Azijos „tautinis stilius“, 
kurį negailestingai demaskuoja Borisas Čiuchovičius, buvęs Taškento intelektualas, 
jau daug metų dirbantis Kanadoje. Taip, šiame kontekste mūsiškis modernizmas išties 
atrodo bene sveikiausias.

Manęs dažnai klausia, kuo išsiskyrė lietuviškasis modernizmas, kuo jis buvo ypatin-
gas SSRS lauke? Dabar aš jo jau nevadinčiau lietuviškuoju, kadangi jis neabejotinai 
ryškėja kaip Pribaltikos modernizmas, su visais regionui būdingais bruožais – vėlyvu 
pokario socrealizmu su importuotais architektais; ankstyviausiu Sovietų Sąjungoje 
perė jimu prie elegantiško modernizmo, kurį inspiravo suomiškas regionalizmas; ly-
derystė projektuojant gyvenamuosius mikrorajonus ir ankstyvos postmodernistinių 
žaidimų apraiškos. Anksti susikurta „sovietinių vakarų“ etiketė leido trijų respublikų 
kūrėjams laisviau operuoti kūrybiškumu, kurio iš jų, savo ruožtu, ir buvo tikimasi.

Pasigilinę į chruščiovinio modernizmo esmę, pamatytume, jog iš esmės tai buvo ne ar-
chitektūrinė, o statybinė reforma, pristatyta 1954 m. tarybinių statybininkų pasitarime 
ir turėjusi paspartinti statybos procesą. Stiliaus prasme niekas iš pradžių nė nekalbėjo 
apie modernizmą, tiesiog buvo reikalaujama kurti „šiuolaikišku stiliumi“ (современный 
стиль), kurio interpretacijai buvo palikta gana daug erdvės. Nors ir buvo vengiama 
nepageidautinų sąsajų su Vakarais, iš tiesų tai buvo gryna socialistinė vakarietiško 
modernizmo mutacija. Juk greitai buvo surastas protagonistas – jaunas architektas (ak, 
tas modernistinis jaunystės kultas) Michailas Posochinas, kuris su grupe vežiotas po 
Vakarus, kuriam vėliau pavesti visi svarbiausi valstybiniai užsakymai Maskvoje, kurio 
projektai diktavo architektūros kryptis visos SSRS modernizacijai. 

Naivi jaunų Lietuvos architektų reakcija į naująją politiką aiškiai matyti 1955 m. 
Vilniuje surengtame LSSR architektų sąjungos II suvažiavime, kur pirmąkart buvo 
išreikšta opozicija atvykėlių architektų monopoliui ir keltas klausimas apie naciona-
linius architektūros bruožus. Niekaip kitaip, tik laimingu atsitiktinumu (pasak pačių 
architektų) galima pavadinti tai, kad sutapo valstybinis poreikis perduoti architektūrą 
jaunimui, ir atsirado tam pasirengusių jaunų profesionalų karta. Nepasakyčiau nieko 
nauja teigdama, kad vakarietiškoji kultūra (ar bent jau jos atspindžiai) vėlyvojo so-
vietmečio mene ir architektūroje buvo aiški lietuviškosios tapatybės dalis. Tačiau tai 
buvo aiški ir sankcionuota visos šalies orientacija, tiesiog Lietuvoje ją norėta ir mokėta 
įgyvendinti kokybiškai.

Dar vienas klausimas, kuris šiuo metu aktualizuojamas svarstant sovietinį moder-
nizmą, tai susidomėjimas disidentiškumu socialistinėje architektūroje. Mano nuomone, 
tai yra labai prieštaringas terminas. Koks disidentiškumas, kokia kitamintystė, jei ar-
chitektūra, kaip ir kinas, buvo viena ryškiausių kietojo meno sričių? Kietojo reiškia – 
negalinčio egzistuoti be infrastruktūros: valstybinių užsakymų, projektavimo institutų, 
derinimų vykdomuosiuose komitetuose, visos statybinių medžiagų bei statybų industri-
jos. Taip, galima buvo projektuoti į stalčių (beje, tai tapo dabar populiaria „popierinės 
architektūros“ tyrimų tema, atveriančia idėjų įvairovę architektų kūryboje), tačiau jei 
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kalbame apie pastatytus objektus – akivaizdu, kad nė vienas jų neiškilo be valstybinio 
suderinimo ir patvirtinto biudžeto. Man asmeniškai tokiu simboliu yra tapusi „Nerin-
gos“ kavinė – Alvaro Aalto ir tautinio romantizmo inspiruotas modernizmo proveržis, 
kuriame, be kita ko, buvo suprojektuotas ir KGB pasiklausymo kambarėlis.

Disidentiškumo architektūroje tyrėja ir teoretikė Ines Weizman iš Londono pritaria, 
kad norėdamas praktikuoti, architektas iš dalies turėjo sutarti su režimu ar politinės 
jėgos žaidėjais. Kūrėjai buvo suinteresuoti išsaugoti patį svarbiausią dalyką intelektu-
alams ir menininkams – fantaziją, vaizduotę ir minties laisvę. Dažniausiai jų problema 
buvo rasti būdą įdomiau pasižiūrėti į architektūrinio projekto užsakymą, kai klientas 
(tuo metu – valstybė) tikėjosi ne ambicingų idėjų, bet mažo biudžeto ir planinės ekono-
mikos suvaržymuose išsitenkančio sumanymo. Architektams reikėjo pakeisti santykį 
su klientu ar valstybiniais užsakymais, kartais visiškai jų atsisakyti. Vis dėlto disiden-
tiškumas nėra šiaip kitamintystė. Tai nėra draugų architektų pabėdavojimas prie vyno 
taurės virtuvėje ar momentinė akcija instituto koridoriuje. Tai yra viešas plaukimas 
prieš srovę, viešas nesutikimas ir prieštaravimas egzistuojančiai ideologijai. Tai yra ri-
zika netekti ko nors vertingo ir gyvybiškai svarbaus: gyvybės, garbingo vardo, socialinės 
padėties. Ryžtis tokiai netekčiai reikia drąsos, sako Zygmuntas Baumanas. 

Mielas redaktoriau, galvojau, kas tai galėtų būti sovietinės Lietuvos architektūroje? 
Modernizme disidentiškumą atsekti yra daug sudėtingiau, kadangi vieša formos ideo-
logija, kaip stalininėje architektūroje, jau nebuvo deklaruojama. Todėl disidentiškumą 
čia galime suprasti kaip paiešką architektūrinių priemonių, kuriomis galima priešintis 
ar kritikuoti. Išskirčiau tris tokias sritis – pirmiausia tai būtų individuali architekto 
praktika, nes nedirbti institute ir nevykdyti valstybinių užsakymų jau savaime buvo 
iššūkis. Juk oficialiai toks architektas buvo bedarbis arba veltėdis. Ar daug būta tokių 
pavyzdžių Lietuvoje? Kita sritis būtų viešos kritinės meninės akcijos „aplink architektū-
rą“. Tokios kritinės praktikos pradžia galima laikyti „Talino mokyklą“, kai jauni archi-
tektai aštunto dešimtmečio pradžioje perkėlė savo neįgyvendinamus projektus į drobes 
ir rengė paro das, taip supažindindami žiūrovus su savo architektūrinėmis idėjomis. Ir 
galiausiai – kalbėjimas/rašymas apie architektūrą, kurio absoliutaus nebuvimo pasek-
mes jaučiame iki šiol. Viešojoje erdvėje nebuvo nieko, išskyrus oficiozą, ir tik pokalbiai 
bei diskusijos Architektų sąjungoje gali būti iš dalies laikomos kritinių idėjų ženklu. 
Manau, tik išsamiai išskleidę šiuos siužetus, galėsime kalbėti apie disidentiškumą so-
vietinės Lietuvos architektūroje ir suvokti sovietinio modernizmo architektūros ribas.

Vilnius
2013-03-11
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dienoRaštis

Simona Klumbytė

dienoraštis

Sausio 5 d. Naktis. Stoviu įrėmusi galvą į pašto dė-
žutę. Nieko. Nieko. Niekoniekonieko. Gniaužia gerklę. 
Galbūt supainiojo adresą. Tikriausiai taip ir buvo. Ki-
taip negalėjo būti! Nuo savo 1-8 lekiu prie 8-1. Vis tiek, 
turbūt, kas nors pažiūrėjęs, kad ne jiems čia skirtas 
laiškas, bus palikęs jį ant pašto dėžutės. Pasitinka ne-
svetingas senamiesčio kiemas su durim ir durelėm. Sa-
viems – jaukus, intymus, nors prašalaičiams, tokiems 
kaip aš, nesvetingas. Bet man nesvarbu, turiu jį rasti. 
Šią akimirką laiškai rodosi esą vienintelė išsigelbėjimo 
forma iš stingdančio tylėjimo. Jei nepradėsiu kalbėti 
šitaip, tai niekaip kitaip, kaipgi kitaip? Tamsa apgi-
na nuo prievolės pasiaiškinti, kodėl slampinėju nuo 
vienų durų prie kitų, ieškodama reikiamos pašto dė-
žutės. Randu. Nieko. Niekoniekonieko. Vidury kiemo 
tuščiomis akimis į mane boluoja porcelianinė mergaitės 
skulptūrėlė.

Sausio 10 d. Sunkiausia, žinoma, yra prabilti. Pasaky-
ti pirmuosius žodžius. O po to jau svarbu jų įsikibti ir 
laikytis to iš jų kylančio, nors dar ir vargano, bet visgi 
šiokio tokio bendrystės jausmo. Prabilti... Argi ne para-
doksalus žmogaus bruožas yra tai, kad jis gali pakelti 
savo neapsakomą, neišreiškiamą, individualią būtį tik 
žodžiu ją įvardydamas, tik prabildamas apie ją kitam? 
Ją sudaiktinti, sumenkinti, įsprausti į kalbą – taip da-
rydama jaučiuosi tą buvimą išduodanti, taip rizikuoju. 
Kalbėti vėjus. Kalbėti vėjams. Kad išgyventum skaus-
mą, negali skausmu prabilti – tik „apie“. Atsitrauki į 
šoną, apleidi. Bet kitaip negalėsi pakelti. Kitaip panirsi 
jame ir nustosi būti.

Sausio 17 d. „Kai tu kalbi, nesuprantu tavęs“, – sako 
man J. Bandau išsiginti, gal dėl to, kad daug kalbuosi 
su knygomis? Po beveik septynerių metų vėl perskai-
čiau Senojo Testamento Jobo knygą, kartu ir Antano 
Maceinos Jobo dramą. Juk kartais taip nepakeliamai 
sunku ir nėra kaip iš to išsigelbėti, kaip tik iškęsti.
Dieve, galvoju, atsiknisk su tom mintim, kad gal paleng-
vėtų, jei pabandyčiau Tau pasimelsti. Neatsimenu, kaip 
reikia melstis, supranti? Skaitau štai ir mąstau bandy-
dama suprasti, ar (kad) Tu iš viso esi. Pro knygos kraštą 
akis pakėlęs Maceina pareiškia, kad ne mąstyti čia reikia.

Sausio 18 d. „Egzistencija nėra žmogui duota iš anks-
to“, – tęsia pokalbį A. M. Ji esanti užduota, ji esanti už-
davinys ir reikalaujanti sąmoningo aktyvumo iš žmo-
gaus pusės. Atlikdamas šį uždavinį žmogus veikia ir 
kartu egzistuoja. „Savo pašaukimo vykdymas reikalau-
ja atsivėrimo šiam pasauliui“, – galutinai prideda.

Vasario 2 d. Kažkur apmąstymų paraštėse mezgasi 
ir vis stiprėja mintis, kad, nepaisant tų visų egzisten-
cinių kančių (delfis kažkada leptelėjo, atseit tai tiesiog 
vėlyvoji branda, trunkanti iki 29-erių metų), gyvenu 
pernelyg patogiai. Žinoma, nešiojuos savy rūpesčių ir 
keliu sau iššūkių. Bet sukilo įtarimas, kad visas mano 
patiriamas nepatogumas yra pamatuotas. Kalbu ir da-
rau darbus bei jaučiuosi nepatogiai tiek, kiek man yra 
patogu taip jaustis. O juk reikėtų kalbėti apie rūpimus 
dalykus taip, kad būtų ne tik gera pasipasakoti ar ap-
dovanoti kitus savo genialiomis įžvalgomis. Man, lygiai 
kaip ir pašnekovams, turi būti ne tik įdomu ir smagu, 
bet ir irzlu, nedrąsu, gėda, baisu, pikta, nepriimtina, 
keista. Tas patogumas ima smaugti ir varžyti, kol ga-
liausiai nebeatlaiko, pradeda trūkinėti ir pro jo plyšius 
į viešumą ima sunktis jausmai ir mintys.

Vasario 11 d. Įsidrąsinu ir viešojoj skautų erdvėj pa-
rašau keletą diskusinių tekstų. Drąsių (bent jau tuo 
metu jaučiuosi drąsos karaliene). Klausiančių. Viliuosi 
padiskutuoti vertybiniais klausimais, tačiau žmonės tik 
atbėga prie mano teksto apsiginti, pasiteisinti ar pasi-
piktinti. Išsigąstu ir susigėstu – galbūt aš ne kalbuosi 
ir klausiu, o tiesiog radikalėju ir viešai šūkauju?.. Kaip 
atskirti sveiką diskusiją nuo viešo bumbėjimo, ypač kai 
bandau kalbėti ne žodžiu, o parašytu tekstu? Kaip iš-
mokti klausti, svarstyti, kritikuoti? Niekas nei žodžiu, 
nei raštu nesiteikia veltis su manimi į dialogus apie dia-
logus, tad vėl tyliai susivynioju į mąstymo kokoną.

Vasario 3 d. Stoviu sankryžoje, kurios nesupa prekybi-
ninkų kioskeliai, ir stebiu žmonių srautą, tą juodai pil-
ką masę. Upę, kurią sudaro kažkokia mistiška energija. 
Ji srūva išilgai gatvės, išsiriečia ties jos vingiais, neša 
žmones, įkinkytus į vaikų vežimėlius, apsikrovusius 
krepšiais, riestainių karoliais ar verbomis. Ji persmel-
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kia mane kiaurai. Vos prasižiojusi iš lėto įkvepiu. Vaiz-
dai aplink ima prarasti formas, suktis, galiausiai visai 
susilieja. Regėjimas pasiduoda viso kūno jautrumui. 
Raumenys įsitempia, oda nubėga šiurpas. Širdis ima 
plakti tankiau. Jaučiu, kaip ta srovė rėžia viską kiau-
rai, nieko nepaisydama ir prieš nieką nesudvejodama. 
Kojom tarsi inkarais bandau įsikabinti į žemę ir nepa-
siduoti, nenuplaukti, nesuirti, kol ji eina kiaurai per 
mane. Jaučiu, kaip nebetelpu savy, kaip pati sunkiuosi 
per savo odą. Išgąsčio ir ekstazės apimta užverčiu gal-
vą į Dievo Motinos Ėmimo į Dangų katedrą. Dideli bal-
ti sniego kąsniai, nepasiduodantys tai nesuprantamai 
energijai, drimba ant mano karštos kaktos ir skruostų, 
palengva tirpsta ir srūva per veidą ir kaklą. Fūūūūūū... 
išpučiu orą. Įtampa slūgsta.

Vasario 7 d. Skautai man kaip mentorei pasiūlo imtis 
padirbėti su „sunkiu“ žmogumi. Sako: „Stipriai asmeny-
bei reikia gero mentoriaus – kitos stiprios asmenybės“. 
Aš nesu stipri asmenybė, vapu. Netiki. Iš akių matau, 
kad netiki. O aš juk silpna, neužtikrinta! Gi ne stipry-
bė, o neužtikrintumas ir dvejonė dėl tiesos ir skatina 
klausti, kalbėti, bandyti diskutuoti... Še tau ir tekstas, 
še tau ir klausimas, še tau ir mąstymo apie radikalumą 
kokonas. Eikit, galvoju, velniop, kas yra ta stiprybė?.. 
Mentore būti sutinku.

Vasario 16 d. Skautybė neabejotinai yra mano gyve-
nimo būdas, pasitvirtinu sau n-tąjį kartą organizacijos 
suvažiavime. Jaučiu pakilumą ir pasididžiavimą būda-
ma tarp tiekos protingų, sąmoningų, aktyvių žmonių iš 
įvairių Lietuvos kampelių. Ne visus pažįstu, 
su kitais retkarčiais įsisuku į idėjų ir darbų 
meilės – neapykantos ratą, su trečiais, ži-
nau, būsim tikri bičiuliai iki gyvenimo galo. 
Dar žinau – jaučiu stresą. Dėl paties rengi-
nio apskritai – visgi esu organizacinėje ko-
mandoje. Ir dar paaiškėja, kad į 8 Tarybos 
vietas yra 12 kandidatų. Tai kelia smagų 
jaudulį ir nerimą – ką pasakyti (ir kaip pa-
sakyti), kad šimtas keturiasdešimt vadovų 
pasirinktų ir mane?
Nustumiu nerimą į sąmonės kamputį ir, iki 
kol mums dvylikai bus skirta dėmesio, klau-
sausi organizacijos biuro, Tarybos ir kitų 
ataskaitų. Daug kas mane šitame suvažia-
vime žavi (iš tiesų esu linkusi slapta žavė-
tis beprotiškai daug dalykų), bet labiausiai 
pribloškia ataskaitas teikiančių narių atvi-
rumas apie problemas. Na, nesistebiu, kad 
mes kalbame. Priešingai! Bet tokio atviro ir 
tiesaus kalbėjimo šimto keturiasdešimties 

vadovų miniai dar neteko girdėti. Kaip drąsiai ir jaudi-
namai išdrįsta kalbėti stovintys prieš auditoriją – apie 
tai, ko nepadarome kaip atskiri asmenys, kaip koman-
dos ir kaip organizacija. Apie duomenų valdymą, apie 
finansus (o juk pinigai šiaip jau jautri tema, apie kurią 
įprasta kalbėti atsargiau nei kiaušinių krepšelį nešti!), 
apie daug kitų dalykų, kurių (dar) nesugebame padary-
ti gerai. Šis netikėtas drąsos kalbėti pavyzdys okupuoja 
visas mano mintis ir jausmus. Nuo jų atitraukia tik pa-
skutinės minutės prieš mano kaip kandidatės į Tarybą 
prisistatymo kalbą. Prisistatau ir atsakinėju į klausi-
mus atvirai ir tiesiai – žinoma, man lengva taip kalbėti, 
kai pačiai suminėtos problemos, nors irgi svarbios, bet 
taip negelia. Į Tarybą išrenka.

Vasario 19 d. Prabilti, pasakyti, išdrįsti kalbėti „Jūs 
man rūpite, tu man rūpi, šios idėjos ir vertybės man yra 
svarbios ir aš noriu jas puoselėti“, išmokti išsakyti ne 
vien pasididžiavimą ar pasidžiaugimą, bet tą tikrą rū-
pestį, nerimą, skausmą – ieškau formų. Kartais bandy-
dama kritiškai (ir labai stipriai stengiuosi atskirti – kad 
tik ne kritikuojamai) mąstyti ir atvirai kalbėti apie tai 
kas svarbu, sulaukiu tokios reakcijos, kad belieka tei-
sintis – myliu visus pikta meile. Kartais kažką pasakau 
atvirai ir paprastai, ir susigėdusi nuleidžiu akis.
Kažkokiame filme Nicolas Cage‘as pasakė – net jei į 
tavo meilę ir rūpestį bus neatsakoma, net jei tavęs ne-
mylės taip, kaip tu myli, tu gali būti laimingas, nes tavo 
meilės iš tavęs niekas negali atimti. Stebiu, kaip tylėji-
me lieka vis mažiau nei kalbėjime. Dabar visų svarbiau-
sia – neleisti sau išsigąsti.

dienoRaštis

Be pavadinimo. 2012. agnės šimkūnaitės nuotr.
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Ramūnas Terleckas

Gailių klano premija 2013

Kai vieną žiemos rytą sulaukiau Antano Gailiaus skam-
bučio, truputį nustebau ir sunerimau. Gal nori išbarti 
dėl kokios publikacijos Lietuvos žiniose ar šiaip kritiškų 
pastabų sukaupė? Priežasties būta visiškai kitos: po-
nas Antanas pasiteiravo, ar negalėčiau tarti giriamojo 
žodžio trečiosios Gailių klano premijos laimėtojui. Pri-
sipažinsiu, iš netikėtumo tuo metu netekau amo ir už-
fiksavau tik du žodžius – „premija“ ir „klanas“. Premijų 
senokai nesu gavęs, o „klanas“ skambėjo baugiai, gal 
todėl iškart sutikau. Vos baigęs pokalbį ėmiau gailėtis, 
nes supratau įsivėlęs į nuotykį, už kurį teks sumokėti. 
Visų pirma neturėjau nė menkiausio suvokimo, kas yra 
Gailių klanas. 

Šiuolaikinėje visuomenėje terminas „klanas“ dažniau-
siai vartojamas nusikalstamai grupuotei apibūdinti. 
Kad ir daugiau iš publikacijų bei draugų atsiliepimų, o 
ne asmeniškai, pažinojau Danutę, Antaną ir kitus Gai-
lius, jie niekaip nepanėšėjo į nusikalstamos grupuotės 
narius. Niekaip negalėjau jų „įpaišyti“ ir į politikų, tei-
sėsaugininkų, valstybininkų ir kitokio mistinio plauko 
klanų rėmus. Lengviau atsipūčiau suvokęs, kad tai tie-
siog giminės sinonimas ir kad Lietuvoje esama klanų 
gerąja šio žodžio prasme. 

Tačiau nerimas vėl sugrįžo, kai prisiminiau, kad 
ponas Antanas be „klano“ ir „premijos“ lyg tarp kitko 
paminėjo, kad turėčiau kalbėti apie dešimt minučių. 
Vienas kunigas yra pasakojęs, kad po ilgų praktikos 
metų šiandien gali be ilgesnio pasirengimo kalbėti va-
landą bet kuria tema ir neperžengti nusišnekėjimo ri-
bos. Nesu toks gabus, neteko ragauti ir retorikos meno. 
Studijų metais skaitydamas Cicerono kalbas negalėjau 
atsistebėti romiečių kantrybe jas išklausyti. Visada la-
biau žavėjo pasakojimai apie spartiečių lakoniškumą. 

Todėl nusprendžiau nesiversti per galvą, girti laimė-
toją trumpai ir aiškiai. Širdyje tapo ramiau, deja, tik 
akimirkai...

Nes tik tuomet suvokiau, kad Gailių klano premija 
atitenka Ingridai Šimonytei „už šviesų protą ir aštrų lie-
žuvį“. Gailiai, kaip visada, pasirinko geriausią iš geriau-
siųjų. Būčiau buvęs laimingas, jei man pakaktų atplėšti 
voką ir garsiai paskelbti, kad nugalėjo Ingrida Šimony-
tė, juk visiems aišku, už ką ir kodėl. Paskui pabirtų kon-
feti lietus, nuskambėtų iškilmingos muzikos akordai, o 

laureatė tartų kelis padėkos žodžius. Pakeltume taures 
už jos sėkmę ir galėtume atsiduoti malonioms diskusi-
joms. Bet kiekvienas klanas turi savo taisykles, ir man 
voko niekas nedavė. 

Prisipažįstu, kad Ingridos Šimonytės niekada iki šiol 
nebuvau sutikęs akis į akį, tačiau esu daug apie ją gir-
dėjęs ir jos darbų vaisius pajutęs asmeniškai, kaip ir 
kiekvienas jūsų. 

Kaip skelbia analai, ji auštant Sąjūdžio aušrai pravė-
rė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto duris, o 
užvėrė jas jau kaip verslo administravimo bakalaurė, 

ingrida šimonytė. 2013. monikos mykolaitytės nuotr.
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finansų magistrė. Ir nuo tada prasidėjo darbai ir godos 
Finansų ministerijoje. Laiptas po laipto ponia Ingrida 
kopė aukštyn, kol 2009-ųjų liepos 3 d. tuometis Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus paskyrė ją finansų mi-
nistre. Nežinau, ką jautė laureatė po penkiolikos metų 
darbo ministerijoje, pernai ją palikusi.

 Pirmą kartą Ingridos Šimonytės vardą ir pavardę 
sutikau redaguodamas straipsnius Verslo žiniose, pir-
mą kartą apie ją išgirdau irgi iš žurnalistų. Nepamenu, 
kas ir kada pasakė, kad Finansų ministerijoje yra to-
kia Šimonytė, kuri geriausiai išaiškina sudėtingiausius 
dalykus ir turi kantrybės atsakyti net į kvailiausius 
klausimus.

Vėliau vis dažniau neakivaizdžiai susidurdavau su 
ponia Ingrida. Pamenu, kaip su kolega Rytu Staseliu 
aptarinėjome vadinamosios „naktinės“ mokesčių re-
formos rezultatus ir abu priėjome prie išvados, kad jei 
būtume Andriaus Kubiliaus vietoje, Algirdą Šemetą pa-
stumtume į šalį, o finansų ministro kėdę pasiūlytume 
Ingridai Šimonytei. Tikrai nemanau, kad mūsų pokal-
bio kas nors klausėsi ar kad buvome labai įžvalgūs, ta-
čiau 2009-ųjų politinė Lietuvos situacija prašyte prašėsi 
tokios rokiruotės, ir ji buvo atlikta. Svarbiausia, kad tai 
buvo sėkmingas žingsnis. Dauguma analitikų ir poli-
tikų šiandien Ingridą Šimonytę vadina geriausia visų 
laikų Lietuvos finansų ministre, kuri, kaip pažymi Gai-
lių klanas, išsaugojo šviesų protą. Be jokios abejonės, 
išsaugoti šviesų protą poniai Ingridai padėjo ir padeda 
ne tik charakterio ypatybės, bet ir tai, kad būdama mi-
nistre ji jautė stiprią premjero ir prezidentės paramą. O 
tai leido ir Seime lengviau įvairias kvailystes suvaldyti 
bei jomis neužsikrėsti.

(Galbūt su manim nesutiks dalis buhalterių, jie sa-
kys, kad aptemimų vis dėlto pasitaiko net šviesioms gal-
voms, ir automobilių, kuriuos įmonių darbuotojai nau-
doja privačiais tikslais, apmokestinimas, nors ir buvo 
logiškos bei nuoseklios mokesčių sistemos bruožas, bet 
nedavė jokios naudos, tik beprasmiško darbo pridėjo.)

Kalbėti apie laureatės liežuvio aštrumą daug sun-
kiau, nes nė iš tolo savuoju negaliu jai prilygti, kažin 
ar apskritai kas iš Lietuvos viešojoje erdvėje besireiš-
kiančių publicistų galėtų su ponia Ingrida šioje srityje 
varžytis. Esu girdėjęs, kad dabartinis finansų ministras 
būtų daug laimingesnis, jei ponios Ingridos plunksna 
atšiptų.

 Kad mano kalbėjimas nebūtų pernelyg abstraktus, 
pacituosiu kelis ponios Ingridos sakinius.

„Yra ekonominė krizė, yra finansų krizė ir yra smege-

nų krizė. Dėl pirmųjų dviejų pabaigos esu pakankamai 
optimistiška…“ – taip tuometė finansų ministrė sakė 
Seimo nariui Jonui Ramonui, svarstant bene 2011 m. 
biudžeto projektą.

 „Jei milijardą litų iš šešėlio būtų lengva ištraukti, tas 
jau būtų padaryta. Tai nėra taip paprasta, kaip nueiti 
už miško, nukirsti galvą slibinui ir pasiimti pinigus“, – 
kadaise pramonininkams paaiškino laureatė.

 „Dažnas klausimas, stosite ar nestosite į euro zoną, 
ir diskutuojančiųjų viešojoje erdvėje pasakymas, kad 
gal stosime, gal nestosime, atrodo taip, kaip mergaitė 
svarstytų, kad netekėsiu aš už Petriuko, nors Petriukas 
man to net nesiūlė“, – taip diskusijas apie euro įvedimą 
apibūdino ponia Ingrida. 

O frazė „gali turėti plačiausią pasaulyje krūtinę ir 
niekada neuždengsi euro zonos problemų“ jau įrašyta į 
tautosakos lobynus.

Mane, kaip žmogų, redagavusį tūkstančius tekstų, 
žavi ne tik ponios Ingridos šmaikštumas, bet ir minties 
aiškumas bei viso rašinio konstrukcija. Tokios žurna-
listės galėtų pavydėti bet kuris laikraštis ar žurnalas. 
Tiesa, jei lietuvių kalbos mylėtojai paskaitytų laurea-
tės tinklaraštį, dėl angliškų terminų ir posakių gausos 
apsipiltų ašaromis. 

Manau, kad Gailių klanas būtų neapsirikęs, jei Ingri-
dą Šimonytę būtų apdovanojęs ne tik už šviesų protą 
ir aštrų liežuvį, bet ir už darbštumą. Nesu veidakny-
gės klano narys, tačiau iš pasakojimų žinau, kiek laiko 
net ministre būdama laureatė skirdavo savo požiūriui 
socia liniuose tinkluose dėstyti, kaip atidžiai ir kantriai 
savo tinklaraštyje ji polemizuoja su komentatoriais. 

Prieš kelias savaites mano tėtis Antanas Terleckas 
šventė savo 85-ąjį jubiliejų. Ta proga Genocido aukų 
muziejuje vyko nedidelis paminėjimas. Tėtis sulaukė 
pasveikinimo iš Seimo pirmininko, daug gražių žodžių 
iš susirinkusiųjų. Tik kunigas Julius Sasnauskas at-
kreipė dėmesį, kad pagyros pasipylė tuomet, kai Anta-
nas Terleckas jau nebepavojingas nei valdantiesiems, 
nei kam kitam. 

Šiandien nuoširdžiai džiaugiuosi, kad laureatė medalį 
gauna ne 85-ojo gimtadienio proga.

Todėl tardamas giriamąjį žodį drąsiai sakau, kad ji už 
šviesų protą, aštrų liežuvį, darbštumą ir tvirtą stuburą 
tikrai nusipelnė ne tik premijos. Ingrida Šimonytė yra 
reiškinys mūsų visuomeniniame ir politiniame gyveni-
me, ir tai mato ne vien Gailių klanas. 

Dar kartą sveikinu. 	
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ar Lietuva turi teisę gintis?

KęSTUTIS K. GIRNIUS

Nutarimas priimti sovietų ultimatu-
mą 1940 m. birželį ir nesipriešinti Lie-
tuvos okupacijai yra laikomas vienu 
gėdingiausių Lietuvos istorijos mo-
mentų. „Paskutiniame posėdyje“, kurį 
nuodugniai aprašė keturi jo dalyviai, 
tarp jų prezidentas Antanas Smeto-
na, nepasiruošę, pasimetę, neryžtingi 
valdžios vyrai nuleido rankas, naiviai 
save apgaudinėdami, kad viskas kaž-
kaip baigsis gerai arba bent ne taip 
blogai. Pabėgęs į Vokietiją, Smetona 
po kelių savaičių parašė savo pro me-
moria, išskirtinį dėmesį skirdamas 
tam, ką jis laikė savo kaip preziden-
to pažeminimu, bet beveik neužsimi-
nė apie sovietų gniaužtose paliktą tau-
tą, kurios Vadu jis skelbėsi šešiolika 
metų. Jau prasidėjo kukli, ko gero, pa-
teisintina Smetonos reabilitacija, bet 
toji pro memoria liks neištrinamas jo 
dvasinės menkystės priminimas.

Nutarimą nesipriešinti nulėmė ne 
kilnūs paskutinio posėdžio dalyvių sie-
kiai, bet jų pasimetimas, neturėjimas 
aiškaus plano ką daryti ultimatumo 
akivaizdoje. Bet galima teisingai elg-
tis ir neturint tinkamų motyvų, net ir 
nesąmoningai. Vertinant šį nutarimą 
teisingo karo teorijos požiūriu, galima 
argumentuoti, kad nutarimas neka-
riauti buvo ne tik teisingas, bet ir do-
roviškai privalomas.

Karai yra didžiausias žmonijos su-
keliamas blogis, nešąs mirtį ir naiki-
nimą. Bent iki šiol negalima karų iš-
vengti, tad ieškoma priemonių jiems 
sušvelninti. Teisingo karo teorija yra 
suskirstyta į dvi dalis: ius ad bellum, 
nustatančią, kokiomis aplinkybėmis 
galima kariauti, ir ius in bello, nuro-
dančią, kokie kariniai veiksmai yra 
leistini. Proporcingumas atlieka reikš-
mingą vaidmenį abejose teorijos daly-

se. Pats karas ir atskiri jo veiksmai 
yra leistini tik tada, kai jų sukeliamas 
gėris persveria numatomas neigiamas 
pasekmes. Kitą ius ad bellum sąlygą, 
kad karas būtų paskutinė išeitis, ga-
lima interpretuoti per proporcingumo 
prizmę. Jei taikiomis priemonėmis, 
pavyzdžiui, diplomatinėmis ar ūkinė-
mis sankcijomis, galima pasiekti tei-
singą tikslą, tai doroviškai neleistina 
pasukti karo keliu, nes svarbiausius 
siekius galima įgyvendinti be karo su-
keliamo smurto ir naikinimo.

Tačiau čia noriu susitelkti į kitą ius 
ad bellum sąlygą, kad galima kariau-
ti tik kai esama realios tikimybės, jog 
karas bus sėkmingas ir bus pasiekta 
pergalė. Šios sąlygos logika neginčy-
tina. Karas yra baisus dalykas, jo su-
keliamas blogis didelis, paprastai ge-
rokai didesnis, negu numatoma. Tai 
patvirtinta ne tik abu pasauliniai ka-
rai, dekolonizacijos kovos Alžyre ir 
Vietname, bet ir JAV intervencijos į 
Afganistaną ir Iraką, kur po žaibiško 
valdžios ginkluotųjų pajėgų sutriuš-
kinimo įsiliepsnojo teroras, pasiprie-
šinimas bei pilietinis karas, nusine-
šęs šimtus tūkstančių gyvybių. Jei iš 
anksto žinoma, kad karo tikslai nebus 
pasiekti, kad nebus sukurtas gėris, ku-
ris galėtų persverti karo sukeltą žalą, 
tai karas negali būti teisingas. Nesant 
vilties pasiekti teisėtų karo tikslų, ka-
riauti nevalia, nes gyvybės ir gėrybės 
bus aukojamos bergždžiai. 
Jei iš anksto žinoma, kad 
priešo antpuolio nebus ga-
lima sustabdyti arba kad 
priešas lengvai įveiks mūsų 
ginkluotąsias pajėgas, tai 
kam aukoti savo karių gy-
vybes, juolab kad neišven-
giamai nukentės ir eiliniai 

piliečiai? Tokiu atveju, kai nesama 
šansų laimėti, atsisakant kariauti iš-
vengiama nereikalingų aukų ir mate-
rialinių gėrybių naikinimo.

Sėkmės tikimybės principas yra ne-
ginčytinai patrauklus. Sunku jam ne-
pritarti. Bet sunku pritarti jo pasek-
mėms. Jei nevalia kariauti, kai nėra 
pergalės vilties, tai šalis negali gintis 
tais atvejais, kai jai grasina galinga 
koalicija ar kaimynas, kurio negalė-
tų įveikti. Nelaukta principo išvada – 
mažos šalys turi nusileisti galingiems 
kaimynams, negali priešintis net atvi-
ros agresijos atvejais, nes akivaizdu, 
jog negebės sėkmingai apsiginti. Sėk-
mės tikimybės principas reiškia, kad 
dabartinė Lietuva, neturėdama galin-
gų užsienio šalių garantijų, turėtų nu-
sileisti Lenkijos ar Rusijos ultimatu-
mams, o nutarimas priešintis pažeistų 
teisingo karo principus. 1938 m. Lietu-
va nusileido Lenkijos ultimatumui, po 
metų – Vokietijai dėl Klaipėdos, bet 
šie momentai rečiau komentuojami. 
Su Latvija būtų galima kariauti, gal 
net su Baltarusija. Bet tai nepakeičia 
fakto, kad toks principas turi mažai 
šaliai nesuvirškinamų pasekmių, teisę 
priešintis agresijai suteikia tik santy-
kinai galingoms valstybėms.

Reikia pabrėžti, kad ne visada ga-
lima tiksliai apskaičiuoti pasekmes. 
Buvo beveik neįsivaizduojama, kad 
1939–1940 m. mažytė Suomija gebės 

daugiau negu tris mėne-
sius veiksmingai priešintis 
Raudonosios armijos puo-
limui. Savo narsa Suomi-
ja laimėjo daugelio šalių 
pagarbą ir manytina, kad 
plačiai paplitęs didvyriškos 
Suomijos įvaizdis ir jos ryž-
tas 1944 m. toliau priešin-
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tis paveikė Kremliaus nutarimą ne-
okupuoti Suomijos, net nepaversti jos 
socialistinio bloko dalimi. 

Verta pabrėžti sėkmės tikimybės 
principo išskirtinumą, nes panašus 
principas negalioja invidualiai savigy-
nai. Plėšikų ar žmogžudžių užkluptas 
žmogus gali kovoti iki paskutiniųjų, 
net žinodamas, kad negebės išsaugo-
ti savo gyvybės. Tarkime, kad jį puo-
la dešimt gerai ginkluotų banditų, o 
jo pistoletas turi tik penkis šovinius. 
Jo teisė gintis iki galo neginčijama. 
Žmogus turi teisę priešintis net šim-
tui užpuolikų ir, prireikus, net visus 
užmušti, jei tik taip gali išsaugoti savo 
gyvybę. Nei sėkmės tikimybė, nei pro-
porcingumo apskaičiavimai čia neat-
lieka lemiamo vaidmens.

Sunku paaiškinti šį skirtumą, juo-
lab kad valstybės teisė priešintis agre-
sijai dažnai yra grindžiama geriau su-
prantamais individualios savigynos 
principais. Bet esama keleto svarbių 
skirtumų. Agresoriaus kariuomenėje 
esti nekaltų kareivių, šauktinių, kurie 
nenori kariauti ir mielai nedalyvau-
tų kare. Žmogžudžiai ir smogikai sa-
vanoriškai ir uoliai dalyvauja smurto 
veiksmuose, jų atsakomybė už užpuo-
limą yra akivaizdi. Gerokai svarbesnis 
skirtumas yra tas, kad eilinis žmogus 
atsako už save, gal ir už savo šeimą. 
Jei jam nepasiseks apsiginti, jis bus 
užmuštas, bet kaimynai nenukentės. 
Valstybės vadovų nutarimas kariauti 
ar nusileisti lemia milijonų šalies pilie-
čių likimą, o dauguma jų yra taikūs ci-
viliai gyventojai, kurie bus įtraukiami 
į karo sūkurį ir nukentės. Veiksmus, 
kuriuos galima leisti sau, ne visada 
galima primesti kitiems. Gali nutarti 
didvyriškai priešintis smurtininkams, 
paaukodamas savo gyvybę. Bet ar gali 
įtraukti savo šalį į karą, rizikuodamas 
nekaltų žmonių, ypač vaikų, gyvybe, 
žinodamas, kad nėra jokios galimybės 
pasiekti pergalę? Ar nereikia šiomis 
aplinkybėmis skirti pirmenybę žmo-
nių gyvybėms ir materialioms bei kul-
tūros vertybėms išsaugoti?

Pilėnai, Masada, iš dalies ir Mont-
ségur pilis įkvepia ir jaudina. Vyrai 
ir moterys nutarė, kad geriau žūti ir 

nusižudyti, negu pasiduoti priešui ir 
patekti nelaisvėn. Galime gerbti, net 
žavėtis jų pasirinkimu. Bet nepilna-
mečiai vaikai sulaukė to paties likimo. 
Labai abejoju, ar tėvai turi teisę spręs-
ti, kad jų vaikams geriau mirti negu 
gyventi. Kokiu pagrindu jie gali patei-
sinti nutarimą nutraukti savo vaikų 
gyvybę? Pilėnai kaip Pilėnai, bet buvo 
ir Josephas Goebbelsas su savo žmo-
na, nunuodiję savo šešias dukras, nes 
neįsivaizdavo gyvenimo be Hitlerio.

Sėkmės tikimybės sąlyga sukelia to-
kių nepriimtinų pasekmių, kad įvai-
riais būdais siekiama jos peršamas iš-
vadas suderinti su plačiai paplitusiu 
įsitikinimu, kad valstybė ne tik galinti 
priešintis agresijai beviltiškomis aplin-
kybėmis, bet ir kad šitoks pasipriešini-
mas esąs kilnus ir sektinas. Nurodo-
ma, kad priešindamasi agresijai šalis 
ne vien siekia apginti savo suvere-
numą bei teritorijos vientisumą, bet 
ir turi kitų vertingų tikslų, antai gin-
ti tarptautinę teisę bei bausti agreso-
rius, apsaugoti šalies gyventojų sukur-
tą bendrą gyvenimą, ginti valstybės ir 
jos gyventojų garbę, nenusileidžiant 
akivaizdžiam blogiui. Nors supranta-
me, kad negebėsime įveikti priešo ir 
išsaugoti nepriklausomybės, bet gali-
me įgyvendinti dalį šalutinių tikslų. 
Esą klaida per siauriai suprasti karo 
tikslus. Jei apginama šalies garbė, pa-
sipriešinama nusikalstamai agresijai, 
tai duodamas pavyzdys kitoms pažei-
džiamoms šalims, o šių veiksmų sukel-
tas gėris esą atsveria karo ir okupaci-
jos blogį, tad ir leidžia kariauti.

Nevalia užmiršti šių šalutinių tiks-
lų, bet jų sureikšminimas atrodo kaip 
dirbtinis būdas išvengti nemalonių sėk-
mės tikimybės sąlygos pasekmių, tai 
savitas deus ex machina, užtikrinantis, 
kad ir avis būtų sveika, ir vilkas sotus.

Tarptautinėje visuomenėje nėra nei 
policininkų, nei teismų, kurie tramdo 
agresorius. Kiekviena šalis turi prie-
šintis, nes nusileidus agresoriui įsi-
viešpatauja tarptautinė anarchija ir 
tironija. Valstybė ne tik privalo gintis, 
kai yra puolama, bet ir pagal savo iš-
gales turi talkinti kitoms agresijos au-
koms. Svarbu ne tik sutramdyti agre-

sorių, bet ir jį nubausti. Užkirtę kelią 
trečiajai žmogžudystei, nepaleidžiame 
sugauto žmogžudžio, bet jį traukiame 
baudžiamojon atsakomybėn už anks-
tesnius nusikaltimus. Nutardama 
gink lu atkovoti Folklendų salas Di-
džioji Britanija pabrėžė, kad ji ne tik 
gina salų teritorinį vientisumą bei gy-
ventojų bendrą gyvenimą, bet ir siekia 
nubausti Argentiną ir atbaidyti kitus 
potencialius agresorius, parodydama, 
jog nebus žiūrima pro pirštus į tarptau-
tinės teisės pažeidimus. Gulago sąlyne 
Aleksandras Solženicynas apgailestau-
ja, kad Rusijos žmonės taip romiai rea-
gavo į NKVD siautėjimą. Istorija būtų 
buvusi kita, jei enkavėdistai, išeidami 
suimti žmogaus nežinotų, ar jie grįš 
namo gyvi, o gyventojai, užuot tyliai 
tūnoję savo butuose, būtų rengę pasa-
las su kirviais, plaktukais, žarstekliais.

Ponia Thatcher nutarė kariauti, ti-
kėdama, kad Britanija gana lengvai 
laimės. Nekilo jokio pavojaus nei Ar-
gentinos, nei Britanijos, nei salų gy-
ventojams. 1940 m. ultimatumo ap-
lin kybės buvo kitos. Lenkijos likimas 
rodė, kad nebus pagalbos iš Vakarų, 
kad pasipriešinimas Kremliui neska-
tins kitų šalių ginti tarptautinę sant-
varką. Nepasirengusios Lietuvos 
ginkluotosios pajėgos būtų buvusios 
greitai išsklaidytos, tad pasipriešini-
mas būtų atbaidęs ne tiek agresorių, 
kiek kitas mažas valstybes, kurios ma-
tytų, jog priešintis beviltiška.

Kariauti 1940 m. būtų buvę bergž-
džia, bet buvo galima priešintis sovie-
tams švelnesniais būdais, kaip jau ne 
kartą pažymėta. Lietuvos Vyriausybė 
turėjo pasauliui paskelbti, kad ji atme-
ta Maskvos ultimatumą, dalis Vyriau-
sybės galėjo pasitraukti į Vokietiją ir 
kartu su Lietuvos diplomatais sukur-
ti egzilinę vyriausybę, reikėjo įsakyti 
vienam pulkui kelias valandas ginti 
Kauną ar kitą miestą, kad nebūtų jo-
kių abejonių dėl agresijos fakto. Po to-
kios simbolinės kovos žmonės, ko gero, 
nebūtų taip skubėję bučiuoti sovieti-
nių tankų. Lietuva būtų pasipriešinu-
si okupantui, atskleidusi jo agresiją, ir, 
kad ir kukliai, būtų gynusi tarptauti-
nės teisės principus. 	
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Formuluotė „lokalusis modernizmas“ skamba paradok-
saliai, bemaž kaip oksimoronas. Modernizmo pradinin-
kų ambicijų būta maksimalistinių ir globalių, naujojo 
meno kalbą jie suvokė tapsiant universalia, o socialinės 
modernizmo idėjos, nepaisant jų įvairovės, peno sėmė-
si iš kultūrinio viešpatavimo svajonės, kurią netruko 
pasisavinti totalitariniai režimai. Modernistinės pro-
gramos kosmopolitizmą ir visuotinumą patvirtina ir 
vieno pagrindinių šio sąjūdžio produktų pavadinimas – 
„tarptautinis stilius“. Taip ir randasi (menamas) įsiti-
kinimas, jog modernizmas galįs būti arba universalus, 
t. y. „kaip toks“, arba pažeistas išorinių aplinkybių, t. y. 
„nepilnas“.

Besigilinant į modernistinius locos, lengva priimti ir 
kitą patrauklią, nors ir ne visada vaisingą prielaidą: 
tarti, kad lokalusis modernizmas atsiranda architek-
tui patyrus lemiamą gamtinės ar kultūrinės aplinkos 
poveikį. Taip kritika nuo senų laikų linkusi lokalizuo-
ti Alvaro Aalto kūrybą – pakaks prisiminti Siegfriedą 
Gidioną, rašiusį, jog „kad ir kur būtų Aalto, Suomija 
visuomet su juo“1.

Galimas daiktas, tokių sąryšių ir sąlygotumų būta 
iš tikrųjų, tačiau čia norisi pažymėti, jog perdėtas dė-
mesys jiems buvo būdingas tais laikais, kai kritikai 
dar patikliai išgyveno šventą pagarbą pačių architek-
tų žodžiams ir mintims. Tačiau šiandien mes jau aiš-
kiai suvokiame, kad architektų žodžiai ir jų amžininkų 

kritikos tekstai kartais pridengia ir nuslepia kur kas 
daugiau, nei atskleidžia ir paaiškina. Tarp architektū-
ros kūrinių ir publikos įsiterpęs diskursas pasižymėjo 
bend romis diskurso ypatybėmis, t. y. nebuvo tiesiog 

abstrakti refleksija, su kai kuriais įtrūkiais ir nuokry-
piais sekanti paskui kuriamas formas, o buvo tiesiogiai 
ar netiesiogiai susijęs su jėgos ir galios laukais, sutei-
kusiais kryptį statymo procesui. Antai to paties Aalto 
kūrybos šiuolaikinis tyrinėtojas jau tikrai pastebės, kad 
architektas nevengė žongliruoti įvairiais savo kūrybos 
aiškinimais priklausomai nuo besimainančios geopoli-
tinės situacijos tarpukariu, prireikus nesunkiai nutylė-
damas savo suomiškąją specifiką ir lygiai lengvai imda-
mas pabrėžti paneuropinį savo statinių pobūdį2.

Tačiau nepaisant visų universalistinių deklaracijų 
modernizmo kilmė buvo ne bendražemiškoji, o visai 

„sovietinių Rytų“ statyBa
Lokalusis modernizmas ir globalusis orientalizmas

Boris Čiuchovič

architektūra

BoRis ČiuchoviČ (g. 1962, taškentas, uzbekistanas) – meno 
istorikas, kuratorius. studijavo architektūrą ir meno istoriją taš-
kento politechnikos institute. 1998 m. emigravo į kanadą. Bend-
radarbiauja projektuose ir meno centruose. svarbesni kuruo-
ti projektai „new orientalism in Quebec“ (monrealis, 2004), 
„Return of metaphors“ (monrealio bienalė, 2007), „stills“ (al-
mata, Biškekas, dušanbė, 2009–2010) ir „Lingua franca“ (54-oji   
venecijos meno bienalė). Rašo tekstus apie vidurio azijos meną 
ir architektūrą.

skelbiamą tekstą, parengtą pagal pranešimą, skaitytą konfe-
rencijoje „sovietinis modernizmas, 1955–1991. nežinomos 
istorijos“ (vienos architektūros muziejus, 2012 m. lapkritis), iš 
rusų kalbos vertė Nerijus Šepetys.

1 Зигфрид Гидион, Время, пространство, архитектура, Москва: 
Стройиздат, 19843, p. 340.

2 kaip tai padarė eeva-Liisa Pelkonen savo knygoje: Alvar Aalto: Ar
chitecture, Modernity, and Geopolitics, new haven and London: yale 
university Press, 2009.

konstantin melnik. tarybinio paviljono eskizas (1924 m. gruodis) 
dekoratyvinio ir pramoninio meno tarptautinėje parodoje 
Paryžiuje. 1925
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lokali: kaip viename savo interviu glaustai suformu-
lavo Nicolas Bourriaud, „modernism in XXth century 
was actually quite Western based“3. Todėl kai moder-
nistinės patirtys peržengė Europos teritorines ribas, 
stipriai išaugo diskursyvios architektūros įterpties lo-
kaliame kontekste reikšmė. Vakarų periferijoje, kaip 
minėtu skandinavišku atveju, pirmiausia buvo pabrė-
žiama specifinė gamtinė aplinka, o štai nevakarietiško-
je erdvėje aiškinimai ir interpretacijos pirmenybę teikia 
kultūrinei ir civilizacinei specifikai – tikrai ar specialiai 
išgalvotai. Šiuo požiūriu tikrai vertinga medžiaga pasi-
žymi modernizmo istorija sovietinėje Vidurio Azijoje. 

Galima teigti, jog buvusiojo Rusijos Turkestano nau -
joji architektūra diskurso rėmus įgavo pasitelkiant se-
nus europiečių atsineštus „Rytų“ vaizdinius. „Naujųjų 
Rytų“, „Tarybinių Rytų“, „socializmo vitrinos Rytuo-
se“ statyba, talkinant „Rytų dirbantiesiems“ („тружен-
ников Востока“), ypač – „iš baudžiavos jungo išlaisvin tai 
Rytų moteriai“, idant Vidurio Azijos miestai „su švis tų 
kaip Rytų žvaigždės“ ir taptų „draugystės ir šiltumo 
sostinėmis“ („столицами дружбы и тепла“), – šitoks 
naratyvas ir tapo vietinio architektūrios proceso dirva. 
Kitaip tariant, Vidurio Azijos padėties specifika susi-
klostė susidūrus vietiniam modernizmui ir globaliai 
orientalistikai. Žinia, ne tai orientalistikai, kurią aptin-
kame garbingo amžiaus tekstuose, bylojančiuose apie 
Vakarų ir Rytų kultūrų susitikimą ir sąveiką, o feno-
menui, su kuriuo šiandien susiduriame pokolonijiniuo-
se tyrimuose.

Modernizmo ir orientalizmo susitikimo pirmtaku ga-
lima laikyti Konstantino Melnikovo 1925 m. Paryžiaus 
parodos paviljono baigiamąjį eskizą. Nepaisant to, kad 
šis rusiškojo avangardo paminklas yra plačiai žinomas 
visame pasaulyje, tyrinėtojai praktiškai nėra atkreipę 
dėmesio į eskize matomas Vidurio Azijos regiono emb-
lemas. Bucharos emblema Melnikovas pasirinko kup-
ranugarį saulėto peizažo su barchanais ir upe fone, o 
Turkestano Respublikos – islamiškąjį pusmėnulį. Aki-
vaizdu, kad šiose emblemose atsispindėjo europiečiams 
būdingi prietarai. Vidurio Azija čia iškyla prieš akis 
arba kaip pirmykštė dykuma, priešpriešinama Vakarų 
technologinei civilizacijai, arba it viduramžiško religin-
gumo židinys, vėlgi kaip vakarietiškojo racionalizmo ir 
ateizmo opozicija. Tokių egzotiškų reprezentacijų de-
monstravimas paradoksaliai įstato Melnikovo šedevrą 
į gretas tarptautinių kolonijinių parodų, rengtų Pary-
žiuje nuo XIX a. vidurio. Tiesą sakant, ir pati 1925 m. 
Paryžiaus paroda buvo joms gimininga: greta Europos 
valstybių paviljonų čia buvo įsikūrę ir gausybė Prancū-
zijos kolonijų paviljonų. Todėl minėtąjį sovietinį paviljo-
ną turime suvokti daugiaplotmiškiau. Pirmą jo aukštą 

užėmė miniatstovybės buvusių Rusijos imperijos dalių, 
pradedant nuo Rusijos, kuri pagal imperiškąją tradi-
ciją vadinama La Grande Russie. Ypač įdomu tai, kad 
čia Bucharos Respublika pavaizduota kaip SSRS dalis, 
kokia ji niekuomet nebuvo. Rengiant parodos projektą, 
1924 m. rudenį, Buchara vis dar buvo Rusijos SFSR ofi-
cialiai pripažįstama nepriklausoma valstybė, o 1925 m., 
kai paviljonas jau buvo pastatytas, iš tiesų atsidūrė 
SSRS sudėtyje, tik jau nebe kaip Bucharos Respublika, 
o kaip dalis naujai sukurtos valstybės, pavadintos Uz-
bekistanu. Šitokia Bucharos prezentacija sovietiniame 
paviljone – dar vienas akivaizdus kolonijinio Vidurio 
Azijos teritorijų prijungimo prie SSRS patvirtinimas. 
Bucharoje vietiniam elitui dar su visu įkarščiu disku-
tuojant apie tolesnę šalies politinę sąrangą, Maskvoje 
jau buvo galutinai nulemtas jos kaip SSRS dalies liki-
mas. Tik čia, žinoma, galvoje turimas anaiptol ne įpras-
tas kapitalistinės kolonijos statusas. Išsaugant centro 
politinį dominavimą periferijai, „socialistinėse kolonijo-
se“ randasi kitokie santykiai ir diskursai, metaforiškai 
atsispindintys Melnikovo paviljone. Pasitelkiant mark-
sistinę leksiką galima teigti, jog virš kolonijinės bazės 
čia iškyla sovietiškai proletarinis antstatas: politiniu 
nutarimu antrame paviljono aukšte įsikuria „darbi-
ninkų klubas“, „namas-skaitykla“ („изба-читальня“), 

„Vaiko namai“ ir „darbininko būstas“. Šitaip jau pirmo-
joje tarptautinėje sovietų valstybės meninėje reprezen-
tacijoje simboliškai apjungiami du – hierarchinis kolo-
nijinis ir kosmopolitinis socialistinis – modernizacijos 
pavidalai.

Lygindami savo patirtis su tuo, kas vyko Europoje, 
rusų avangardo veikėjai dėl suprantamų priežasčių pa-
brėždavo savąsias skirtybes ir specifiką, tačiau vos tik 
atsigręžę į Aziją jie (sąmoningai arba ne) transformuo-
davosi į europiečius, kuriems įprastus vienokius ar ki-
tokius Rytų stereotipus įkūnydavo savo meninėse pri-

„sovietinių Rytų“ statyBa

vladimir Berezin, sergo sutiagin, jurij chaldejev, dmitrij šuvajev. 
Panoraminis kinoteatras taškente. 1964. jekaterinos šapiro nuotr.

3 http://www.youtube.com/watch?v=bqhmiLrkpdy, įkelta 2008-
10-29.
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eigose. Melnikovo emblemos aiškiai iliustruoja, kaip 
menkai rusų avangardo lyderiai ir jų sekėjai teišmanė 
Vidurio Azijos realijas, ir leidžia suprasti, kokį orien-
talistinį užtaisą įgaudavo šiam regionui skirti demiur-
giški modernistiniai sprendimai. Tai ir yra didžiausias 

paradoksas: netgi kosmopolitiškai socialistinė architek-
tūrinės modernizacijos pusė Vidurio Azijoje iš esmės 
buvo orientalistinio pobūdžio – ir kaip tik todėl, kad 
regione buvo prievarta įdiegiamos centre nustatytos 
gyvenimo taisyklės ir formos. Iš centro organizuojama 
ir valdoma „masinė gyvoji kūryba“ centrui buvo ir at-
skaitinga, reprezentuodama Vidurinę Aziją sąjunginėje 
erdvėje kaip „Tarybinius Rytus“. Vakarietiškieji viešpa-
tavimo principai buvo perkraustyti į sovietinę tikrovę ir 
čia priderinti prie naujos socialinės santvarkos, dekla-
ruojančios visuotinę brolybę ir lygybę.

Žymusis 1926 m. Moisejaus Ginzburgo straipsnis 
„SSRS tautų nacionalinė architektūra“ turbūt laiky-
tinas programiškiausia konstruktyvistų ištara apie 
„Rytus“. Jo itin plačius apibendrinimus įkvėpė Dages-
tano ir Vidurio Azijos miestų architektūra, kurią ana-
lizuodamas konstruktyvizmo teoretikas padarė išvadą, 
kad sovietiniams architektams čia teksią turėti rei-
kalo su „mirusiais Rytais“ ir „gyvaisiais Rytais“. Kaip 
mirusių Rytų pavyzdį Ginzburgas įvardijo Ulugbeko 
medresę Samarkande. Štai kaip jis tai pakomentuoja: 
„Ulug-Beko mečetė (sic!) – tai kadaise galingo, bet da-
bar galutinai mirusio Uzbekistano istorijos laikotarpio 
kulminacijos viršūnė; pasibaigusio musulmonų naci-
onalinio vystymosi laikotarpio antkapinis paminklas. 
Tai pat valdžių Rytų tironų laikotarpio ir islamizmo, 
užgniaužusio gyvą, aktyvią musulmonų dirbančiųjų 
jėgą, apogėjaus antkapinis paminklas; jo formos tegali 
atspindėti Rytų nacionalinės idėjos atavizmą“4. Kaip 
to priešingybę Ginzburgas įvardija „tipišką rytietiško 
kišlako, aūlo ar miesto gyvenamąjį rajoną, – būtent tai 
yra naujosios Rytų nacionalinės kultūros tolesnės rai-
dos atspirties taškas“. Peršasi pastaba, kad Ginzbur-
go samprotavimai pagrįsti populiariomis klišėmis, jau 
kadaise demaskuotomis Edwardo Saido, o iš jų matyti, 

viena vertus, aiški konstruktyvizmo teoretiko nekom-
petencija Vidurio Azijos religinės architektūros srityje, 
antra vertus – įsitikinimas turima teise skaidyti kul-
tūros kūno audinį į „mirusį“ ir „gyvą“, į tai, ką derėtų 
sunaikinti arba sumuziejinti ir ką galima palikti nau-
doti toliau.

Vidurio Azijos architektūros modernizmui būdingas 
dviejų tipų orientalizmas: pamatinis („почвеннический“) 
ir demiurginis. Pirmasis pasireiškė pastatų arba miesto 
erdvių formalių elementų, primenančių regiono istorinę 
architektūrą, stilizacija. Antai Melnikovas į Taškento 
Darbo rūmų projektą įtraukia sau nebūdingas balko-
nų pertvarų ažūrines groteles, o Ščusevas Samarkan-
do Vyriausybės rūmų projekte numato kai kurių sie-
nų ištisinę ornamentiką. Toks (iš esmės modernistinės 
architektūros) dekoras buvo praktikuojamas ir vėliau, 
septintame devintame dešimtmetyje. „Nacionalinės ar-
chitektūros“ tradicinio dekoro vaizdiniai Vidurio Azi-
joje dirbusiems architektams sugrįžti prie gausesnės 
puošybos tais metais, kai jų kolegos europinės SSRS 
dalies respublikose tebeturėjo laikytis nutarimo „dėl 
nesaikingumų architektūroje“5 raidės. Būtų klaidinga 
šitą tendenciją traktuoti kaip vietinės architektūrinės 
aplinkos pasipriešinimą sąjunginiams stereotipams. 
Mat pirmieji pavyzdiniai pastatai naujojo dekoraty-
vizmo dvasia vietinės valdžios buvo užsakyti būtent 
maskviečiams architektams (administraciniai pasta-
tai Taškento Lenino aikštėje 1967 m., Lenino muziejus 
Taškente 1970 m.). Vėliau „nacionaline ornamentika“ 

buvo dekoruoti irgi maskviečių suprojektuoti Taškento 
Tautų draugystės rūmai (architektai E. Rozanov, E. Su-
chanova, Š. Šestopalov ir kt., 1981).

Antrasis, demiurginis architektūrinio orientalizmo 
tipas rėmėsi pamatiniu įsitikinimu, jog Viduramžių 
miestų istorinė erdvė, pasak Ginzburgo – „mirusieji Ry-

BoRis ČiuchoviČ

4 Моисей Гинзбург, „Национальная архитектура народов СССР“, in: 
Современная архитектура, 1926, nr. 5–6, p. 113.

5 sskP ck ir ssRs mt 1955-11-04 nutarimas nr. 1871 „dėl nesaikin-
gumų pašalinimo projektavime ir statyboje“.

andrej kosinskij, genadij korobovcev. „kalkauz“ mikrorajono 
projektas. 1974–1978. nuotrauka iš adrejaus kosinskio archyvų

andrej kosinskij, genadij korobovcev. „kalkauz“ mikrorajono 
projektas (maketas). 1974–1978. nuotrauka iš adrejaus kosinskio 
archyvų
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tai“, esanti toji vietinių žmonių feodalinės gyvensenos 
dalis, kurią reikią išrauti iš šaknų. Ryžtingiausi žings-
niai čia turėjo būti žengti urbanistikoje: pradedant nuo 
Taškento miesto plėtros 1928–1931 m. generalinio pla-
no, architektai šio istorinio paveldo atžvilgiu nuosek-
liai siūlė „eksterminacinius sprendimus“. Kai kuriais 
atvejais, antai Taškente ir Samarkande, jų metodai at-
gaivinami ir užbaigia grandiozinį buldozerinį procesą 
jau mūsų dienomis. Tačiau būta ir išimčių. Pirmąsyk 
idėja visiškai neišgriauti senamiesčio užfiksuota Bu-
charos rekonstrukcijos projekte (F. Dolgov, 1935–1936), 
kur istorinio centro fragmentus planuota išsaugoti kaip 
„istorinį archeologinį paminklą“6 (sic!). Taškente pa-
našus konceptas iškilo svarstant 1939 m. generalinį 
planą. Vienas siūlymų buvo išsaugoti dalį senamiesčio 
kaip „muziejų“, idant būsimos kartos galėtų palyginti 
laimingą gyvenimą socializmo sąlygomis su „niūria vi-
duramžiška praeitimi“7. Diskusiją nutraukė karas, ta-
čiau vėliau ji atgijo su nauju įkarščiu. Antai Taškento 
miesto vyr. architektas Mitchatas Bulatovas išsakė įsi-
tikinimą, kad senamiesčio struktūros, padalijimo į ma-
halus8 reikia nenaikinti, nes mahalai esantys būsimo 
kolektyvistinio gyvenimo komunizme provaizdžiai9. Po 
30 metų ši tema išplėtota Taškento senamiesčio dalies 
„Kalkauz“ rekonstrukcijos plane (Andrej Kosinskij, Ge-
nadij Korobovcev, 1978).

Aštunto dešimtmečio pabaigoje didžioji dalis Tašken-
to senamiesčio pastatų jau buvo nugriauta, vietoj jų 
nutiestas šiuolaikinių prospektų tinklas. Kalkauzo ra-
jono, pasižymėjusio architektūros paminklų gausa ir 
vaizdingu kanalu, rekonstrukcijos projektas siūlė kitokį 
sprendimą. Architektai siūlė, išsaugant viduramžiškus 
pastatus ir vingiuotų gatvelių struktūrą, apsupti visa 
tai šiuolaikinės architektūros eilėmis. Tankiai apgyven-
tą mažaaukštę architektūrą laipsniškai keičia penkia-
aukščiai ir devynaukščiai pastatai. Perspektyvą vaini-
kuoja ekstravagantiški daugiaaukščiai viešbučiai, pro 
kurių langus turistai gali mėgautis egzotiškais vaizdais. 
Šitaip visa kompozicija įgyja amfiteatro formą, kurios 
viduryje – senamiesčio likučiai. Turbūt suvokdami, jog 
nebepavyks išsaugoti buvusio gyvenimo pavidalų, ar-
chitektai siūlė sutelkti senose gatvelėse amatininkus – 
puodžius, graverius, drožėjus – kurie galėtų gaminti 
savo dirbinius turistų akivaizdoje. Taip Senamiestis 
tampa teatro scena, jo menamieji gyventojai – aktoriais, 
o aplinkinių daugiaukščių gyventojai ir viešbučių sve-
čiai – vojeristine publika. Tokie idėja kai kuo panaši į 
Alžyro miesto rekonstrukcijos planą, 1931 m. pasiūlytą 
Le Corbusier. Vėliau ne kartą kritikuotas dėl koloni-

alistinės prieigos, modernizmo meistras čia rūpinosi 
atskirti naujamiestį nuo žymiosios Casbah, apjuosda-
mas senovinius kvartalus daugiaaukščių namų eilėmis 
ir netgi pasiūlydamas norintiems nusileisti prie jūros 
specialų kabantį kelią, leidžiantį stebėti istorinę erdvę 
iš viršaus, į ją neįžengiant. Senamiestis šitaip tampa 
išstatytas kaip reginys visiems, tarsi egzotiškas mu-
ziejaus eksponatas. Nepaisant šių projektų panašumo, 
jų skirtumai taipogi akivaizdūs. Kalkauzo atveju ne-
sistengiama konservuoti esamos senamiesčio būklės, 

kaip tai siūlė Le Corbusier. Čia kvartalai jau padalyti į 
zonas, pavadintas „komunistiniais mahalais“, ir į vieną 
visumą susilieja trys projektai – komunistinės moderni-
zacijos, „naųjųjų Rytų“ išradimo ir „senojo miesto“ kaip 
„istorinio kultūrinio paminklo“ ekspozicijos.

Vis dėlto nors Vidurio Azijos architektai ir vengė is-
torinių referencijų, jų darbai nuolat turėjo būti apro-
buojami diskurso, idant atitiktų orientalistinio rep-
rezentatyvumo reikalavimus. Antai vienas kritikas, 
akivaizdžiai įkvėptas Le Corbusier brutalistinių ekspe-
rimentų Indijoje, šitaip rašo apie Ašchabado K. Marxo 
biblioteką (Abdula Achmedov, 1966–1976): „Naciona-
linės formos prob lema čia susilaukė talentingos, gilios 
traktuotės. Jau iš pačios kompozicijos, vidinių kiemų ir 
dengtų terasų galima nujausti nacionalinės architek-
tūros („зодчества“) priemones. [...] Tačiau visa tai – tik 
bendrų asociacijų lygmenyje, neperimant senosios ar-
chitektūros formų ir detalių“10. Orientalistiškai inter-
pretuojamas ir kitas epochos arcitektūrinis manifes-
tas – Taškento „Panoraminis kinoteatras“, pastatytas 
imituojant dorėninės kolonos pjūvį (Sergo Sutjagin ir 
kt., 1964). Apie jį kritikai šitaip rašė: „Ateities tyrinėto-
jai praėjus dešimtmečiams rašys: slegiančios, masyvios 
apimties kontrastas su lengvumu, skaidrumu; objekto 
vizualinio įsisavinimo išsklaidymas į savarankiškus, 
bet dinamiško reginio dramaturgijos apjungtus interje-

„sovietinių Rytų“ statyBa

6 markas notkinas, daktaro disertacijaos juodraštis, XX a. devintas 
dešimtmetis, p. 122, (neapginta, iš autoriaus asmeninio archyvo).

7 Paul stronski, Tashkent: forging a Soviet City, 1930–1966, Pitts-
burgh: university of Pittsburgh Press, 2010, p. 70.

8 kvartalų dalys vidurio azijos istoriniuose miestuose. 

9 Paul stronski, op. cit., p. 151.
10 Юрий Гнедовский, „Новое здание библиотеки в Ашхабаде“, in: 

Советская архитектура, 1976, nr. 6, p. 8.
11 Тулкиной Кадырова, Иосиф Ноткин, „Самобытность – в сплаве 

традиций и новаторства“, in: Архитектура СССР, 1974, nr. 9, p. 20.

abdula achmedov. karlo markso biblioteka ašchabade. 
1966–1976. nuotrauka iš Ruslano muradovo archyvų
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rus; grandiozinė jų apšvietimo raiška; kadrų, perspek-
tyvų nuoseklumas ir netikėtas atsiskleidimas; kompak-
tiška persidengiančių funkcinių zonų įvairovė, – visa 
tai [išduoda] aštrų šiuolaikišką mąstymą, pasižymintį 
matymo ir jausmo „genais“, paveldėtais iš vietinės mies-
to statybos kultūros [kurs. autoriaus]“11. Toks prasmių 

perkėlimas – neatsitiktinis, kaip ir pasitelkiamos re-
torikos enkratiškas („энкpатический“) pobūdis. Antai 
pristatydami Ašchabado turgų „Gulistan“ (Vladimir 
Vysotin, 1984), kurio pavidale aptinkamas išreikštas 
klasikinis modernistinis „kovos su mase“ motyvas, kri-
tikai pabrėžia, kad „čia atsekamas ryšys su senomis Vi-
durio Azijos miestų tradicijomis, kai bazar buvo ne tik 
prekybos, bet ir centrinė žmonių bendravimo vieta“12. 
Kitas pavyzdys – Jurijaus Parchovo, Dušanbės archi-
tekto darbai, nuosek liai plėtojantys dvi modernistines 
temas – paralelinių plokštumų (paralepiped) atominių 
formų kombinavimą su cilindrais ir konstrukcijų teks-
tūravimą, pasitelkiant ištisines horizontalias linijas. 
Komentaruose skaitome: „išorinis [jo] namų pavidalas – 
lakoniškas, o plytų apdaila įgalins vizualines asociacijas 
su tadžikų liaudies architektūra“13. Šitaip vietinė tikro-
vė verbališkai perkoduoja architekūrą pagal sovietinio 
orientalistinio diskurso taisykles.

Vidurio Azijos modernizmo ypatybių neįmanoma su-

prasti nesuvokus specifinio architektų vaidmens. Viena 
vertus, jie jautėsi esantys Vakarų kultūros skleidėjai 
Rytuose, kita vertus – turėjo reprezentuoti Rytus sąjun-
ginėje ir tarptautinėje scenoje. Profesionalių architektų 
bendrijos „europietišką kilmę“ aiškiai regime nuo trečio 
iki šešto dešimtmečio, kai Vidurio Azijos architektai iš 
esmės buvo vien atvykėliai iš Rusijos ir kitų europinės 
SSRS dalies respublikų. Tačiau ir septintą, ir vėles-
niais dešimtmečiais, plečiantis ir įvairėjant architektų 
ratui, jo vertybės formavosi europietiškojo architektū-
rinio išsilavinimo, rusiškos profesinės spaudos ribose, 
aktyvesnius vietinius architektus efektyviai įjungiant 
į sąjunginio masto komunikaciją su kolegomis. Galima 
gana tvirtai teigti, kad Vidurio Azijos architektų kūry-
bos specifiką nulėmė ne vietinių bendrijų ypatinga dva-
sia, o veikiau vieta, kurią šis lokalumas užėmė bendroje 
SSRS erdvėje ir uždaviniai, kuriuos architektams kėlė 
centrinė ir vietos valdžia. 

Pokolonijiniai tyrimai yra akivaizdžiai parodę nenu-
trūkstamą orientalizmo ir Vakarų kolonijinio viešpata-
vimo likusiame pasaulyje sąryšį. Ir Vidurio Azijos mo-
dernizmo pavyzdys, kiap matėte, pripildytas kolonijinių 
konotacijų. Kyla pagunda radikaliai klausti, ar aptar-
tos architektūrinės praktikos nepatvirtina paplitusios 
nuomonės apie SSRS kaip „raudonąją imperiją“, kurios 
kolonijos buvę ir Vidurio Azijos sovietų respublikos? 
Tačiau nešališkas tyrinėtojas šiandien nedės lygybės 
ženklo tarp tų centro ir periferijos santykių, kurie buvo 
būdingi SSRS ir tų, kuriais pasižymėjo klasikinės Bri-
tanijos ar Prancūzijos imperijos. Ir skyrėsi čia ne tiek 
istorinės aplinkybės, bet pirmiausia patys „klasikinės 
kolonizacijos“ ir „komunistinės visuomenės“ projektai. 
Vis dėlto specifinio sovietinio orientalizmo būta, kaip ir 
„europinio“ Maskvos centro viešpatavimo „Rytų“ aziji-
nei periferijai. Šie santykiai buvo integruoti į sovieti-
nį projektą, rezgusį globalius planus sukurti „laisvės 
viešpatiją“, kad ir prievartiniu eurazinės didžiavals-
tybės tvėrimo keliu. Panašiai kaip 1925 m. Melnikovo 
paviljonas, šis projektas apjungė abu – komunistinį ir 
orientalistinį – elementus. Šį apjungimą galima įsivaiz-
duoti dvejopai: kaip komusnitinio antstato iškilimą virš 
pokolonijinės bazės arba kaip laipsnišką kolonijinių 
elementų įveiką per komunistinio projekto plėtrą, kaip 
leido manyti kosmopolitinis septintas dešimtmetis. Vis 
dėlto netrukus SSRS ištikusios „geopolitinės katastro-
fos“ šviesoje pirmenybė labiau teiktina bazės ir antstato 
modeliui. 

BoRis ČiuchoviČ

	

12 Юлий Кацнельсон, Аглиман Азизов, Евгений Высоцкий, Архи тек
тура Советской Туркмении, Москва: Стройиздат, 1986, p. 202–203.

13 Всеволод Веселовский, Рустам Мукимов и др., Архитектура Со
ветского Таджикистана, Москва: Стройиздат, 1987, p. 195.

vladimir vysotin. gulistanas ašchabade. 1984. 
nuotrauka iš Ruslano muradovo archyvų
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aPie geRiausius iš geRiausių

Kiekvienų metų gruodį pasaulio architektų bendruo-
menė švenčia Oscaro Niemeyerio gimtadienį. Atrodo, 
jog visi apsiprato su šio modernizmo riterio itin garbiu 
amžiumi ir nieko jau nebestebina jo gebėjimas kurti 
drauge išlaikant ištikimybę saviems idealams. Nieme-
yerio nemirtingumas džiugina veik visus, ko negali-
ma pasakyti apie buvusius jo sovietinius kolegas1. Kai 
kurie jų galėtų būti dėkingi už tai, kad neprigyveno 
Sovietų Sąjungos griūties, kad galėjo nesidalyti atsa-
komybe už pristatytas nesąmones, už tuščią eklekti-
ką, pernelyg primityvią, jog apskritai galėtų vadintis 
architektūra.

Argi tai ne ciniška? Tas dar taip neseniai profesiona-
lumu vadintas neprincipingumas. Buvo daroma tai, kas 
buvo liepta daryti. Iš pradžių architektai projektavo ga-
myklas ir barakus, vėliau gyvenamuosius kvartalus ir 
memorialinius kompleksus, o dabar perėjo prie privačių 
namų ir bažnyčių. Jei šių vadinamųjų profesionalų būtų 
paprašę griauti užuot stačius, sovietinės architektūros 
labui jie taip ir būtų padarę, kaip, beje, kai kuriais lai-
kotarpiais ir atsitiko. 

Nors sovietinis modernizmas vis dar formaliai opona-
vo vakarietiškajai architektūrai, tačiau griežtos formų 
ideologijos (kaip socrealizme) jau nedeklaravo. Stilius 
keitėsi pagal partijos nutarimų užgaidas, o kadangi 
pag rindinis užsakovas buvo valstybė, tai ir architektūra 
liko jai lojali, net ir stengdamasi to išvengti. Gali būti, 
kad kur ne kur ir pasireikšdavo kitamintystė, tačiau 

Baltarusijoje, vienoje pirmųjų sovietinių respublikų, 
„inertiškumas“ buvo pamatinė politinės sistemos ka-
tegorija. Pakeitusi tapatybę iš šimtmečiais kenčiančios 
(visuotiniu manymu, kaimu besiremiančios) tautinės 
kultūros į sąlyginį valstybingumą, ką tik gimusi res-
publika laikinai priėmė „sovietizaciją“. Apsispręsti „pa-
dėjo“ ir dvi represijų bangos: ketvirto dešimtmečio, kai 
taikiniu tapo Baltarusijos inteligentijos nacionalistinis 
sparnas, ir Antrojo pasaulinio karo, pasiglemžusi ket-
virtadalį gyventojų. Pokarinio atstatymo laikotarpiu 
sudaužytą ir alkaną respubliką plūste užplūdo nauji 
kadrai, daugiausia iš Ukrainos ir Rusijos. Mėginant 
išgauti būtiną „profesionalumą“, begalvis Baltarusijos 
kultūros kūnas sparčiai judėjo pansovietinio idealo link, 
kol galiausiai nebeliko jokio kito Baltarusijos vaizdinio, 
kaip tik „sovietiškiausios iš visų sovietinių“.

Žinia, ne kitaip buvo ir su architektūra. Pirmoji ar-
chitektūros studentų laida Minske baigė mokslus tik 
1958 m. Atskiras Architektūros fakultetas įsteigtas 
praėjus dar 12 metų. Tad pokarinio pakilimo laikotar-
piu Baltarusijos miestų atstatymams ir statyboms va-
dovavo Maskvos ir Leningrado architektai. Radikalus 
perėjimas nuo stalininės eklektikos prie chruščiovinio 
modernizmo apvertė stilistiką, tačiau „baltarusiškumo“ 
nei pridėjo, nei atėmė. Nauja architektūros paradigma 
nustatyta nepaisant jokių „nacionalumo“ svarstymų: 
tai, kas rusiška, sukurta baltarusiams, kas sovietiš-
ka – visam pasauliui. Apskritai iš architektūros buvo 
reikalaujama tik funkcionalumo ir patvarumo, atėmus 
galimybę ką nors ja išreikšti. Apskritai galima pasa-
kyti, jog nuo šešto dešimtmečio pabaigos socrealizmas, 
pasak kurio menas turįs būti nacionalinis forma ir so-
cialistinis turiniu, architektūrai paliko tik turinio dalį. 
O „nacionalinės formos“ išraiška buvo priskirta „menų 
sintezei“.

Visa BSSR buvo nuklota šitos „sintezės“ pavyzdžiais – 
vaizduojamieji menai ir skulptūra nedaug kuo skyrėsi 

BaLtaRusijos ssR aRchitektūRa: 
standaRtiškiausia iš standaRtiškiausių

Dimitrij Zadorin

architektūra

1 niemeyerio mirtis 2012 m. pabaigoje sugriovė jo nemirtingumo 
mitą, tačiau jo kūrybos paveldas visada išliks ideologinės ir stilistinės 
ištikimybės principams liudijimu.

dimitRij ZadoRin (g. 1983, minskas) – architektas, meno is-
torikas, 2007 m. baigė delfto technologijos universitetą. nuo 
2008 m. dirba architektu maskvoje. domisi sovietinės archi-
tektūros teorija ir istorija, pokarine urbanizacija ir masiniu gy-
venamuoju būstu Rusijoje ir Baltarusijoje. skelbiamą tekstą, 
parengtą pagal pranešimą, skaitytą konferencijoje „sovietinis 
modernizmas, 1955–1991. nežinomos istorijos“ (vienos ar-
chitektūros muziejus, 2012 m. lapkritis), iš anglų kalbos vertė 
Ieva Astromskaitė.
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nuo literatūros ar kino. Tokie rašytojai kaip Vasilis By-
kavas ar Alesis Adamovičius, pasakoję apie karo trage-
diją, buvo žinomi visoje Sovietų Sąjungoje. Didžioji dalis 
„Belarusfilm“ (didžiausios kino studijos respublikoje) 
darbų taip pat buvo ištikimi karo temoms. Partizanų 
vaizdinių galima buvo rasti visur: knygų puslapiuose, 
kino ekranuose, teatro scenose, mozaikose ir sienų tapy-

boje. Karo tema įgavo nacionalinį statusą, lyg karas ty-
čia būtų užgriuvęs Baltarusiją, idant jos karo didvyriai 
atskleistų didžiosios tarybinės liaudies šlovę, paslapčia 
pamirštant nepatogiai vietines baltarusiškas tradici-
jas. Bet kuriuo atveju geriausiai visą sovietinę epochą 
atspindintis architektūros pavyzdys yra susijęs su dve-
jais memorialiniais kompleksais, sukurtais septintame 
dešimtmetyje, tai – Bresto tvirtovė-herojė ir Chatynė2. 
Jų masyvios, rūsčios betoninės skulptūros, kupinos tra-
giško patoso, įkomponuotos erdvėje nepaisant mastelio, 
yra nuobodžios ir bauginančios vienu metu. Šis menas 
vargu ar gali būti vadinamas baltarusišku, tačiau, kaip 
ir milijonai karo aukų, liks Baltarusijos istorijoje am-
žiams. 

aPie aRchitektūRą

Antrajame plane tuo metu palengva vystėsi visuome-
ninė architektūra, kurios nevaržė simbolizmas, neat-
siejamas memorialinių kompleksų dalyvis. Chruščiovo 
epochoje buvo nuspręsta, jog architektūra (kitaip nei 
vaizduojamieji menai) yra neįgali perteikti socrealizmo 
žinios. Ji buvo išbraukta iš pagrindinių menų sąrašo, 
jei ne iš menų sąrašo apskritai. Vis dėlto tai architek-
tams suteikė galimybę apsižvalgyti ir naujai įsilieti į 

tarptautinio modernizmo gretas. Tačiau, turint galvo-
je per dvidešimt penkerius metus išaugusį atsilikimą, 
egzistuojančių vakarietiškų formų perėmimas nebuvo 
lengvas reikalas, juolab kad modernizmas, priešingai 
nei Vakaruose, nebuvo harmoningai susijęs su to meto 
Sovietų Sąjungos dailės kontekstu.

Šeštą ir septintą dešimtmečius lydi standartizuotų 
projektų banga, pasižymėjusi kraštutiniu paprastu-
mu ir ekonomiškumu, lėmusiu įkyrų monotoniškumą. 
Nors unikalių sprendimų visuomeniniams pastatams 
ir buvo ieškoma, tačiau jie nedaug tenukrypo nuo sim-
bolinių pavyzdžių. Logika paprasta: sovietinės galios 
supratimas negali būti kraipomas. Pavyzdžiui, nė kiek 
nestebina tai, kad Minsko ar Kišiniovo miestų vykdo-
mieji komitetai yra kone identiški administraciniams 
pastatams, išdėstytiems aplink Kremliaus Suvažiavi-
mų rūmus. Net ir vėliau, architektūroje atsiradus šiek 
tiek įvairovės, monumentalumas, reikštas įkyriu vien-
tisu tūriu, skaidomu lygiagrečių vertikalių, išliko, kaip 
matyti pažvelgus į Gardino ir Bresto vykdomųjų komi-
tetų pastatus.

„Profesionalusis“ požiūris į architektūrą, reprodukuo-
jantis patikrintus architektūrinius sprendimus, nurun-
gė naujų formų paieškas. Jei individualiai suprojek-
tuotas pastatas neviršijo numatyto biudžeto ir buvo 
funkcionalus, neilgai trukus jo klonai iškildavo kitose 
šalies vietose. Projektai tapdavo tipiniais post factum. 
Minsko kino teatras „Partizan“, keleriais metais vėliau 
multiplikuotas Vitebske, viso labo pakeitė pavadinimą. 
Tiesa, architektūros kuklumas apsaugojo šį įvykį nuo 
audringų diskusijų, ko negalima būtų pasakyti apie 
plačiai apkalbėtą Minsko sporto rūmų klonavimą. Pas-
tato kopijos, su minimaliais pakeitimais, išdygo Čelia-
binske ir Volgograde, tačiau daugelio įsitikinimu „kitų 
miestų“, kuriuose jis buvo pastatytas, sąrašas – kur kas 
ilgesnis. Be to, Minsko rūmų formos autentiškumas ge-
rokai perdėtas, užtenka žvilgtelti į Washingtono Dulles 
oro uosto pagrindinį terminalą, kad suprastum, iš kur 
kilęs originalas. 

Baigiantis septintam dešimtmečiui sovietinės Balta-
rusijos architektūroje ėmė rastis savitų bruožų, tačiau 
jie kilo ne iš estetinių ieškojimų. Po karo, daugiausia 
kaimo vietovėse, iki tol neregėtais tempais statyti fabri-
kai su gyvenvietėmis suformavo Baltarusijos SSR pra-
monės architektų įgūdžius, o Bresto industrinis mazgas 
tapo sovietinės pramoninės architektūros pavyzdžiu. 

Tas lengvumas, su kuriuo BSSR „profesionalai“ ap-
valdė „kompleksiškumą“, matomas ir gyvenamųjų ra-
jonų projektuose. Ilgainiui standartizacijos mada blė-
so, visų pirma visuomeninių pastatų architektūroje, 

2 memorialinis chatynės kompleksas vaizduoja antrojo pasaulinio 
karo metu kolaborantų, kartu su naciais sudeginto kaimo istoriją. tai ne-
painiotina su katyne smolensko srityje Rusijoje, kurioje 1940 m. buvo 
išžudyti Lenkijos piliečiai. sovietai neigė savo dalyvavimą žudynėse 

kaltindami vokiečius, ir tik 1990 m. Rusijos pareigūnai pripažino, kad 
žudynėms vadovavo nkvd. tad gana keista, jog iš tūkstančio nacių su-
lygintų su žeme kaimų buvo pasirinktas tas, kurio pavadinimas beveik 
sutampa su žymiausio tarptautinio sovietų nusikaltimo vietovės.

muzikinės komedijos teatras minske su fasado skulptūromis 
(archit. oksana tkačuk, vladimir tarnovskij, dail. L. Zilber, 1981)



97naujasis židinys-aidai   2013  /  2

vėliau ir gyvenamųjų kompleksų projektuose. Jos vietą 
užėmė vadinamoji „individualumo paieška“. Žymioji 
trijų gyvenamųjų blokinių pastatų grupė, sujungta ap-
tarnavimo sferos patalpų juostomis Minsko Tolbukino 
bulvare, sutinkama bene visose publikacijose, skirtose 
sovietinei architektūrai. Šis sprendimas niekuo neypa-
tingas, objekto populiarinimo priežastis slypi kitur. Tie-
siog šis projektas pademonstravo, kad minimaliomis 
priemonėmis iš standartizuotų blokų galima pasiekti 
nematytą vaizdą, iš niūrumos išgauti bent kiek žmo-
niškumo, ir bent taip išreikšti savitumo paieškas eg-
zistuojančioje monotonijoje. Tai ir yra standartiškumo 
medžiaga – skarmalai, iš kurių išaustas šiuolaikinis 
sovietinis miestas. 

Šiuo metodu paremti eksperimentai tęsėsi. Nelabai 
baltarusiškos ir vis dėlto jau šiek tiek baltarusiškos 
sovietinės architektūros aukso amžiuje buvo pastatyti 
pagarsėję Minsko mikrorajonai Восток-1 ir Зеленый 
Луг-5. Čia rasime beveik viską, ką tuo metu garbino 
sovietiniai urbanistai ir sugebėjo sovietinės technolo-
gijos: formos, aukščio ir silueto įvairovė bei sąveika su 
sudėtingu reljefu. 

Aštuntą dešimtmetį suklestėjusi BSSR urbanistika 
„atrado“ žaliųjų zonų privalumus. Didieji miestai tik 
svajojo apie ištisus žaliuosius plotus ir miestą skro-
džiantį vandenį, o Minske tai tapo tikrove. Tačiau pa-
aiškėjus, kad urbanistinio planavimo sferoje tai buvo 
paskutinis didelis pasiekimas, ir supratus, jog erdvių 
tipologijoje ir technologijoje yra daug daugiau galimy-
bių, moderniosios urbanistikos laivas pasuko atgal, link 
tradicinio miesto su uždarais kiemais.

aPie vietinius

Įpusėjus aštuntam dešimtmečiui, kai sovietinis mo-
dernizmas pasiekė savo raidos viršūnę, Baltarusijoje 
prasidėjo procesas, kuris gan neapdairiai galėjo lemti 

tikros tautinės architektūros gimimą. Pirmieji Balta-
rusijos politechnikos instituto architektūros fakulte-
to absolventai, per dešimtmetį įgavę patirties, pradėjo 
užimti svarbias pozicijas įvairiose planavimo įmonėse. 
Jei septinto dešimtmečio pabaigoje beveik visos svar-
biausios architektūros figūros buvo baigę Leningrado ar 
Maskvos mokyklas (Anikinas, Sysojevas, Spiegelman-
nas), tai nuo aštunto dešimtmečio pradžios atvykėlių 
architektų vis mažėjo. 

Fiktyvus galios perdavimo aktas vietos profesiona-
lams nebuvo atsitiktinis. Kosygino reforma, siekusi tam 
tikros ekonominės decentralizacijos, pagaliau pasiekė 
ir architektūrą. Valdžios laikytos vadelės buvo perduo-
tos pakopine sistema, apačion – sričių institucijoms, o 
šios toliau vietinėms institucijoms ir įmonėms, kurios 
skatino įdomesnių pastatų statybas provincijoje. Ta-
čiau reikia prisiminti ir kitą veiksnį – aprobuoti vaka-
rietiški pavyzdžiai vis dar darė stiprią įtaką sovietinei 
architektūrai, ir, perėję visasąjunginį filtrą, pasiekdavo 
Baltarusiją. Tokiomis sąlygomis projektuoti šedevrus 
buvo praktiškai neįmanoma, bet baltarusių mentalite-
tui tokia ambicija ir nebuvo būdinga. Net ir nesąmonin-
gai, vietinės architektūros bruožais tapo santūrumas ir 
ribotumas. 

Nuo aštunto dešimtmečio vidurio vakarietiškojo mo-
dernizmo referencijos ėmė silpnėti. Pakito ir pati Vaka-
rų architektūra, sutelkusi dėmesį į diskusijas apie pa-
veldo išsaugojimą bei miesto aplinkos atgaivinimą. Šių 
laisvos mąstysenos pokyčių SSSR architektūros teorija 
nepajėgė suvirškinti ir nugrimzdo į galutinę autoizolia-
ciją. Ir vis dėlto net ir tuo metu sovietinė architektūra 
Vakaruose rado įkvėpimo šaltinį. Juo tapo vėlyvieji, 
monumentalūs Alvaro Aalto projektai, ypač Finlandia 
Hall Helsinkyje, „baltojo marmuro“ modernizmo sro-
ve įsiveržusi į Sovietų sąjungą. Šiek tiek pavėlavę, jau 
pagal Maskvoje pastatytus pavyzdžius supaprastin-
ti pastatai (tinkuoti, užuot padengus marmuru) iški-

BaLtaRusijos ssR aRchitektūRa: standaRtiškiausia iš standaRtiškiausių

dimitrijaus Zadorino palyginimas: minsko sporto rūmai (archit. sergej Filimonov, valentin malyšev, 1964–1966) ir populiarus prototipas – 
dulles tarptautinis oro uostas, vašingtonas, jav (archit. eero saarinen, 1962). iš knygos Soviet Modernism 1955–1991. Unknown History (2012)
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lo ir Baltarusijoje (Kultūros institutas, BSSR Gosstroj 
projektavimo institutas ir Belbyttechprojekt institutas 
Minske).

Vis dėlto naujosios kartos architektūroje jau ryškėjo 
naujos detalės. Minsko Muzikiniame komedijos teatre 
pasinaudojus tradicine „baltojo marmuro“ srovės kalba, 
įprastas fasadų plokštumas praturtino simbolinės de-
talės. Skulptūrinė kompozicija „Mūza“ suteikė teatrui 
nacionalinių bruožų – toks menas buvo reabilituotas ir 
netgi tapo madingu. „Tautiškumas“ sugrįžo daugmaž 
tokiu pat aplikaciniu pavidalu, kokiu architektūrą pali-
ko šeštą dešimtmetį. Tai puikiai pademonstravo Minsko 
metro sistema: iš devynių pirmojo etapo stočių tik vie-
na – Jakubo Kolaso aikštė – buvo susieta su Baltarusi-
jos kultūros tematika, ir tai tik per keraminių plytelių 
ornamentiką. O apskritai „baltarusiškumas“ pasirodė 
besąs tik dar vienas šiuolaikinės sovietinės architektū-
ros kostiumas kartu su partizanais, kosmosu, Leninu 
ir jo revoliucija. Po šia pretenzija į rimtumą slypėjo tik 
graudi autoparodija. 

Baltarusijos paveldo naikinimo procese didžiausiu 
praradimu tapo senasis Minskas. 1969 m. surengtame 
rekonstrukcijos konkurse dalyvavo kelios institucijos, 
kurių projektai pasižymėjo panašiais šiurpiais užmo-
jais: rodytos pastangos išsaugoti stačiakampį gatvių 
tinklą, datuojamą pirmąja XIX a. puse, ir norėta atsi-
kratyti visko, kas buvo sukurta iki Baltarusijos žemių 
prijungimo prie Rusijos imperijos po ATR padalijimų. 
Ypač stebina, jog radikaliausią pasiūlymą pateikė pa-
grindinė miesto planavimo institucija „Minskprojekt“. 
Galiausiai taip toli nebuvo nueita, tačiau pradėti (o tai 
reiškė sugriauti viską, kas egzistavo), pasirodo, nebuvo 

taip sudėtinga – ištisi miesto audinio fragmentai buvo 
išdeginti nesuvaldomo „rekonstrukcijos“ fanatizmo. 

Tas pats likimas ištiko seniausiu Minsko vietovardžiu 
laikomą Nemigos upę, vėliau tapusią gatve. Ją ištiesi-
no, išplatino ir pagal klasikinio modernizmo principus 
pavertė transporto magistrale, padalijusia senamiestį į 
dvi dalis. Tik pradėtas plačių užmojų projektas nutrūko 
nepabaigtas. Tarptautinį modernizmą pamažu pakeitė 
provincializmas, tačiau kankinančiai skleista bedvasė 
nykstančio modernizmo architektūra dar ilgai didžiu-
liais lašais varvėjo į miesto žaizdą. 

Laipsnišką Nemigos niokojimą staiga sustabdė aud-
ringos diskusijos dėl paveldo išsaugojimo, kilusios de-
vinto dešimtmečio pabaigoje kartu su Glastnost. Savo 
turiniu jos buvo artimos prieš 15–20 metų vykusioms 
diskusijoms dėl Europos miestų paveldo išsaugojimo. 
Tai buvo lemiamas metas, kai į sovietinę Baltarusijos 
architektūrą atėjo postmodernizmas, – tačiau neturin-
tis originalių kritikos metodų, ištirpstantis naiviame 
istorizme. Naujieji pasiūlymai nesugebėjo išsaugoti se-
nosios Minsko dalies, o akivaizdūs pastišai Nemigą pa-
laidojo amžiams. 

Paprastasis modernizmas puvo paraleliai, nors iš 
trumpo sužydėjimo aštunto ir devinto dešimtmečių san-
dūroje liko keli simboliniai pastatai, tarp kurių galima 
teigiamai išskirti BPI architektūros fakulteto „Laivą“ 
Minske. Jo puikus siluetas ryškiai dominuoja įvažiuo-
jant į miestą iš Maskvos pusės. Tačiau laikmatis jau 
buvo nuspaustas ir antrosios XX a. pusės sovietinei ar-
chitektūrai artėjo galas. Klinikinė mirtis ją ištiko kiek 
kitaip nei 1934 m. Tuo metu „vinimi į konstruktyvizmo 
karstą“ vadinto Žoltovskio namo išvengti nebuvo įma-
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nemigos gatvės gyvenamųjų namų ir komercinio centro projektas minske (archit. sergej musinskij, dmitrij kudriavcev, Lija kadžar, 
1971–1993). iš knygos Soviet Modernism 1955–1991. Unknown History (2012)
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noma. 2001 m. užbaigus statyti pagrindinį nepriklau-
somos valstybės pastatą sovietinis modernizmas jau 
buvo miręs: karstas uždengtas ir palaidotas centrinėje 
sostinės aikštėje. 

Įpusėjus dešimtam dešimtmečiui pagrindiniai archi-
tektai, formavę rūsčius BSSR miestų pavidalus, išsikėlė 
į asmeninius ofisus. Naujuose projektuose jie išsižadėjo 
ne savo idealų, bet ištisos epochos, kurią statė su tokiu 
pasitikėjimu. Jurijus Grigorjevas, vyriausiasis Minsko 
architektas, išvyko į Maskvą, tačiau Baltarusijos sos-
tinės nepamiršo. Jo pasiūlymai miestui, pavyzdžiui, 
pseudostalinistinė eklektika (šiaurinės Nugalėtojų 
prospekto dalies plėtros planas) ar naujosios Maskvos 
stiliaus quasi klasicizmas negali būti traktuojama rim-
tai, veikiausiai jis juokauja arba šaiposi. Pogorelovas 
ir Danilenko įsijungė į stačiatikių bažnyčių statybas, 
meistriškai kombinuodami „auksines“ senovės Rusijos 
architektūros dalis su lėkštu Las Vegaso „angarų“ mar-
gumu. Tylomis palaikomas kultūrinio visuomenės in-
fantilumo, tokios architektūros deramumas nėra kves-
tionuojamas, kaip ir viskas, kas primesta Rusijos. 

aPie miRtį

Pastaruosius du dešimtmečius Baltarusijos istorija 
perrašyta daugybę kartų, ir galima rasti įvairiausių 
nuomonių, o dar svarbiau, emocijų: pro-vakarietiškų, 
pro-baltiškų, pro-rusiškų. Kai tik kas nors prabyla apie 
ilgaamžę tautinės Baltarusijos kultūros raidą, kitas 
tuoj pat jį paneigia. Baltarusija neturi vientisos istori-
jos, ji gyvuoja tik tam tikrų asmenų, besiremiančių tais 
pačiais faktais, subjektyviose nuomonėse. Po įjungimo 
į Sovietų Sąjungą Baltarusijai pasaulio kultūros verpe-
tuose teko patirti kvapą gniaužiančių nuotykių, tačiau 
net ir tai netrukdo įvertinti tikrosios baltarusiškos ar-

chitektūros. Modernizmas su jo įkvėpimu naujovėms 
iš viso buvo svetimas baltarusių mentalitetui, ir su jo 
atėjimu šeštą dešimtmetį architektūra, kuri jau buvo 
atplėšta nuo baltarusiško turinio, taip pat prarado ir iš-
orines tautiškumo išraiškas. Kita vertus, modernizmas 
apsaugojo Baltarusiją nuo rusiškos kultūros ekspansi-
jos. Ir vis dėlto jei reikėtų pasirinkti mažesnę blogybę 
iš dviejų, tai būtų rusiškoji, o ne sovietiškoji, – argi ne 
taip? Žinoma, tai nėra šiandienos klausimas. Sovieti-
nis modernizmas buvo tarptautinio sąjūdžio dalis, ir 
Baltarusijos architektūra, sekdama vidines sąjungines 
tendencijas, prisijungė prie pasaulinio masto projekto. 
Jo įnašas ateityje nustatys Baltarusijos kultūros lygį, 

ir tenka tik apgailestauti, jog tas įnašas įnešė viską, 
išskyrus esmę. Kaip motina, dėl savo vaikų aukojanti 
sveikatą, gęstanti Baltarusijos kultūra šaliai paliko vis-
ką, ką ji galėjo palikti. 
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nemigos gatvės vaizdas. 2011. Fot. Roman Bezjak
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Skiriu Tomui V.

Diena, kai viskas prasidėjo. Tie, kurie susigraudinę 
pasakoja apie vidinį šauksmą, tegu imasi Džonatano 
Linvingstono žuvėdros, nes tai – projektas. Nors ir ne-
reikalaujantis laiko sąmatos ir detaliojo plano, jo atsira-
dimui ir įgyvendinimui būtina sukurti tam tikras sąly-
gas. Kitaip kyla rizika pakartoti nesėkmingus Tomo V. 
bandymus vienuoliktoje klasėje arba pasielgti taip, kaip 
Jungas pasielgė su Joyce‘u.

Tai – chrestomatiniai bandymo ir negalėjimo įveikti 
viso Prousto pavyzdžiai, iliustruojantys sėkmės svarbą 
kiekvienai literatūrinei patirčiai. Prarasto laiko beieš-
kant paieškos gali vykti tik kelmuotoje sąmonėje. Ga-
lima galvoti, kad ten turėjo užaugti keletas Balzaco, 
Stendhalio, Flauberto, Zola, Maupassanto sodinukų, 
žiemoti meno istorija, vasaroti teatras ir opera. Taip. 
Tuomet nereikėtų prie kiekvieno puslapio stabtelti pus-
valandžiui, kad išsinagrinėtum išnašas. Galima. Tačiau 
to negana ir nebūtina. Visas Proustas reikalauja plynės 
asmeninio gyvenimo prisiminimų ir lūkesčių kertelėje – 
praradimo jausmo. Ne netekties, ne tuštumos, o akty-
vaus praradimo ir nuolatinio praradinėjimo jausmo.

Man pasisekė.
Tą gruodį, kai niekas neslydo iš rankų, kai, apimtas 

melancholijos, palyginti retai išeidavau į balkoną pa-
rūkyti, kai neparašiau nė vieno sakino, prasidedančio 
žodžiu „aš“, kai jaučiausi taip, tarsi būčiau stotyje ir 
laukčiau traukinio, bet, kaskart jam atvykus, nuspręs-
čiau laukti kito. Tą gruodį aš pradėjau skaityti visą 
Proustą.

Ties dviženkliais pirmos knygos puslapiais. Luv-
ro muziejaus direktorius pergyvena, kai eilė ekspozicijų 
salėje nutįsta tik prie Monos Lizos. Tarsi visame muzie-
juje daugiau nieko nebūtų. Prousto pyragas ir liepžie-
džių arbata tapo jo Mona Liza. Skaitytojas (lygiai kaip 
žmogus, kuris išties nori įsižiūrėti į Moną Lizą, negali 
prasibrauti pro tuos, kurie susirinko prie jos nusifoto-
grafuoti, o ne pagaliau pamatyti originalą) ties 45-uoju 
seno leidimo puslapiu manosi patekęs į snobizmo ir ap-
simestinio išsilavinimo saloną, kurio siūlomos vaišės 

atsidavusiam skaitytojui – tik balzgana masė, kurią 
tenka pramakaluoti nepaseilėjus piršto.

Apie pyragą girdėjau tik tiek, kad jo, vietoj gėlių, prie 
Prousto kapo neša autoriaus gerbėjai. Panašu, kad nu-
girdau tik trupinėlį legendos. Po Luvrą vaikščiojau pa-
sibaigus darbo valandoms, Moną Lizą pamačiau netikė-
tai. „O, tai štai kaip“, – ir tiek.

Tai nėra geriausia vieta knygoje (kas aš, kad spręs-
čiau), kaip Mona Liza nėra geriausias da Vinci‘o pa-
veikslas (bent taip sako tie, kurie išmano). Bet vis dėl-
to, net ir dabar, atgaline data, belieka demonstruoti 
savo niekšiškumą tvirtinant, kad pyrago scena yra vi-
sos knygos siūlai, be kurių, kaskart į rankas imant nau-
ją tomą, taip gausiai kristų lapai, kad iš Atrasto laiko 
beliktų tik viršeliai.

Kaip ten sakoma – visi protingi po laiko.

Žydinčių mergaičių šešėlyje. Romano aš myli, bet 
nedrįsta paliesti. Penkiolikmetis aš žiūrėdavau pro lan-
gus į pagrindinę (tai yra vienintelę) šlykštaus daugia-
bučių rajono gatvę. Laukdavau – gal ji eis į kioską, gal į 
parduotuvę (tada galėčiau ją stebėti ilgiau), o gal išmes-
ti šiukšlių. Žiūrėdavau į langus, ar dega jos kambaryje 
šviesa, kada ji eina miegoti. Arba tiesiog – į Jos langus. 
Aš Balbeke ar promenadose Paryžiuj, kai visas pasau-
lis – tolstantis ir nepasiekiamas sijonas.

Tą vakarą pernelyg jautriai įsigilinęs į aš, nuspren-
džiau, kad to aš negaliu palikti. Tą aš turiu patirti kiek-
vieną dieną.

Bent puslapį. Bent pastraipą. Bent keletą minučių 
su sakiniu, dialogo atbraila, ar vienu supamosios kėdės 
yriu XIX a. Prancūzijos pajūryje. Pasižadėjau tyliai. Po 
to, ir ne kartą, po užstalės kalbų, kur kontekstai vertė 
iš kišenės traukti hiperbolizacijos balioną, teko skaityti 
dar alaus puta pridengtom akim. Prisiversdavau.

Buvo, net šoku iš lovos – nes šiandien dar neskaičiau. 
Pirmą, antrą nakties. Bent puslapį. Bent pastraipą.

Tikrasis Prousto skaitytojas meta šį skaitalą ant že-
mės. „Girtas skaitė Proustą. Gyvulys.“

Gyvulys.

Dar daugiau taisyklių. Beveik visą Idiotą perskai-

kai stodamasis vis atsitRenki į staLą
marcelio Prousto Prarasto laiko beieškant perskaitymo reflektoraštis atgaline data

Justas Rožėnas

post scriptum
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kai stodamasis vis atsitRenki į staLą

čiau pusryčiaudamas. Tai yra valgydamas. Pasižadė-
jau – Prousto neskaitysiu valgydamas, nebent tai bus 
desertas. Vyko griežta atranka: cepelinai, kiaušinienė, 
sriuba – tikrai ne, pyragas, ledai ar šokoladas – taip. 
Varškės apkepas su razinomis? Nepasitaikė.

Nusprendžiau neskaityti ir tualete. Iš meilės. Tame 
nieko gėdinga.

Pasižadėjau apie knygą ir autorių neskaityti ničnie-
ko, kol nepabaigsiu viso romano. Esą papildoma infor-
macija galėtų sugadinti mano vienintelį ir unikalų šios 
knygos skaitymo potyrį, esą kiekvienas faktas ar inter-
pretacija virstų universaliu (vadinasi, primestu) mano 
minčių rėmu, neleisiančiu iš tiesų perskaityti Prousto.

Germantų pusėje. Visus puslapius įveikiau gulėda-
mas ant čiužinio veidu į grindis. Knyga ant žemės. Iki 
tol nebuvau patyręs nutirpusios krūtinės jausmo. Tie-
siogine ir perkeltine prasme.

Svano pusėje įtraukė įvykiai, Mergaitės – jausmais, 
Germantai – apibrėžė beribio Prousto pasaulio peri-
metrą ir sukūrė atmosferą, kurioje žodžiams, palygini-

mams ir metaforoms negalioja gravitacijos dėsniai.
Sekti jo sakinį – tai tas pat, kas žiūrėti į mažą vaiką, 

kuris ramiai, dairydamasis ir stebėdamas pasaulį sude-
da Rubiko kubą nė nežinodamas, kas jo rankose buvo.

Gerosios vilties biblioteka. Sodoma ir Gomora – 
seniausiai (neskaičiuojant Svano pusėje) Lietuvoje iš-
leista Prousto knyga. Jos nėra jokiame knygyne. Niekas 
neparduoda ir internete. Skolinausi iš Gerosios vilties 
viešosios bibliotekos. Kelias dienas galvojau negrąžinti. 
Tarsi pasilikęs knygą įgaučiau dalį autoriaus talento. 
Susivaldžiau.

Ieškodamas Sodomos ir Gomoros, vėliau ir kitų tomų, 
skambinau į leidyklą. Ir į sandėlį. Niekur jų nebėra. 
Tokia Ingrida sakė mačiusi knygą vienoje iš baldų par-
duotuvių kaip dekoraciją. Važiavau. Dvi valandas ap-
žiūrinėjau lentynas ir miegamųjų baldų komplektus. 
Šalia lovų įtaisytose spintutėse suštabeliuotos knygos. 
Dalis jų apdengtos grubiu vyniojamu popieriumi. Kad 
gražiau – tai yra vienodai – atrodytų. Visas išpakavau. 
Visas patikrinau.

max klinger. sūpynės. 1879. ofortas
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Jokios Prousto knygos ten nėra. Klausiau pardavėjų. 
Juokėsi. Sakė, čia ne knygynas, čia baldų parduotuvė. 
Šiek tiek didžiuodamasi savimi, bet oriai viena parda-
vėjų tarė, jog ji pasiėmusi tą knygą ir skaito. Klausiau, 
ar ji žinanti, ką skaito. Planavo skaityti visas.

Kalinys. Surengėme literatūros vakarą. Draugai 
skaitė ištraukas iš mylimų kūrinių. Aš, žinoma, keti-
nau skaityti Proustą. Tai vienam iš pogirčių užstalės 
diskusijų apie literatūrą dalyvių Mindaugui N. nebu-
vo staigmena. Hiperbolizacijos balionas matėsi iš tolo 
ir jau seniai. Sako: „Literatūroje yra ne tik Proustas, 
yra ir kitų autorių“. Palaikiau tai asmenišku įžeidimu. 
Skaityti ištrauką atsisakiau, iškėliau dramą ir, kadan-
gi neturėjau kur išeiti (scena vyko mano namuose), 
šalau balkone. Panašiai reaguodavau, kai, būdamas 
visai jaunas ir paveiktas Šapokos istorijos, išgirsda-
vau, kad Lietuvos ir Lenkijos sąjunga ir mums išėjo 
į naudą.

Norėjau Mindaugui N. parašyti laišką toliau pūsda-
mas hiperbolizacijos (arba tiesos) balioną. Laiško ne-
parašiau.

Krikščioniui nei Mahometas, nei Jahvė, nei Buda 
nėra Dievas. Tik šiaip, „kiti autoriai“.

Šeštos knygos puslapiai. Tuoj liks tik viena knyga. 
Kas tada? Tai tas pat, kas laukti, kol mylima moteris 
visam laikui išskris į Pietų Ameriką. Skirtumas: juo 
daugiau laiko su ja praleisi, juo greičiau išvažiuos. Bū-
davo, skaitau skaitau ir padedu. Noriu skaityti toliau, 
bet drausminu save. Kaip vyras, kuris pasitenkina bu-
činiu ir glamonėmis, bandydamas atidėti ir laike pra-
tęsti malonumą.

Dar kartą pasižadu nebeskaityti nieko kito. Vos pa-
baigęs – skaitysiu iš naujo. Per daug praleidau, per 
daug puslapių perskaičiau atsainiai, per daug išnašų 
įvertinau tik simboliškai, kad „užsidėčiau pliusiuką“. 
Tik antru bandymu gali būti tikrasis Prousto skaity-
tojas.

Pasižadėjau visus septynis tomus įskaityti garsiai. 
Padovanoti akliesiems arba tiesiog būti tai padariusiu. 

Skolinausi diktofoną ir įskaičiau pirmuosius dešimt 
puslapių. Strigdamas, mikčiodamas, nesugebėdamas 
teisingai sudėti loginių kirčių, kas antrą sakinį intona-
ciškai užbaigdamas ten, kur pasitinka ketvirtas iš dvy-
likos kablelių. Beviltiška.

Dingusi Albertina – nepaisant grąsinimų, kad viskas 
greitai baigsis, buvo praryta. Mažame kambarėlyje, sto-
vint ir vaikštant po sovietine liustra. Absoliučiai nieko 
simboliška.

Keturios dienos balkone. Birželis. Atrastas laikas 
balkone. Skaičiau per greitai. Negalėjau iš akių paleisti 
autoriaus mąstymo vingio, bijojau, kad nusisukęs nebe-
pamatysiu, kur jis nuvilnijo.

Skaičiau lyg skubėdamas, lyg bijodamas pamatyti 
ne iki galo prirašytą puslapį – ženklą, jog tai pabaiga. 
Skaičiau, regis, nė nesuprasdamas ką skaitau, tiksliau, 
suvokdamas, kad plaukiu paviršiumi, kad nesugebu už-
griebti anei jokios prasmės, kad man trūksta sugebėji-
mų suvokti tekstą, apibendrinti patirtį.

Beliko stoti į vienas gretas su tais, kurie žavisi japonų 
rašmenimis nė velnio nenutuokdami, ką tie hieroglifai 
reiškia. Kad mano žvilgsnio būta tokio (ypač) buko, pa-
aiškėjo tik Atrastame laike.

Pabaigoje tikėjausi jausmų audros. Injekcijos, šūvio, 
avarijos. Nieko.

Viename filme Alas Pacino įtikinėjo, kad tiek vyras, 
tiek moteris paprastai prisimena ne orgazmą, o kokią 
nors mažą nereikšmingą santykių detalę. Taip ir čia – 
pabaiga tebuvo laiko ir intensyvaus „darbo“ klausimas, 
o atmintyje malonumą teikia ne svarbiausi istorijos vin-
giai, o pastraipa apie monoklio dėvėjimo ypatumus ar 
pono de Šarliuso monologas.

Bet iš tiesų tai tik pasiteisinimas. Šie jausmai – tik 
trupiniai to, ką galėtų gauti tikrasis Prousto skaityto-
jas. Aš godžiai juos rinkau, o kaskart bandydamas stotis 
atsitrenkdavau į stalą – savo skaitymo fragmentišku-
mą. Kita vertus (tebūnie tai dar vienas pasiteisinimas), 
galbūt Prarasto laiko beieškant ir yra trupiniai, kurie 
nesueina vienon krūvon, o esti išsibarstę ir, lygiai kaip 
skaitytojo patirtis, be galo tęsiasi Laike.

justas Rožėnas
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mūsų superherojai

TOMAS DAUGIRDAS

Per nepriklausomybės metus Lietuvo-
je nebuvo iškelta viešumon didvyrių, 
istorinių asmenybių, į kurias galėtume 
lygiuotis ir kuriomis didžiuotumės, – 
bent kiek panašių į Vytautą Didįjį. 
Galbūt pernelyg mažai stengtąsi? Gal 
Lietuva pasmerkta būti be didvyrių? 
O gal jų ieškoti reikia visai kitur?

Prieš tris šimtus metų, kai pradėta 
tikėti žmonijos ir visuomenės pažan-
ga, į žmogų buvo žiūrima kaip į būty-
bę, kuris tarsi tarpininkas perima tai, 
kas daugiausia žmonijoje pasiekta, per 
gyvenimą visa tai tobulina ir palieka 
tolesnėms kartoms. Drauge stiprėjo ir 
idėja apie būtinybę žmogui save tobu-
linti bei realizuoti, – atgarsis krikščio-
niškos idėjos apie sekimą Kristumi at-
sisakant žmogiškų ydų ir prisirišimų. 
Tad herojus esąs tas, kuris kuo labiau 
pajudina bendrą žmonijos progresą. 
Nepralenkiamas čia neabejotinai yra 
Albertas Einsteinas, o anksčiau – Isa-
acas Newtonas bei kiti atradėjai, iga-
linę techn(olog)inę pažangą. 

XX a. pradžioje beveik iš nebūties 
kuriantis naujoms valstybėms, buvo 
pasitelkti herojai, visą gyvenimą pa-
skyrę savo tautai, be to, geriausiai iš-
reiškę jos giliąsias ir ilgus metus neby-
lias galimybes. Lietuvoje tarpukariu 
toks didvyris buvo Vytautas Didysis, 
įkūnijęs tai, ko tuo metu labiausiai 
reikėjo jaunai valstybei – tarptautinį 
politikos mastą, sumanų vadovavimą, 
Bažnyčios globą ir jos galios stiprini-
mą, įsitvirtinimą Europoje ir politikos 
savarankiškumą nuo lenkų. Steponas 
Darius ir Stasys Girėnas buvo kiti du 
didvyriai, tapę simboliu mažos tautos, 
kurios sūnūs daro didelius ir pasauly-
je matomus žygius, bei patvirtinę, kad 
už šalies mažumą bei vidutinišką ūki-
nį bei socialinį išsivystymą svarbesnė 

esanti tautos dvasia, iš kurios tie hero-
jai pasisėmę stiprybės.

Herojai todėl ir yra herojai, kad jų 
„tikras“ gyvenimas, mintys ar lūkes-
čiai, neatitinkantys reikiamo įvaiz-
džio, paprastai nerūpi, ar rūpi vien is-
torikams, kurie, praėjus nemažai laiko 
nuo įvykių, ieško tikrovės atspindžių 
ir taip užsiima vadinamųjų mitų grio-
vimu. Herojai, išpopuliarinami vienoje 
ar kitoje epochoje, savo įvaizdžiu atsa-
ko į rūpimas mintis, tampa gyvenimo 
pavyzdžiais bei skirtingus žmones su-
telkia bendriems darbams, ar bent pa-
skatina pripažinti bendras vertybes.

Tačiau tai vis praeities didvyriai. 
Šiandien neturime tokių ryškių as-
menybių, apie kurias būtų leidžiamos 
knygos, kurių gyvenimo aplinkybes 
aiškintis stengtųsi istorikai, darbus 
kaip nors tipologiškai interpretuotų 
socialinių mokslų atstovai. Nemažai 
kalbama apie Žalgirio mūšį, kuriami 
filmai, raiteliai nujojo iki Juodosios jū-
ros, tarsi atkartodami Vytauto Didžio-
jo žygius. Tačiau Žalgirio mūšio kaip 
tam tikro išskirtinio įvykio Lietuvos 
istorijoje įvaizdis niekaip „nekabina“. 
Esame ES, todėl Lietuvos ir Vakarų 
konfrontacija veikiausiai įdomi vien 
kaip istorinis faktas. Santykiai su len-
kais taip pat nėra tokie blogi, kaip tar-
pukariu, jog galėtume pasitelkti Žal-
girio mūšį kaip pavyzdį, kad lietuviai 
esantys daug išmanesni 
už lenkus bei iš tiesų jų 
sumanumo dėka buvusi 
pasiekta pergalė. Simbo-
linis Žalgirio mūšio krū-
vis nublanko pasibaigus 
sovietmečiui bei atsikū-
rus Lietuvos valstybei.

Nepriklausomybės at-
kūrimo pagrindiniai vei-

kėjai – signatarai – taip pat niekada 
nebuvo traktuojami kaip tikrieji did-
vyriai dėl savo kaip grupės margumo 
bei to, jog minios iš jų laukė ir tikėjosi 
tokio žingsnio bei sunkiai būtų supra-
tusios, jei būtų įvykę kas ir kaip nors 
kitaip. Juolab kad kiekvienais metais 
signatarai save nuolat savitai diskre-
dituoja, Nepriklausomybės atkūrimo 
proga seniokiškai burnoja prieš ne-
geroves, jas dar labiau paryškindami 
arba stengdamiesi tautos gyvenimą ir 
gyvybę uždaryti į muziejų, skelbdami, 
kad lietuvių kalba esanti UNESCO 
apsaugos nusipelniusi vertybė.

Istorinių didingų įvykių, mūšių ir 
vadų patrauklumas yra sunykęs. Su-
perherojai yra įsikūrę ir okupavę po-
puliariąją kultūrą bei tapę pramogos 
dalyku. Populiarioji kultūra neabe-
jotinai nemažai prisidėjo prie to, kad 
būtų diskredituotas didvyrių kultas. 
Vytautas Didysis, Jogaila ir net toto-
rių chanas Tochtamyšas niekaip ne-
galėtų galiomis bei sumanumu prilyg-
ti kokiam vampyrų medžiotojui, ką ir 
kalbėti apie superherojus iš neįmano-
mų misijų ar kovotojus su įsibrovė-
liais iš kosmoso. Mums įprastų filmų 
penkiose minutėse veiksmo daugiau 
nei visame Žalgirio mūšyje, ir Vytau-
to mūšio metu pakeisti dvidešimt žir-
gų, kaip pasakoja legenda, toli gražu 
neprilygsta šiuolaikinių herojų keičia-

miems motociklams, au-
tomobiliams, lėktuvams 
bei jų pačių kosminio 
greitumo kojoms.

Populiariosios kultūros 
superheroizmas yra per-
sikėlęs į populiarios kas-
dienybės sferą. Žmonės, 
kuriuos ten matome, tar-
si gyvena paprastus gy-

akademybė
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venimus, tačiau išsiskiria ypatingomis 
savybėmis. Išoriškai jauni, tačiau pa-
tirties ir žinių turi kaip visą gyvenimą 
nugyvenę seniai, pažįsta visą pasaulį, 
visą parą gali dirbti nė kiek nenuvarg-
dami, daro sėkmingą karjerą darbe, 
yra rūpestingi ir dėmesingi tėvai, ran-
da daug laiko kokybiškam poilsiui. An-
tai filme Ir kaip ji viską suspėja? jau-
na dviejų vaikų mama pradeda dirbti 
tarptautinėje firmoje, kurioje stengia-
si realizuoti savo idėją bei taip pakilti 
karjeros laiptais. Dirba iki išnaktų, ne-
mažai laiko praleidžia komandiruotė-
se kituose miestuose, drauge turi gerai 
atrodyti, nepervargti, neišsekti ir nuo-
lat turėti naujų išskirtinių idėjų. Dile-
ma apie karjeros ir šeimos suderinimą 
kyla vien pradžioje, tačiau vėliau kaž-
kaip viskas „susitvarko“, ir net vyras 
tarsi susiranda darbą. Tiesa, romane, 
pagal kurį pastatytas filmas, dilema 
daug aštresnė bei neišsprendžiama, 
tačiau toks siužetas populiarios kultū-
ros lauke tampa nepatrauklus. Nuo-
puolis, pervargimas ar išsekimas to-
kiame siužete yra neįmanomas. Kaip 
kad nuopuolis seno europinio siužeto 
filme Vargdieniai, kur Fantina, pate-
kusi į blogos reputacijos kvartalą, par-
duoda savo plaukus, paskui dantis, o 
paskui – ir save. 

Superherojai, kuriuos matome fil-
muose bei kurių savybių veikiausiai 
ilgimės gyvendami kasdienybėje, yra 
tokie, kurių realiame gyvenime neap-
tiksime, o jei norėsime į juos lygiuotis, 
tai galiausiai fiziškai ir psichiškai iš-
seksime, nes būti į juos panašus negali 
joks gyvas žmogus. Tai yra tobulo šiuo-
laikinio žmogaus paveikslai. 

Tačiau dalis šio heroizmo vis dėlto 
persikelia ir į mūsų kasdienybės sie-
kius bei vertinimus. Interneto dien-
raščiai kaip apie išskirtinį atvejį rašo 
apie studentą, kuris studijuoja kelio-
se aukštosiose mokyklose, turi bent 
du darbus, kur jam sekasi, bei ragina 
kitus taip pat leistis į daugybę veik-
lų. Sveikas protas bei savo ir kitų pa-
tirtis sako, kad jei nori kuo rimtai 
užsiimti, tai visiškai pakanka vienų 
studijų arba vieno darbo, o derinti stu-
dijas ir darbą dažniausiai tenka ku-

rio nors jų arba sveikatos sąskaita. 
Interneto erdvės bei platūs sociali-

niai tinklai sukūrė tam tikrą superhe-
roizmo tipą. Didžiausio dėmesio sulau-
kia tas, kuris visur dalyvauja, į viską 
gyvai autentiškai reaguoja, domisi vis-
kuo, kas vyksta interneto platybėse, 
pamato skirtumus, įdomybes ir apie 
visa tai praneša savo draugams. Nega-
na to, jis gyvai reaguoja į tai, ką skel-
bia jo draugai, dalyvauja ilgesnėse ar 
trumpesnėse diskusijose. Tam reikia 
skirti nemenkai, galbūt net daugiau-
siai laiko, tačiau tokia heroizmo kaina.

Noras ilgai nepasenti bei būti nuo-
lat energingam taip pat yra šiuolaiki-
nio heroizmo bruožas: pagal jį mode-
liuojame gyvenimo būdą, atsirenkame 
tikslus, kurių siekti, prisitaikome ne-
sendinančias dietas, atsisakančias al-
koholio, druskos, cukraus, kiaulienos 
ir pan. Prieš kiek laiko BBC parengė 
reportažą, kuris atskleidžia, kad gyvy-
bingas senatvėje būsi tuomet, jei kas 
dieną kelias minutes aktyviai sportuo-
si. Pradėti reikia nedelsiant, kai tau 
keturiasdešimt ar mažiau. 

Galių beribiškumas ribojasi su be-
saikiškumu, kuris gali įgauti naiki-
nančias formas. Prieš kiek laiko in-
terneto dienraščiai pranešė apie mirtį 
jaunos moters, kuri per dieną išgerda-
vo po aštuonis litrus kokakolos. Arti-
mieji nusprendė kompaniją paduoti į 
teismą, kaltindami, kad gėrimas esąs 
mirtinai pavojingas. Vien superhero-
jus gali išgyventi gerdamas tokį kiekį 
bet kokio gėrimo arba „nuolat valgyti 
ir netukti“, kaip žmonės, kuriais pa-
garbiai stebimasi.

Šiuolaikinis heroizmas, kurio ap-
raiškų pripildyta viešoji erdvė, nepai-
so žmogaus ribų, jo trapumo bei laiki-
numo. Juolab kad jis pabrėžia dideles 
žmogaus fizines arba psichines galias, 
jo fizinį tvarumą bei amžinumą, ne-
kreipdamas dėmesio į ankstesniųjų 
didingų herojų ir karžygių bruožus, 
išreiškiančius ir dvasios didybę, kil-
numą, gerumą. Senieji, prieš šimtą 
ar daugiau metų aprašytieji herojai 
buvo dvasios ir asmenybės tobulėji-
mo pavyzdžiai, kurių žygiai atspindė-
jo jų asmenybės didybę. Šiuolaikiniuo-

se herojuose to neliko nei pėdsako. 
Šiuo metu, kai žygių bei didelių dar-

bų heroizmas yra tapęs savo paties ka-
rikatūra, o didžiųjų karų vadai yra ne 
tiek herojai, kiek nusikaltėliai, visai 
kitą bei svarbią vertę įgauna žmogaus 
trapumo bei laikinumo vertinimas, – 
dalykų, kuriuose tarsi esama mažiau-
siai „heroizmo“.

Pokario partizanai neabejotinai yra 
svarbiausia herojinė grupė, apie kurią 
ir būtina statyti filmus, kurti pasako-
jimus, leistis į visas su tuo susijusias 
kontroversijas bei supriešinti skirtin-
gas interpretacijas. Kaip simbolinė fi-
gūra galėtų būti vertinamas Jonas Že-
maitis, tačiau jis tikrai nėra vienintelis 
ir neužgožia kitų istorijų, kurių dauge-
lis nusipelno atskiro pasakojimo.

Jei pasižvalgytume knygynuose ir 
įvertintume, apie ką pastaruoju metu 
yra išleista daugiausia knygų, tai ne-
abejotinai būtų žydai. Ne vien jų tra-
gedija karo metais, tačiau ir jų gyve-
nimas, istorija Lietuvoje ir Europoje 
sulaukia vis daugiau dėmesio. Pasako-
jimai ir tyrimai iššaukia daug jausmų 
ir emocijų, kurios nebūtinai išsakomos 
atvirai, tačiau yra gyvos bei siekia įvy-
kių paaiškinimų, vertinimų bei supra-
timo. 

Žvelgdami į tai, kas šiuo metu la-
biausiai jaudina, verčia mąstyti ir gi-
lintis, aptinkame, kad tai nėra antž-
mogių, hidras bei drakonus pasaulio 
užkampiuose suradusių bei nugalėju-
sių superherojų istorijos. Tai yra isto-
rijos „paprastų“ žmonių, patekusių į 
istorijos ratą bei siekiančių įsitverti 
į kasdienybę, kuri jiems dar lieka, ir 
oriai nugyventi likusį gyvenimą, kuris 
daugeliu atvejų yra labai trumpas ir 
sunkus. Istorija atskleidžia daugybę 
nesenų situacijų, kuriose mirtys ne-
kelia kitų kartų į kovas bei neįkvepia 
kilnioms mintims: mirčių gausa ir po-
būdis neturi jokios didingos prasmės. 
Gyvenimo trapumas, žmogaus laiki-
numas bei paprasti tikslai, kuriems 
pasiekti reikia milžiniškų asmeninių 
pastangų, yra heroizmas, prieš kurį 
nublanksta herakliški žygiai ar ho-
livudinius personažus primenantys 
karo vadai superherojai. 	
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žygimantas PaviLionis (g. 1971) – filosofas, politikos 
mokslų daktaras, diplomatas, Lietuvos Respublikos nepapras-
tasis ir įgaliotasis ambasadorius JAv ir meksikai. skelbiamas 
tekstas parengtas pasiremiant daktaro disertacija Šventojo Sos
to ir Lietuvos metapolitika, kurią autorius 2013 m. sausio 18 d. 
apgynė vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos 
mokslų institute.

Švenčiant 23-iąsias atkurtosios nepriklausomybės me-
tines, rengiantis pirmajam pirmininkavimui Europos 
Sąjungoje, kalbų apie būtinybę gilinti tolesnę ES in-
tegraciją sūkuryje, o kartu iš šalies stebint vis labiau 
iš kairės bei dešinės radikalėjančią visuomenę, dažnai 
susimąstau apie patriotizmo prasmę, tikslą, mūsų – lie-
tuvių tautos – misiją pasaulyje, kuris tampa vis sudė-
tingesnis. Lietuva patyrė labai daug pokyčių, transfor-
macijų, ir prieš pasineriant į tolesnius eksperimentus 
norisi apmąstyti tą kelią, kurį nuėjome bei ramiai pa-
žvelgti į ateitį. Jaučiu, kad turime savo misiją, savo 
pašaukimą, kurį dėl įvairių totalitarizmo traumų bei 
pokyčių sunku aiškiai suvokti, tačiau žinau, kad jis yra 
daugelio žmonių širdyje, tik jį sunku išsakyti. Gal ir to-
dėl, kad iki šiol niekas per daug neklausė – visa mūsų 
23 metų nepriklausomybės istorija iš esmės buvo nu-
kreipta į materialios, o ne dvasinės laisvės atstatymą. 
Materiali laisvė iš esmės atkurta, galų gale jos niekada 
nebus gana ir nuolat turėsime dėl jos kovoti, nes mate-
rialus pradas savaime bus visų kitų tautų ar interesų 
taikinys. Atėjo pats laikas susirūpinti dvasiniais mūsų 
patriotizmo pagrindais, suvokti savo misiją, ilgalaikę 
tautos išlikimo strategiją, taip pat ir uždavinius, ku-
riems esame išskirtinai gabūs, kuriems turime pašau-
kimą. Juk būtent dėl to išlikome visą tūkstantį metų, 
sugebėjome pasipriešinti ir palaužti nuožmiausią tota-
litarizmo mašiną, kokia tik egzistavo pasaulyje.

Esu dėkingas Dievui, kad ieškodamas atsakymų į 
šiuos klausimus turėjau galimybę įsigilinti į paskuti-
niųjų dviejų popiežių – Jono Pauliaus II bei Benedik-
to XVI – darbus, veiklą, kūrinius, be kurių, tikėtina, 
mūsų kova už laisvę nebūtų buvusi sėkminga. Ypač ne-
tikėtai pasibaigus Benedikto XVI pontifikatui prieš mus 
atsiveria savita tuštuma ir nežinomybė. Karštligiškai 
bandome dar geriau suprasti ką mums norėjo pasakyti 

šie du ypatingi žmonės, kurie užbaigė epochą, atvedu-
sią mus į laisvę ir paliko mus lyg vienui vienus su savo 
laisve ir atsakomybe prieš sudėtingą pasaulį su visais 
pasirinkimais. Jonas Paulius II savo pontifikato metu 
pasikliovė ir visada rėmėsi kardinolu Josephu Ratzin-
geriu, o šis visada buvo laikomas genialiu teologu filo-
sofo pašonėje, jie papildė vienas kitą. Abiejų popiežių 
poveikis buvo giliai socialinis, nukreiptas į dabarties 
pasaulį, abiejų popiežių poveikis Katalikų Bažnyčiai, 
ypač pasauliečiams, buvo beprecedentis. Esu įsitikinęs, 
kad Šventojo Sosto bei JAV „šventoji sąjunga“ įveikiant 
komunizmą buvo viena svarbiausių išorinių, taip pat 
ir vidinių atramų mūsų kelyje į Kovo 11-ąją ir Sausio 
13-ąją. 

Tačiau, deja, dalies žinios, kurią skleidė popiežiai, 
mes iki galo nepriėmėme. Po nepriklausomybės atga-
vimo labai greitai paskendome medžiaginio, techno-
kratinio, neoliberalaus buvimo terpėje, kuri šiandien 
išsikerojusi visoje ES, praėjusiame dešimtmetyje ofici-
aliai atsižegnojusi nuo savo krikščioniškų šaknų ir pa-
veldo. Tektoninis lūžis, atsivėręs prieš mus tik įstojus 
į ES, deja, iki šiol nėra suprastas. Neįžvelgdami stra-
teginės, dvasinės grėsmės mūsų Europos projektui, ži-
noma, negalime suprasti pavojų, kylančių mūsų pačių 
patriotizmui, kurį palengva pamirštame, kadangi jo 
iš esmės nereikia lengvoje būtyje, mums siūlomoje ES 
kasdienybės. Net atvirkščiai, patriotizmas, kaip ir reli-
ginė tapatybė, dabartinėje ES realiai suvokiamas kaip 
atgyvena, blogis, prieštaravimas „bendrajam kompro-
misui“, „Briuseliui“, nesusimąstant, kad toks Europos 
projektas palengva tampa svetimas mūsų vertybėms, 
tapatybei, pašaukimui.

Politikos filosofijos, strategijos trūkumas suvokiant 
mūsų tautos misiją ypač išryškėjo įstojus į ES, kuomet 
Lietuvą užgriuvo informacijos, pasirinkimų, dalyvavi-
mų lavina. Netruko atsiverti šimtai sektorinių pjūvių, 
receptų, prioritetų, dažnai prieštaraujančių tarpusavy-
je, stokojančių vientisumo ir bendros programinės kryp-
ties. Lietuva skęsta materialiose horizontalaus buvimo 
ES detalėse, tačiau iki šiol nėra bandžiusi savo veiklą 
ES įvertinti vertikaliu, dvasiniu pjūviu, metafiziškai, 
kaip Europą ir pasaulį vertina Katalikų Bažnyčia – vie-
nintelė institucija Europoje, kuri nepertraukiamai vei-
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kia du tūkstančius metų, ir kuriai niekas kitas tverme 
ir indėliu į Europos kūrimą prilygti negali. Jeigu Lie-
tuva nori ES išlikti kaip tauta, daranti strateginę įta-
ką regionui, Europai, pasauliui, tai ji privalo atpažinti 
savo veikimo principus ir misiją, kurią – anot Jono Pau-
liaus II – kiekviena valstybė įgauna Krikšto momentu.

i. kRikšČioniškoji euRoPos iR tautinė 
taPatyBės: ieškant haRmonijos 

Ar įmanoma suderinti mūsų krikščionišką europinį 
pašaukimą, kurį įgijome su 1387 m. krikštu, su mūsų 
senąja lietuviška, gal net iš dalies pagoniška tapatybe? 
Kaip dera lietuviškoji tapatybė su modernios ir visas 
mažumas po savo stogu apjungiančios valstybės kon-
cepcija, juolab su iki įtarumo bei kraštutinumų toleran-
tiškos ES vaizdiniu? Arba su globaliu būsimuoju pasau-
liu, kur išnyksta bet kokios tradicinės ribos, tapatybės, 
kur lyg Dangus ir Žemė, Rojus ir Pragaras, Juoda ir 
Balta, Tiesa ir Melas, Tamsa ir Šviesa neatskiriamai 
susilieja?

Jono Pauliaus II ir Benedikto VI atsakymai į tokius 
klausimus yra unikalūs, nebūtinai sutampa, tačiau juos 
verta išgirsti prieš mums apsisprendžiant dėl tolesnės 
integracijos į... ką konkrečiai pasakyti sunku, nes tai, 
kas išnyra prieš mūsų akis, yra iš esmės nepriklauso-
ma nuo mūsų sąmonės, ketinimų, tikslų ar interesų. 
Tai yra tiesiog „tai“. Žinoma, jeigu mes norime „tai“ 
formuoti, turime paprasčiausiai sustoti ir susimąstyti, 
pabandyti atsikratyti kasdienybės bei dabartinės kon-
junktūros siūlomo pasaulėžiūrinio diktato. Kaip tai jau 
šimtmečius daro Katalikų Bažnyčia ir kol kas veda pas-
kui save dalį pasaulio. Beje, geresniąją dalį.

Jonas Paulius II tautiškumą traktuoja kaip kiekvieno 
žmogaus lemtį, misiją, lyg tarpinę tapatybę, derančią 
ir su individualia žmogaus, ir su platesne regionine ar 
pasauline krikščioniškąja tapatybe – kiekvienas (asme-
ninis, tautinis, regioninis, religinis) jos lygmuo užima 
deramą vietą, kiekvieno jų praradimas sukelia egzis-
tencinę tuštumą, suardo prigimtinę harmoniją, meta-
fizinę tvarką.

Tuo tarpu Ratzingeris į tautiškumą žvelgia kur kas 
negatyviau – kaip į savitą sekuliarizuotą religijos pa-
kaitalą, kuris dėl globalizacijos vis labiau praranda 
savo prasmę, kadangi išnyksta ribos tarp objektyvaus 
ir subjektyvaus pasaulio, žmogaus ir tautos, žmonės vis 
mažiau save sieja su žeme, parapija, tauta, regionu ir 
vienijasi interesų ar kitokių tapatybių pagrindu, tarp jų 

ir krikščioniškuoju. Pačią tautinę valstybę Ratzingeris 
laiko tiesiogine XVII–XVIII a. sekuliarizacijos pasekme, 
kai krikščionio ir pasauliečio sąvokos Europoje atsi-
skyrė, tautiškumui vis aiškiau tampant suabsoliutintu 
sekuliarios valstybės egzistencijos pagrindu, o religijai 
vis labiau teliekant privačiu piliečių reikalu. Būtent ši 
sekuliarizuotos tautinės valstybės koncepcija, sekulia-
rizuotos politikos atskyrimas nuo moralinių ar dvasinių 
pamatų, Ratzingerio nuomone, ir atvedė Europą prie 
didžiųjų konfliktų XX a., fašistinio ir komunistinio to-
talitarizmo iškilimo1.

Panagrinėkime šiuos skirtumus atidžiau. Jono Pau-
liaus II žmogus – įgavęs prigimtinę metapolitinę laisvę 
būtent dėl savo individualios, tautinės, krikščioniškos 
tapatybės, įsijungęs į prigimtinius darinius, nugalėjęs 
totalitarizmus, sukūręs „tautų Europą“. Jonas Pau-
lius II išryškino tikinčiosios tautos vaidmenį bendrame 
pasaulinio išsigelbėjimo lauke. Savo ruožtu jis aiškiai 
atskiria patriotizmą nuo nacionalizmo – kadangi nie-
kas negali turėti priekaištų „teisėtai savo šalies meilei 
arba jos tapatybės vertinimui“2. Jonas Paulius II iškelia 
„misijinį patriotizmą“ – tautos gebėjimą suvokti savo is-
torinę misiją globalaus išsigelbėjimo fone, suvokti savo 
gilią vertybinę, dvasinę tapatybę, užpildyti šiuo dvasi-
niu turiniu savo nacionalinį, regioninį ar globalų veiki-
mą, nes tik tokiu keliu tauta gali tapti išgelbėto, išpirk-
to pasaulio dalimi, tik šitaip ji gali išlikti žemėlapyje. 
Jono Pauliaus II teigimu, sąvoka „tėvynė“ yra susijusi 
su „tėvo“ arba „motinos tėvynės“ sąvoka – ji esanti „ta-
patinama su paveldu, su iš mūsų tėvų gauta gėrybių 
visuma – palikimu“3. Jono Pauliaus II manymu, „tėvy-
nės sąvoka apima vertybes ir dvasinį turinį, kurį suda-
ro kurios nors konkrečios tautos kultūra“4. Anot Jono 
Pauliaus II, tėvynės atspindi „gilų ryšį tarp dvasinių 
ir materialių dalykų, tarp kultūros ir teritorijos – iš 
tautos jėga atimta teritorija tampa lyg prašymas ir net 
šauksmas, pasiekiantis pačios tautos dvasią“5. „Tėvas“ 
Kristaus lūpose skamba kaip esminis žodis – „visa man 
yra mano Tėvo duota“ (Mt 11, 27; plg. Lk 10, 22). Net 
ir pati krikščionybė yra „šis paveldas, kuriame labai 
svarbus yra Motinos indėlis, todėl Bažnyčia vadinama 
motina: mater ecclesia“6. Todėl, anot Jono Pauliaus II, 
„palikimas, kurį gauname iš Kristaus – tai žmogaus tė-
vynės ir kultūros paveldo dalis, kreipiantis amžinosios 
Tėvynės link“7. Tauta yra labai svarbi dalis šio pamati-
nio ryšio su dvasiniu paveldu, kuris, savo ruožtu, veda 
į visuotinį išsigelbėjimą. Taigi Jonas Paulius II atsklei-
dė dvasinį ryšį tarp žmogaus ir jo tautinės, kultūrinės 

1 joseph Ratzinger, Europa – I suoi fondamenti oggi e domani, mila-
no: edizioni san Paolo, 2004, p. 17–18.

2 andre dupuy, Pope John Paul II and the Challenges of Papal Dip
lomacy: Anthology (1978–2003), vatican city: the Pontifical council 
for justice and Peace, 2004, p. 339.

3 jonas Paulius ii, Atmintis ir tapatybė: Pokalbiai tūkstantmečių san

dūroje, iš italų kalbos vertė juozas Ruzgys, vilnius: katalikų pasaulio 
leidiniai, 2005, p. 70.

4 Ibid.
5 Ibid., p. 72.
6 Ibid., p. 73.
7 Ibid.
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ir globalios religinės tapatybės. Žmogus, atitrūkęs nuo 
savo kultūros, tautos, paveldo, praranda ryšį su savo 
paties pašaukimu. Savo ruožtu, funkcionalistinis ES 
modelis iš esmės atmeta galimybę gilintis į Europos, juo 
labiau jos tautų prigimtį ir tapatybę, buvimo Europoje 
prasmę ar tikslą.

Benedikto XVI žmogus – Vakarų Europos žmogus, 
ateities žmogus, kuris praranda ar jau prarado savo 
tautinę tapatybę, skęsta medžiaginiame vartotojišku-
me, palengva grimzta į nebūtį. Jonui Pauliui II tautiš-
kumas buvo vienas svarbiausių prigimtinių principų, 
leidusių pasipriešinti komunizmui, tarytum atspindin-
tis Vidurio ar Rytų Europos revoliucijų entuziazmą ir 
viltį. O Benediktas XVI kalba apie vienišą jau išsiplėtu-
sios Europos žmogų, kuris yra praradęs viltį, tapatybę, 
jaučiantis savo tradicinės civilizacijos pabaigą. Išrinkto 
Jono Pauliaus II pirmieji žodžiai „Nebijokite“ buvo nu-
kreipti į pasipriešinimą, dvasios laisvę, kovą už savo 
krikščionišką, istorinę, tautinę prigimtinę tapatybę, 
tikėjimą ateitimi, o Benediktas XVI savo apmąstymus 
skiria vienišam žmogui, kuriam siūlo surasti savo tapa-
tybę „šventųjų bendrijoje, komunijoje“8, kuriai negalioja 
nei laiko, nei vietos (atitinkamai ir tautiškumo) apibrė-
žimai. Šiai krikščionių bendrijai priklauso visi anksčiau 
mirusieji, šiuo metu gyvenantieji ir ateityje gyvensian-
tys krikščionys, eschatologinės Dievo Karalystės nariai. 
Ne atsitiktinai savo kūryboje Ratzingeris tokį didelį 
dėmesį skyrė sekmadieninei Šventųjų litanijai, kurioje 
susivienija visi krikščionys, gyvieji ir mirusieji.

Simboliškas ir Ratzingerio popiežiaus vardas – Bene-
diktas, nurodantis į po Vakarų Romos imperijos žlugi-
mo atėjusius vadinamuosius Tamsiuosius laikus, pri-
pildytus reliatyvizmo, skepticizmo, netikėjimo. 480 m. 
po Kristaus Umbrijoje gimęs Benediktas savuoju pa-
vyzdžiu, mokymu ir ypač Regula padėjo tvirtus pagrin-
dus ne tik vakarietiškai vienuolinei gyvensenai, bet 
ir vienuolijų sistemai, dar vadinamai krikščioniškąja 
akademija, kuri karų, ekonominių sunkumų, sociali-
nių neramumų, imperijos žlugimo sąlygomis išsaugo-
jo klasikinės kultūros idėjas, krikščioniškos tradicijos 
tekstus, tiesiog – moralines normas, kurių pagrindu vė-
liau susikūrė tai, kas vadinama „Europa“9, – neatsitik-
tinai 1964 m. spalio 24 d. popiežius Paulius VI šv. Be-
nediktą paskelbė Europos globėju. Vienas ryškiausių 
šiuolaikinių britų filosofų Alasdairas MacIntyre‘as dar 
1981 m. pasirodžiusiame moralės filosofijos veikale tei-
gė10, kad dabartiniai laikai iš esmės panašūs į šv. Be-
nedikto laikus, kai pradėti kurti vienuolynai, padėję 
išsaugoti Vakarų civilizaciją: „šiandien svarbiausia su-
kurti tokias vietinės bendruomenės formas, kuriose ar-

tėjant naujiems tamsiesiems amžiams būtų išsaugotas 
pilietiškumas, intelektualus ir moralinis gyvenimas“11. 
MacIntyre‘as pastebi, kad kaip ir V a., dabar Europoje 
dominuojanti barbarų kultūra, kurioje reliatyvizmas 
yra sumišęs su nepamatuojamais norais, kurioje emo-
cija yra pakeitusi protą. Kartu jis taikliai ir ironiškai 
įžvelgia vieną skirtumą: „šį kartą barbarai jau nelaukia 
už sienų, jie jau kuris laikas mums vadovauja. [...] šian-
dien mes visi laukiame ne Godo, o šv. Benedikto“12.

Galima sakyti, kad 2005 m. ir stojusiais naujojo „Be-
nedikto laikais“ religinė tapatybė tapo viena svarbiau-
sių egzistenciškai pasimetusiam, savastį beprarandan-
čiam žmogui. Daugelis net ir nesusijusių su Bažnyčia 
šiuolaikinių tyrinėtojų pastebi šį fenomeną – „aplink 
pasaulį – nuo pietinių JAV valstijų iki Artimųjų Rytų – 
visur kyla religijos reikšmė“13, o ją skatina būtent globa-
lizacija – „naujieji megapoliai tampa rojumi religiniam 
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8 george Weigel, God‘s Choice: Pope Benedict XVI and the Future of 
the Catholic Church, new york: harper Perennial, 2006, p. 206.

9 Ibid., p. 215.
10 alasdair macintyre, After Virtue: A Study in a Moral Theory, noter 

dame, indiana: university of notre dame Press, 21984.
11 Robert t. miller, „Waiting for st. vladimir“, in: First Things, 2011, 

February, p. 37.
12 alasdair macintyre, op. cit., p. 245.
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atgimimui“14. Krikščioniškoji tapatybė įgyja ypatingos 
reikšmės ypač šiais laikais, kai pasaulis tampa globaliu 
kaimu, kai nyksta tradicinės bendruomenės, nuo pa-
rapijų iki tautinių valstybių, yra tradiciniai politiniai, 
socialiniai, religiniai, moraliniai ar kiti orientyrai, kai 
dvasinis pasaulis tampa tik vidinės psichologinės bū-
senos išraiška, o išorinis pasaulis – paties žmogaus su-
kurtų prasmių rinkiniu. Ratzingeris šią būseną įvardija 
grįžimu į „pagonybės amžių“15, o gal net į „dar baisesnį“ 
periodą, kadangi pagonybės laikais buvo tikima dievais, 
o dabar ir šio tikėjimo nebelieka, vertybės niveliuoja-
mos, prasmės ir tiesos tampa reliatyvios. Bažnyčia, kaip 
ir visas pasaulis, lyg grįžta į savo ištakas – Bažnyčia 
šiuo metu ir vėl buriasi iš pagonių, ir ta prasme kar-
tojasi patyrimas, įgytas Jėzaus mokinių ir paties Jė-
zaus, pasakiusio, kad „niekur Izraelyje neradau tokio 
tikėjimo“ (Mt 8, 10), kaip tarp pagonių16. Ratzingeris 
tiki, kad tame perdėm pagoniškame, susiskaldžiusiame 
pasaulyje būtent krikščionybė atliks svarbų apjungian-

tį vaidmenį, Bažnyčia taps stipria ir dvasinga mažu-
ma, „kupina gyvybės“ kankinių Bažnyčia. Ratzingerio 
svarstymu, „matyt, turime atsisveikinti su mintimis 
apie tautinę Bažnyčią; galimas daiktas, mūsų laukia 
kitoniška, nauja Bažnyčios istorijos epocha“17, „Bažny-
čia [...] daugiau panašės į mažumų Bažnyčią, ji gyvuos 

kaip nedideli, gyvi tikrai įsitikinusių ir tikinčiųjų, iš 
savo įsitikinimo ir tikėjimo veikiančių rateliai“18. Savo 
ruožtu, šie mažumų rateliai kartu bus ir naujos, globa-
lios vienybės pagrindas.

Taigi Jonas Pauliaus II Europos ir tautiškumo klau-
simais buvo atgimimo šauklys ir vienytojas, o Benedik-
tas XVI – post-Europos pranašas, skelbiantis tradicinės 
Europos, tautiškumo pabaigą, siūlantis kurti vienuoly-
nus, remtis krikščioniška metapolitika ir ruoštis postis-
toriniam laikotarpiui. Jonas Paulius II atstovavo XX a. 
Europai ir jos triumfui prieš totalitarines sistemas, o 
Benediktas XVI – XXI a. nusivylimui, laukiantiems iš-
šūkiams, kartu ir dutūkstantmetei krikščioniškai stip-
rybei ištverti ir įveikti šiuos pokyčius, remiantis Baž-
nyčios socialine doktrina, krikščioniška metapolitika. 
ES Lisabonos sutartis buvo lyg simbolinis lūžis tarp 
šių dviejų popiežių reprezentuojamų dvasinių epochų. 
Žinia, šie popiežių požiūrio į tautiškumą skirtumai at-
spindi ne tik skirtingas epochas, bet kartu ir skirtingas 

ES šalių istorines patirtis. Jono Pauliaus 
II pažiūros artimesnės Vidurio ir Rytų Eu-
ropos tautoms, o Benedikto XVI – labiau 
atspindi postistorinės Europos dramą, į 
kurią palengva žengia ir Vidurio ir Rytų 
Europa, nors šiuo metu ES šios dvi tradi-
cijos koegzistuoja ir konfliktuoja. Daugelis 
Vidurio ir Rytų Europos šalių (iš dalies ir 
Jungtinė Karalystė, dešinieji šios ideolo-
gijos laikosi ir Prancūzijoje, vis labiau – ir 
Vokietijoje) atstovauja vadinamajai „tau-
tų Europai“ (žinoma, tai priklauso ir nuo 
konkrečių vadovaujančių politinių jėgų ar 
lyderių asmeninių nuostatų), daugelis šių 
šalių piliečių sieja save su savo tauta, jos 
misija platesnėje ES. Savo ruožtu, išblė-
sus plėtros entuziazmui ir ypač po pasku-
tinės didžiosios finansų bei ekonomikos 
krizės Rytų Europos šalyse atsiranda vis 
daugiau nusivylimo, skeptiškumo, vieni-
šumo, kurį pranašauja Benediktas XVI. 
Dar Jonas Paulius II pastebėjo, kad „Va-
karų Europos šalys jau pasiekė būseną, 
kurią galėtume pavadinti „post-tapatybe“, 

tačiau, deja, ši būsena šiuo metu tampa artima ir nau-
joms ES šalims.

Iš esmės Europa – kaip ir Lietuva ar kiekviena Euro-
pos tauta – gali pasirinkti tarp šių dviejų metapolitinių 
vizijų – susivienyti į tautą, suvokiančią savo misiją bei 
pašaukimą, atsiremti į pamatines krikščioniškas verty-
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13 scott m. thomas, „a globalized god: Religion‘s growing influ-
ence in international Politics“, in: Foreign Affairs, 2010, november/
december, p. 92.

14 Ibid.
15 joseph Ratzinger, Žemės druska: Krikščionybė ir Katalikų Bažny

čia XXI amžiuje, pokalbis su Peteriu seewaldu, iš vokiečių kalbos vertė 
giedrė sodeikienė, vilnius: alma littera, 2007, p. 130.

16 Ibid.
17 Ibid., p. 17.
18 Ibid., p. 237.
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bes ir siekti pasaulį padaryti geresnį, arba – kaip kad 
Benediktas XVI ne vieną kartą įspėjo savo pontifikato 
metu – ruoštis „post-tapatybės“ periodui, kuris paleng-
va tampa dabartinės ES esme, kai Lietuva kaip tapa-
tybė tiesiog išnyks, bet liks stiprios ir besipriešinančios 
vertybinės grupės, kurios turės jungtis į platesnius geo-
politinius, funkcinius ar kitokius darinius, kovojančius 
už savo išlikimą iki galo.

ii. kataLikiškumo iR tautiškumo 
sinteZė kaiP Lietuvos išLikimo 

PagRindas

Bažnyčios socialinė doktrina Lietuvoje niekada nebu-
vo bandyta nuosekliai įgyvendinti. Krikščionių demo-
kratų valdymas Lietuvoje buvo epizodinis ir prieškario 
(Antrosios) Respublikos metais, ir atkūrus Nepriklau-
somybę 1990 m. – abiem atvejais krikščionys demo-
kratai buvo iš politinės arenos labai greitai išstumti, 
sužlugdyti, aktyvesni katalikų socialiniai sąjūdžiai (pa-
vyzdžiui, ateitininkai) nuo 1926 m. buvo uždrausti, o po 
sovietų okupacijos nesugebėjo savo veiklos pakanka-
mai plačiai išvystyti. Pati Bažnyčia Lietuvoje po sovie-
tų okupacijos iš esmės nesugebėjo pažadinti aktyvaus 
pasauliečių socialinio veikimo, neišskleidė proaktyvios 
visuomeninės, valstybinės ar net regioninės metapoli-
tinės vizijos, nors jos nariai bent jau formaliai sudaro 
daugumą šalies gyventojų. Bažnyčia iš esmės apsiriboja 
savo vidiniu instituciniu gyvenimu, tiesioginių bažnyti-
nių pareigų atlikimu, gynybiškomis reakcijomis į atski-
rų jautresnių socialinių klausimų sprendimą. Katalikų 
bendruomenė nesugeba sukurti realios alternatyvos 
sekuliarioms žiniasklaidos priemonėms. Katalikų bend-
ruomenė Lietuvoje iki šiol nesugebėjo sukurti ir jokios 
rimtesnės alternatyvos sekuliariam švietimui (Lietu-
voje veikia tik kelios katalikiškos mokyklos)19. Iš esmės 
iki šiol Lietuva taip ir nesugebėjo atsikratyti po 1926 m. 
perversmo įsigalėjusios pozityvistinės tautininkų tra-
dicijos suvokti tautiškumą be gilesnio religinio turinio, 
atsieti tautinę ir krikščionišką tapatybes, kas iš esmės 
prieštarauja Jono Pauliaus II mokymui apie tikėjimo ir 
patriotiškumo darną. Po 1990 m. šią ideologiją iš dalies 
perėmė Sąjūdis, o vėliau ir Tėvynės Sąjunga, Lietu-
vos konservatoriai. Patriotizmo religinį, krikščionišką 
turinį giliau suvokti trukdo ir abiejų XX a. sekuliarių 
totalitarinių režimų pėdsakai tautos atmintyje. Abi to-
talitarinės ideologijos siekė anihiliuoti žmogaus orumą, 
ištirpdant individą tariamai aukštesniame bei šventes-
niame sekuliariame kolektyviniame darinyje, bandant 

visapusiškai ištrinti sąsajas tarp patriotizmo bei religi-
nio, metafizinio ar metapolitinio pašaukimo.

Katalikiškoji tapatybė buvo ir išlieka viena svarbiau-
sių ne tik susiejant Lietuvą su ES, bet ir pasipriešinant 
Rusijos agresijai regione – būtent Bažnyčia ir jai artimi 
socialiniai sąjūdžiai buvo didžiausias pasipriešinimo 
šaltinis tiek (at)kuriant valstybę po Pirmojo pasauli-
nio karo, tiek partizaninio karo prieš sovietus metu. 
Ateitininkai, įpratę veikti pogrindžio sąlygomis Sme-
tonos režimo metais, buvo viena pagrindinių atramų 
įsteigiant Kaune 1940 m. spalio 9 d. Lietuvos aktyvistų 
frontą, kuris 1941 m. birželio 22 d. priėmė sprendimą 
pradėti sukilimą, vėliau paskelbė apie laisvos ir nepri-
klausomos Lietuvos atkūrimą ir Laikinąją vyriausybę; 
ateitininkai sudarė žymią dalį ir pokario partizanų20. 
Bažnyčia nuosekliai rėmė rezistenciją ir per visą so-
vietmetį, kadangi valstybei sužlugus Bažnyčia likdavo 
vienintelė nepriklausoma organizuota metapolitinė ins-
titucija, prie kurios natūraliai prisišliedavo dauguma 
pokario ir sovietmečio rezistentų. Galbūt dėl šio vidinio 
gebėjimo priešintis ir Antrosios, ir Trečiosios Respubli-
kos metais šį katalikišką Lietuvos visuomenės sparną 
buvo bandoma kuo greičiau nuslopinti – gal būtent šioje 
Lietuvos visuomenės tapatybėje Lietuvos valstybingu-
mui priešiškos jėgos įžvelgdavo didžiausią grėsmę, tuo 
tarpu sekuliari tautinė ar „pagoniškoji“ Lietuvos tapa-
tybė tokios grėsmės nekėlė, net atvirkščiai – iš esmės 
pasitarnavo imperijai.

Alfredo Bumblausko teigimu, Lietuvoje dominavo du 
istoriniai naratyvai, sąlyginai vadintini „patriotų“ ir 
„kosmopolitų“21. „Patriotai“ esą remiasi visų pirma pa-
goniškąja tapatybe, atmeta jogailaitiškąją ir kaltina 
uniją su Lenkija kaip visų būsimų nelaimių šaltinį, 
Lenkijoje įžvelgia didžiausią pavojų Lietuvos valsty-
bingumui ir natūraliai (nors ir ne visada sąmoningai) 
ieško užtarimo Rusijoje, neįžiūri jokių Lietuvos sąsajų 
nei su Lenkija, nei su gudais/rusėnais ar žydais, akty-
viai pasisako už Baltoskandijos idėjas – šią tradiciją 
1792 m. pradėję Targovicos konfederatai (tiesa, 1792–
1793 m. jie dar nebuvo linkę radikaliai priešinti Lie-
tuvos ir Lenkijos), vėliau XX a. tęsę prieškario tauti-
ninkai, šiai tradicijai simpatizuojantys ir posovietiniai 
Lietuvos konservatoriai. Savo ruožtu, anot Bumblaus-
ko, „kosmopolitai“ rėmėsi visų pirma krikščionybe, visų 
bėdų šaltiniu laiko Rusiją, vertina uniją su Lenkija, taip 
pat ir gudų/rusėnų religinę ir etninę tapatybę kaip ats-
kirą nuo maskvėniškos, pabrėžia žydų indėlį į Lietuvos 
modernizaciją, nesupriešina orientacijų į Šiaurės ir Vi-
durio Europą. Abu šie modeliai, be abejonės, nėra nuo-
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19 jav katalikų Bažnyčia nuo pat jav susikūrimo vienu pagrindinių 
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seklūs ir baigtiniai, kadangi pirmuoju atveju „patriotai“ 
bando neteisingai monopolizuoti patriotizmą ar tautinę 
tapatybę, kurios iš esmės neatmeta antrasis naratyvas; 
savo ruožtu „kosmopolitai“ taip ir nesugebėjo, ypač mo-
derniaisiais laikais, suformuoti visuomenei suvokiamo 
pasakojimo, bent jau vaizdinio, kuriuo tauta galėtų pa-
sikliauti ir sekti. 

Tačiau didžiausia klaida, matyt, yra ta, kad šiuos mo-
delius bandoma dirbtinai supriešinti. Bažnyčios tradi-
cijoje, kurią nuosekliai plėtojo Jonas Paulius II, ir kuri 
padarė didžiausią poveikį Europos tautų suvienijimui, 
patriotizmas yra suvokiamas kaip religinio pašauki-
mo dalis, kaip misija, kurią kiekvienai tautai suteikė 
Kristus kartu su krikštu – kiekviena tauta vykdo savo 
misiją bendrame pasaulio išganymo kontekste ir tik 
tie individai, kurie įsiklauso į šią misiją, pajunta savo 
šaknis bei vaidmenį minėtą misiją įgyvendinant, kartu 
pajunta ir gyvenimo pilnatvę. „Kosmopolitų“ ir „patrio-
tų“ atskyrimas nei teoriniame, nei praktiniame lygme-
nyje neatspindi Vakarų krikščionybės tradicijos.

Trumpai XX a. trečią dešimtmetį valdę Lietuvos 
krikščionys demokratai negalėjo išplėtoti Bažnyčios 
socialinės politikos geopolitinėje ar užsienio politikos 
plotmėje, nes konfliktas su Lenkija dėl Vilniaus (tiek 
dėl okupacijos, tiek dėl Lietuvos Bažnytinės provinci-
jos nepripažinimo) neleido Lietuvos elitui įsisąmoninti 
Šventojo Sosto vykdytos Europos metapolitikos – konf-
liktas su Lenkija netiesiogiai buvo suvokiamas kaip 
konfliktas su katalikiška Lietuvos tapatybe ir katalikiš-
ka metapolitika, lenkiškumas ir katalikybė būdavo ne-
teisingai sutapatinami. Galų gale Smetonos tautininkų 
režimas nušalino krikščionišką Lietuvos elitą nuo val-
džios vairo, kadangi abiejų sparnų geopolitinės vizijos iš 
esmės nesutapo. Dabartiniai Lietuvos konservatoriai iš 
esmės tęsia šį pozityvistinį, liberalų, kiek romantizuotą 
prieškario tautininkų naratyvą, nedaug ką bendro te-
turintį su Vakarų Europos krikščioniška tradicija. Savo 
ruožtu dabartinių Lietuvos „kosmopolitų“ bėda yra ta, 
kad jie nesugebėjo išlaikyti krikščioniškojo politikos 
turinio, kuriuo pasižymėjo LDK elitas iki valstybės su-
griovimo XVIII a. Žinoma, negalima paneigti, kad vadi-
namieji „kosmopolitai“ sukūrė alternatyvą prieškarinei 
tautininkų sekuliariajai tapatybei, argumentuojant tai 
siekiu „pereiti nuo XIX a. – XX a. susiformavusio gyny-
binio, etnocentrinio, uždaro, selektyvaus ar direktyvinio 
modelio prie atviro, ilgų istorinių distancijų atminti-
mi paremto europietiško Lietuvos tapatybės modelio – 
ne stereotipiniu, tradiciniu, nacionalistiniu lietuvybės 

etnocentrizmu, bet ir Adomo Mickevičiaus sanklodos 
lietuvių“22. Tačiau nei Istorinės atminties akademijos 
vadovai, nei juos įkvėpę Lietuvos kaip regiono centro 
idėjos autoriai23 nesugebėjo perimti senosios Lietuvos 
tradicijos esminių sąsajų su Bažnyčios metapolitika ir 
dabartine Bažnyčios socialine doktrina, nesusiejo šios 
Adomo Mickevičiaus, LDK laikus siekiančios vizijos su 
krikščioniška metapolitine tradicija, kuri buvo ir Lie-
tuvos regioninės galybės, ir pasipriešinimo agresyviai 
Rusijos politikai regione stuburas.

Taigi 2004 m. atgimusi istorinė LDK regioninio cent-
ro metapolitika buvo po kelerių metų atmesta kaip Lie-
tuvoje nepritapęs projektas, tikėtina, dar ir užsienio 
šalių slaptosioms tarnyboms aktyviai tarpininkaujant. 
Rusija ir Antrosios, ir Trečiosios Respublikos laikotar-
piu sugebėjo sėkmingai pasinaudoti istorine targovitė-
nų („patriotų“) ir unijos šalininkų („kosmopolitų“) prieš-
prieša Lietuvoje ir sukurti reikiamas sąlygas tautinei 
ir katalikiškai tapatybėms Lietuvoje vystytis atskirai, 
lyg dviems paralelinėms visatoms, kurios tarpusavyje iš 
esmės nesusiliečia. Šitaip ne tik lieka susiskaldęs Lietu-
vos politinis elitas, bet ir įsitvirtina iš esmės prorusiška, 
antilenkiška Lietuvos geopolitinė orientacija, atskirian-
ti Lietuvos elitą nuo Vakarų krikščioniškos tradicijos. 
Taigi Basanavičiaus Lietuva atgavo nepriklausomybę, 
išsaugojo tautinę tapatybę, bet kartu prarado religinę, 
padovanodama ją savo kaimynams lenkams, todėl il-
gainiui, – ypač prie tautininkų, kuriems sovietų Rusija 
padėjo ateiti į valdžią, – iš esmės tapo geopolitine re-
vizionistinės Rusijos sąjungininke. Galima teigti, kad 
būsima Lietuvos okupacija jau iš esmės buvo užkoduo-
ta pirminėje valstybės geopolitinėje vizijoje, todėl gali 
realizuotis ateityje, jeigu ir toliau valstybės politiniai 
naratyvai bus kuriami atsisakius krikščioniškosios ta-
patybės ir metapolitikos.

Šiandienė Lietuva, deja, vis dar yra tokioje pat kryž-
kelėje, į kurią buvo patekusi tarp dviejų pasaulinių 
karų. Tačiau lygiai taip pat ir Lenkija ir po Pirmojo pa-
saulinio karo, ir dabartiniu metu nesugeba surasti tin-
kamo balanso tarp tautinės (moderniosios, neoliberalios 
arba neopagoniškos) ir (universaliosios, tradicinės) ka-
talikiškos tapatybės. Šią įtampą šiandien patiria visos 
krikščioniškos valstybės, bendruomenės, atskiri indi-
vidai. Jono Pauliaus II liudijimu, „esame milžiniško, 
dramatiško gėrio ir blogio, mirties ir gyvybės, „mirties 
kultūros“ bei „gyvybės kultūros“24 konflikto liudytojai. 
Mes ne tik „susiduriame“ su šiuo konfliktu, bet ir neiš-
vengiamai esame jo „viduje“ – jis paliečia mus visus, visi 
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22 žr. http://www.iaa.lt.
23 vladas sirutavičius, Raimundas Lopata, „Lenkiškasis“ istorijos 

veiksnys Lietuvos politikoje, vilnius: vilniaus universitetas, 2011, p. 47. 
Lietuvos kaip regioninio centro politikos metmenys buvo paskelbti 
2004 m. pavasarį laikinojo prezidento artūro Paulausko kalboje „nau-
joji Lietuvos užsienio politika“, o politiškai įtvirtintos politinių partijų 

susitarimu „dėl pagrindinių valstybės užsienio politikos tikslų ir užda-
vinių 2004–2008 m.“

24 kęstutis a. trimakas, Tegaivina mus Kristus, išleido šiaurės ame-
rikos ateitininkų valdyba „ateities“ žurnalo šimtmečio sukakties pro-
ga, 2011, p. 16.
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jame dalyvaujame ir esame neišvengiamai atsakingi 
už tai, kad apsispręstume besąlygiškai remti gyvybę“25. 
Lietuviška specifika čia tik ta, kad esame fronto linijoje, 
todėl šios įtampos turi didesnį poveikį pačios valstybės 
egzistencijai.

Apmąstydamas kalbamas įtampas regione Oskaras 
Milašius vienoje savo pranašystėje rašė: „lenkiškas ka-
talikiškas tikėjimas, prisotintas atgimusiu fanatizmu, 
kitų tautų zoologine neapykanta, dar kartą pakels gal-
vą. [...] Lenkija dar ryškiau atkartos amžinąją klaidą, 
besistengdama atnaujinti lenkišką katalikybę; tarptau-
tinė, universali katalikybė jiems svetima, [...] tautišku-
mas negali nustelbti krikščioniško visuotinumo“26. Tiek 
lietuviškas, tiek lenkiškas nacionalizmas po pirmosios 
bendros Respublikos sunaikinimo (Rusijai aktyviai da-
lyvaujant) taip ir nesugebėjo atrasti harmoningo abiejų 
tautų sambūvio universalioje Katalikų Bažnyčios me-
tapolitikoje, – perfrazuojant Milašių, pasmerkė save 
sunaikinimui. Milašius būsimą Lietuvos sunaikinimą 
Antrojo pasaulinio karo metu taip pat sieja su įsigalė-
jusiu materializmu, metafizinio pasaulio atsisakymu, 
tačiau tiki, kad būsima svetimtaučių engėjų prievarta 
sugrąžins lietuvius prie tikrųjų vertybių – lietuvių tau-
ta atsigaus ir „Europoje atliks moralinį vaidmenį kaip 
Antikos laikais Atėnai“27. Įdomu, kad vienintelis iš Lie-
tuvos vyskupų palaimintuoju paskelbtas Jurgis Matu-
laitis, simboliškai paskirtas Vilniaus vyskupu sunkiais 
lietuvių ir lenkų nesutarimų laikais (1918–1925), Jono 
Pauliaus II pavadintas „Vienybės apaštalu“28, ne kartą 
ir lenkų, ir lietuvių buvo apkaltintas politinio lojalumo 
stoka – nė viena tauta dėl savo tautinio uždarumo nesu-
gebėjo iki galo įvertinti jo pastangų suartinti abi tautas 
dėl metapolitinių ateities uždavinių29, tačiau būtent jam 
1927 m. pavyko sutaikyti Katalikų Bažnyčią ir Lietuvą, 
sudarant (prieš pat savo mirtį) Šventojo Sosto konkor-
datą su Lietuva30.

Jonas Paulius II yra pabrėžęs ypatingą metapolitinį 
senojo Vilniaus vaidmenį, kuriame harmoningai sugy-
veno įvairios tautos bei religijos. Popiežius pažymėjo, 
kad Vilnius jam yra ypač artimas ir būtent lietuviai su-
teikė Lenkijai „jogailaitišką“ tapatybę, kurios esminės 
savybės yra „daugialypiškumas ir pliuralizmas, o ne 
apsiribojimas ir užsidarymas“. „Jogailaitiškoji“ tapaty-
bė yra visų pirma krikščioniškoji Lietuvos tapatybė, o 
Jogaila iš esmės buvo sėkmingiausias Lietuvos karalius 
katalikas, kuris atskleidė visą krikščioniškos Lietuvos 
potenciją regiono ir visos Europos mastu. Prieškariu 
sudievinta legenda apie taip ir nekarūnuotą Vytautą 

tiesiog atskleidžia vidinius targovitėnų, Smetonos tau-
tininkų ir šiandienių Lietuvos dešiniųjų politinių jėgų 
nepilnavertiškumo ir provincialumo kompleksus akis-
tatoje su krikščioniška Europos kultūra. Vytautas Di-
dysis iki šiol yra kur kas labiau vertinamas nei, pavyz-
džiui, šv. Kazimieras, kas taip pat atspindi vyraujantį 
sekuliarų tautišką ar net pagonišką, provincialų men-
talitetą, – lietuvis iki šiol nesijaučia jaukiai apmąstyda-
mas savo tikrai krikščionišką ir europietišką tapatybę, 
kuria kadaise didžiavosi patys lietuviai, o šiuo metu 
daugiau didžiuojasi likusi krikščioniška Europa bei jau-
kiau joje besijaučiantys lenkai.

Norėdama atgauti vaidmenį regione ir krikščioniško-
je Europoje, Lietuva turi atkurti savo senąją, krikščio-
nišką, „jogailaitiškąją“ tapatybę – surasti savyje jėgų 
susigrąžinti į tautinę savimonę ir krikščionišką meta-
politiką, ir kitus Lietuvos krikščionis (lenkus, baltaru-
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25 Evangelium vitae, nr. 28.
26 oskaro milašiaus pranašystės: http://mintys.lt/tikėjimas/prana-

šystės.
27 Petro klimo įspūdžiai apie oskarą milašių, in: Šiaurės Atėnai, 

1990, nr. 18.
28 george matulaitis-matulewicz, Journal, translated and edited by 

sister ann mikaila, mvs of the sisters of the immaculate conception of 

the Blessed virgin mary of the Poor, stockbridge, 2003, p. 18, in: http://
www.padrimariani.org/assets/pdf/en/Bl_george_journal.pdf.

29 „kokia sunki čia vyskupo padėtis. į visas puses jį traukia. ir lietuviai 
ir lenkai norėtų jį į savo politikos ratelius įkinkyti. ir vieni, ir antri sten-
giasi jį į politikos klampynes įmurdyti“ (jurgis matulaitis, Užrašai, Put-
nam: nekaltai Pradėtosios mergelės marijos seserys, 1991, p. 229).

30 george matulaitis-matulewicz, op. cit., p. 12.

Linas giedrimas. nukryžiuotasis, motina ir mylimas mokinys. 
2009. medis, aliejus
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sius, ukrainiečius, rusus), taip pat „vyresniuosius“ savo 
brolius žydus. Jonas Paulius II pripažįsta, kad „jogailai-
tiškasis“ matmuo mūsų laikais liovėsi būti savaime sup-
rantamas dalykas, tačiau Lietuva ir Lenkija galinčios 
atnaujinti šią misiją, kurią vykdė abiejų tautų protėviai 
(taip pat ir tragiškai Katynėje žuvęs Lenkijos Preziden-
tas Lechas Kaczyńskis su savo komanda). Katalikiškoji 
tapatybė suteiktų Lietuvai metapolitinę gelmę, susietų 
jos patriotiškumą su krikščioniškąja Europos tradicija, 
harmonizuotų santykius su kaimyninėmis krikščioniš-
komis šalimis (visų pirma Lenkija), pristabdytų autori-
tarinės Rusijos vaidmenį regione, ką Jogailos dinastija 
suprato prieš daugiau nei pusę tūkstantmečio. Lietuva 
įgautų kultūriškai, geopolitiškai reikšmingo katalikiško 
forposto vaidmenį, kurį pripažintų ne tik konservatyvi 
Lietuvos visuomenė, bet ir daugiamilijoninė katalikų 
tauta, kuri ir ES, ir JAV sudaro stipriausią religinę ben-
druomenę. Būtent tokią misiją įgyvendino Jogaila ir Jo-
gailaičiai, kurie „nusipelnė neginčijamos šlovės kaip ar-
šūs tikėjimo gynėjai“31. Jogailaičiai bandė įsijungti į visas 
tuometines krikščioniškas Europos misijas ir siekė pri-
sistatyti vienais svarbiausių Europos gynėjų nuo totorių 
ir turkų, – taip Jogailos laikais Lietuva perėmė krikš-
čionybės pylimo metapolitiką, kurią regione pradžioje 
suformulavo Vengrija, o vėliau ir Lenkija su Lietuva32.

Thomasas Albertas Howardas knygoje God and the 

Atlantic: America, Europe, and the Religious Divide 
kalbėdamas apie amerikiečių unikalumą, – tarytum 
stebuk lą, kurio dėka JAV susivienijo, įsitvirtino pa-
saulyje, išvengė Europą nusiaubusių totalitarizmų, – 
pabrėžia, kad ši sėkmė JAV lydėjo ir dėl sugebėjimo 
išvengti istorinės Europos klaidos – „nulinio požiūrio į 
religiją“. JAV sugebėjo išsaugoti harmoniją tarp moder-
nios, liberalios visuomenės, savo patriotinės tapatybės 
ir religijos, išvengė savitos laukinės, bekompromisės 
dechristianizacijos, pradėtos Prancūzijos revoliucijos 
metais, kai Bažnyčia buvo supriešinta su modernia li-
beralia visuomene. Užuot supriešinę religiją su patrio-
tizmu, amerikiečiai „įtvirtino religiją kaip tokią ir ypač 
krikščionybę (dažnai labai idealizuotomis formomis) 
kaip Amerikos visuomenės ir demokratinės tvarkos 
pamatą“33. JAV šiuo metu turbūt yra vienintelė Vaka-
rų valstybė, kurioje „Aukščiausioji Esybė“, o ne civilinė 
valstybė yra įtvirtinta kaip žmogaus orumo ir žmogaus 
teisių pagrindas34, todėl niekur kitur pasaulyje žmogaus 
orumas nėra taip sureikšmintas. JAV lyderiauja pasau-
lyje pagal principą cuius religio, eius regio, nes, Paduvos 
universiteto sociologijos profesoriaus Andrea M. Macca-
rini teigimu, „tik tas, kuris sugeba susieti savo gelminę 
tapatybę su Dievo paveikslu ir kuris lieka atviras trans-
cendencijai, gali savo šalį valdyti, vadinti ją savo šalimi 
ir kurti bendrą likimą savo šalies ribose bei pasaulyje 
kartu su kitomis žmonių bendruome nėmis“35.

31 stephen c. Rowel, „Lietuva – krikščionybės pylimas?: vienos Xv 
amžiaus ideologijos pasisavinimas“, in: Europos idėja Lietuvoje: istorija 
ir dabartis, sudarė darius staliūnas, vilnius: Lietuvos istorijos instituto 
leidykla, 2002, p. 31.

32 Ibid., p. 32.
33 thomas albert howard, „the dialectic and the double helix“, in: 

First Things, 2011, march, p. 25.
34 šiuo metu šį unikalų ryšį jav tarp religinių vertybių ir valstybės 

bandoma suardyti, nors kartu griaunamas jav unikaliai sukurtas ir 
konstitucijoje įtvirtintas žmogaus laisvės projektas, kadangi laisvė be 
ontologinių pagrindų, be tikėjimo pagal dievo paveikslą sukurto žmo-
gaus orumu sunaikina pati save – arba atsiduoda visiškai nevaržomam 
liberalizmui, ilgainiui sunaikinančiam patį žmogų, arba sukuria vis di-
dėjantį valstybės aparatą to paties žmogaus orumo sąskaita.

35 andrea m. maccarini, „christian europe?“, in: First Things, 2012, 
may, p. 53.
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Tolerancija šiuolaikinėje politinėje retorikoje, iš dalies 
ir etikos bei politinės teorijos tekstuose, esti viena daž-
niausiai vartojamų sąvokų. Tačiau dažnai vartojami žo-
džiai tampa lyg burtažodžiais ar užkeikimais, kuriuos 
visi, rodos, supranta, nuolat kartoja, bet bent trumpam 
susimąsčius, ką jie reiškia, jų prasmės akivaizdumas 
tuojau pranyksta. Visiems skirtingai apeliuojant ir refe-
ruojant į toleranciją, reikalaujant daugiau (ar mažiau) 
tolerancijos, tampa nebeaišku, apie ką tiksliai kalbama. 
Taigi galima reikalauti „uždrausti“ tolerancijos sąvo-
ką, – bent jau kol nebus aiškiai apibrėžta jos reikšmė.

Kaip teigia lenkų filosofas Ryszardas Legutko, to-
lerancijos idėja niekuomet nebuvo ir nėra savipakan-
kama. Ji visuomet priklauso nuo tam tikros žmogaus, 
religijos, moralės ir pasaulio sampratos, todėl ir jos aki-
vaizdybė dažnai esti iliuzinė1. Tolerancijai dėl jos ne-
savarankiškumo visuomet reikia papildomo teorinio 
pagrindimo ir išaiškinimo, atsižvelgiant į ją įgalinan-
čias prielaidas, nes tai, ką mes toleruosime, o ko ne, 
anaiptol neslypi tolerancijos apibrėžime. Juk daugelyje, 
mūsų supratimu, tolerantiškų visuomenių nusikaltimai 
prieš turtą, gyvybę, nepilnamečių alkoholio vartojimas, 
prekyba narkotikais ir panašūs dalykai nėra toleruoja-
mi. Be to, paskiri svarūs autoriai pačiai sąvokai priski-
ria vis kitus atributus: vieni toleranciją supranta kaip 
pakantumą ir susilaikymą nuo veiksmo (John Locke), 
kiti – kaip aktyvią veiklą (Herbert Marcuse).

Dėl šios priežasties viena svarbiausių čia pasitelkia-
mų skirčių yra tarp pozityvios (veiklios ir aktyvumo 
reikalaujančios) ir negatyvios (susilaikymą nuo veiks-
mo reiškiančios) tolerancijos. Ši skirtis ypač paranki dėl 
to, kad žymi istorinį lūžį tolerancijos sampratoje XIX a. 
(kad ir nuo Johno Stuarto Millio).

Nors šis straipsnis yra veikiau teorinis, tačiau būtų 
naivu tarti, jog teoriniai svarstymai apie toleranciją 
neveikia praktikos. Kita vertus, pats teorinis kalbėji-
mas apie toleranciją yra problemiškas ir už akademi-

nio diskurso ribų menkai suprantamas, juoba kad šiuo 
klausimu susipainioja ir tikri intelektualai. Čia tinka-
ma iliustracija gali būti šviesaus atminimo mokslininko 
Romano Plečkaičio knyga-nesusipratimas Tolerancija2, 
kurioje nei remiamasi kitų teoretikų ar filosofų tyrinė-
jimais, nei adekvačiai apibrėžiama tolerancijos sąvoka. 
Blaškomasi tarp teorijos ir praktikos, argumentai ren-
kami iš istorijos, chemijos, medicinos, utilitaristinės 
filosofijos, psichologijos, apeliuojama į vertybes, remia-
masi savita individualistine etika. Pati tolerancija Pleč-
kaičiui ne tiek teorinė problema, kiek gyvenimo prakti-
kos klausimas, kurio sprendimas turi padėti individui 
tinkamai veikti tikrovėje3. Tinkamai nesusitvarkant su 
teorija naiviai suprantama praktika – tai labai dažna 
klaida.

negatyviosios toLeRancijos  
samPRata iR jos tRūkumai

Etimologiškai tolerantia kildinama iš lotyniško žodžio 
tolero, tam tikruose kontekstuose reiškiančio „iškentė-
ti“, „ištverti“, „atlaikyti“. Paprastai ji apibrėžiama kaip 
pakentimas ko nors, kas subjektyvia vieno ar kelių indi-
vidų nuomone laikoma neteisinga, nemalonu, nedora ir 
pan. Daugelio tolerancija etine ar politine prasme (nes 
yra ir techninės, medicininės bei kitos prasmės) yra su-
prantama kaip principas, leidžiantis taikiai sugyventi 
skirtingų pažiūrų, tikėjimo, rasės, lyties, klasių ar sek-
sualinių orientacijų žmonėms.

Tolerancija kaip politinis konceptas sutinkama kano-
nų teisėje bei scholastų veikaluose nuo XII a. ir reiškia 
save suvaržančią politinę galią atžvilgiu tų piliečių, ku-
rie elgiasi nemoraliai, eretiškai ar stabmeldiškai. Tei-
sinėje Viduramžių literatūroje ši sąvoka dažniausiai 
taikoma nekrikščionims – žydams, musulmonams ir 
pagonims, kurie gyvena taikingai4. Iš principo devian-
tiškos grupės esti diskriminuojamos (t. y. atskiriamos), 

kaiP ežiukas PasikLydo Rūke
arba kodėl reikia (nebe)kalbėti apie toleranciją
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tė, „tolerancijos teorija prieš ideologizuotą praktiką“, in: Knygų aidai, 
1999, nr. 2, p. 24–26. autoriaus atsakymas: Romanas Plečkaitis, „Pro 
domo sua“, in: Knygų aidai, 1999, nr. 3, p. 43–44.

4 istvan Bejczy, „tolerantia: a medieval concept“, in: Journal of the 
History of Ideas, 1997, t. 58 (3), p. 368–375.

1 Ryszard Legutko, Tolerancija: Mintys apie griežtą valstybę, prigim
tinę teisę, meilę ir sąžinę, iš lenkų kalbos vertė andrejus konickis, (ser. 
Atviros Lietuvos knyga), vilnius: kronta, 2006, p. 8.

2 žr. Romanas Plečkaitis, Tolerancija, vilnius: Pradai, 1998.
3 Pakankamai išsamią ir labai kritišką recenziją žr.: nerija Putinai-
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laikomos klystančiomis arba nemoralaus elgesio, tačiau 
nėra išstumiamos – joms leidžiama gyventi savo nuo-
žiūra, jei tik jos neardo taikos5. Pagrindinė viduramžiš-
kos tolerancijos idėja yra ta, kad reikia pakęsti blogį, 
kuris negali būti panaikintas, nesukeliant dar didesnio 
blogio. Kitatikių negalima prievarta atversti į krikščio-
nybę, nes šitaip būtų pažeidžiama žmogaus laisva valia 
(šis principas galiojo tik gimusiems kitatikiais, bet ne-
buvo taikomas eretikams).

Tiesa, aistringiausios diskusijos ir svarstymai apie to-
leranciją iškilo būtent XVI–XVII a. religinių karų metu. 
Svarbiausi tolerancijos aspektai tuomet buvo religijos 
laisvė ir pilietinė taika. Tolerancijos šalininkai tebuvo 
viena sprendimo siekiančių pusių, tą pačią problemą ir 
netgi remdamiesi panašiomis prielaidomis sprendė ir 
tolerancijos priešininkai. Abi pusės sutarė, kad pagrin-
dinis pilietinės nesantaikos šaltinis esąs religinis fana-
tizmas, kitaip – zelotizmas. Vieną galimų sprendimo 
būdų siūlė, pavyzdžiui, Thomas Hobbesas ar jaunasis 
Locke‘as – tai absoliutus religijos pajungimas politinei 
arba tiksliau – suvereno valdžiai. Tokios pozicija logika 
buvo pakankamai aiški: visuomenę skaldančios įvai-
rios sektos ir religiniai atskalūnai, todėl dėl pilietinės 
taikos, vienybės ir ramybės, su jais turi būti susidorota, 
o valstybėje visi piliečiai privalantys priklausyti vienai 
konfesijai6. Hobbeso teigimu, suverenas turi teisę kont-
roliuoti religines arba filosofines doktrinas ir dogmas, 
cenzūruodamas tas, kurios priešingos taikai, ir skatin-
ti taiką bei klusnumą palaikančiąsias7. Šitokia sant-
varka – griežčiausias cuius regio, eius religio principo 
įkūnijimas.

Vis dėlto Reformacija ir po jos sekę religiniai karai 
parodė, kad religinių bendruomenių skaidymasis ir at-
skalų konfliktavimas yra nuolatinė galimybė. Juolab 
kad daugelyje valstybių jau de facto egzistavo daug skir-
tingų religinių bendruomenių, todėl antitolerantininkų 
siūlomas sprendimas, nors teoriškai galbūt ir pagrįstas, 
praktikoje reiškė tolesnius karus ir kraujo liejimą. Ir, 
kaip parodė po Augsburgo taikos Šventojoje Romos im-
perijoje kilęs Trisdešimties metų karas, cuius regio, eius 
religio principas taikos visiškai neužtikrina.

Alternatyva tokiai pozicijai buvo religinės tolerancijos 
idėja. Idant būtų pasiekta taika tarp religinių konfesi-
jų atstovų, leidžiant jiems pasilikti prie savojo tikėjimo, 
reikėjo sukurti visiems bendras, privalomas ir nuo jų 
tikėjimo atsietas taisykles, kurios būtų racionalios bei 
kontroliuojamos politinės valdžios.

Taigi buvo svarbus aiškus Bažnyčios bei valstybės 

atskyrimas. Locke‘as savo Laišką apie toleranciją pra-
deda griežtu valstybės ir Bažnyčios funkcijų apibrėži-
mu. Bažnyčia jam esanti laisvai susiburianti dvasinė 
bendruomenė, o valstybė – piliečius jungianti sąjunga, 
sau pasiliekanti prievartos monopoliją, idant prižiūrėtų 
viešąją tvarką ir užtikrintų visų individų saugumą8. Dėl 
to, kaip pabrėžia Locke‘as, žiauriausia Bažnyčios baus-
mė gali būti ekskomunika, bet kaip jos pasekmė negali 
sekti atskirto nuo Bažnyčios individo turto ar gyvybės 
atėmimas. „Kad protas pakeistų savo požiūrį, reikia 
šviesos, o ji neatsiranda iš kūno bausmės.“9 Prievarta 
neįtikina, nebent verčia veidmainiauti, todėl netoleran-
cija atsiskleidžia kaip paprasčiausiai bergždžia. Piliečio 

teisės yra ne religijos ar Bažnyčios sritis10. Kita vertus, 
valstybė taip pat nekompetentinga religijos srityje, bet 
gali kontroliuoti apeigas, idant jos nesikirstų su viešąja 
tvarka ir niekam nedarytų žalos11.

5 Rosita garškaitė, „Policija, raugės ir tolerancija“, in: http://www.
bernardinai.lt/straipsnis/2012-11-15-rosita-garskaite-policija-rauges-ir-
tolerancija/90876.

6 Ryszard Legutko, op. cit., p. 24–31.
7 thomas hobbes, Leviatanas, iš anglų kalbos vertė kęstutis Rastenis, 

(ser. Atviros Lietuvos knyga), vilnius: Pradai, 1999, p. 189.
8 john Locke, „Laiškas apie toleranciją“, in: Romanas Plečkaitis, op. 

cit., p. 265–268.
9 john Locke, op. cit., p. 267.
10 Ibid., p. 272.
11 john Locke, op. cit., p. 289; Benedict de spinoza, TheologicoPo

litical Treatise and a Political Treatise, new york: dover Publicatons, 
inc., 1951, p. 245–256.

eglė vertelkaitė. sugniuždyta širdis. 2011. 
štampas, piešinys per kalkę
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Kartu norint geriau atskirti religiją, kaip potencialią 
zelotizmo grėsmę, nuo politikos, buvo pabrėžiama skir-
tis tarp individo vidaus ir išorės. Religijai ir tikėjimui 
laisvė buvo palikta žmogaus vidujybė, imtas akcentuoti 
individualus, neiškomunikuojamas dieviškosios patir-
ties pobūdis. Kaip apie spalvas negali papasakoti akla-
jam, taip savosios subjektyvios Dievo patirties negali 
perteikti kitam, o kartu ir verifikuoti. Šiuo klausimu 
ypač reiškėsi Spinoza, teigęs, jog kiekvienas žmogus 
turi teisę laisvai galvoti ir reikšti savo nuomonę bei 
savaip interpretuoti religiją, nes protai yra tokie pat 
skirtingi kaip ir skoniai12. Reikšminga tai, jog subjekty-
vumas ir klaidos galimybė čia veikia kaip argumentas 
prieš kieno nors universalistines pretenzijas į absoliučią 
tiesą, o tai vėlesniais amžiais pasitarnaus tolimesniam 
tolerancijos ribų plėtimui, ne tik religijos ar įsitikinimų, 
bet ir moralės sferoje.

Spinoza, Locke‘as ir panašūs į juos individą traktavo 
dichotomiškai – išorinis žmogus ir vidinis žmogus. Pas-
tarajam priklausanti religijos ir minties laisvė, o išori-
nis žmogus turįs paklusti racionaliems visų sugyveni-
mui reikalingiems nuostatams bei politinei valdžiai13. 
Kaip rašė Locke‘as: pabrėžtoji individo vidinė laisvė sa-
vitai primena Epiktetą ir stoišką, kaip begalinio trauki-
mosi į vidinės laisvės plotus, laisvės sampratą. Žinoma, 
dabar tai atrodo kiek groteskiškai. Kaip svarstydamas 
apie pažiūrų laisvę yra klausęs lietuvių filosofas Juo-
zas Girnius: kokia laisvės prasmė, jeigu ji negali virsti 
veiksmu14? Ar tai tikrai yra laisvė?

Dichotominis individo skaidymas į vidų ir išorę bei to 
meto filosofijoje ryškėjęs subjektyvizmas paklojo pagrin-
dus individo autonomijos idėjai. Tačiau antai Locke‘o to-
lerancijos samprata vis dar laikėsi prielaidos, jog esama 
tam tikrų, racionaliam protui prieinamų ir universalių 
sugyvenimo principų – prigimtinių įstatymų arba dės-
nių. Todėl taip pat buvo svarbus įsitikinimas, jog įma-
noma griežtai skirti moralę ir religiją. Kaip pabrėžia 
Legutko, moralės klausimais to meto tolerancijos teore-
tikų samprotavimuose išsamiai kalbama nebuvo15. Vi-
siems bendri moralės priesakai buvo suprantami kaip 
valstybės kompetencijos sritis, mat tikėta arba galimy-
be juos racionaliai dedukuoti, arba būtinybe suverenui 
valingai šią sritį apibrėžti. Šitaip moralė tapo atskirta 
nuo religijos ir pavesta valstybės globon, idant būtų 
užtikrinta pilietinė taika. Šis pamatinis tikslas įrėmi-
no ir religinę toleranciją: vėlyvasis Locke‘as pabrėžė, 
kad ir religinėms apeigoms, ne tik vidujybėje besisklei-
džiančiam tikėjimui, gali būti suteikta laisvė, tačiau tik 
kruopščiai prižiūrint ir saugantis pavojaus pilietinei 
taikai. Tolerancija tebuvo priemonė taikai užtikrinti.

Tuometinės tolerancijos sampratą gerai iliustruoja 
1689 m. Anglijoje priimtas Act of Toleration. Akto tiks-
las buvo pacifikuoti anglikonus ir konfesijas, atskilusias 
nuo anglikonų Bažnyčios – protestantus, baptistus ar 
kitus, tačiau jis nebuvo taikomas katalikams, nes jie 
buvo susisaistę priesaika ne tik su valstybe, bet ir su 
Romos popiežiumi. Trumpai tariant, remiantis aktu 
katalikai galėjo būti neprileidžiami prie oficialiųjų vals-
tybės pareigų, galėjo būti nepriimami į universitetus ir 
pan. Tačiau net Voltaire‘as to nelaikė tolerancijos pa-
žeidimu, nes, pasak jo, katalikams vis tiek paliekamos 
piliečio teisės ir prieš juos nėra smurtaujama16. Tai, kas 
šiandien būtų apibūdinama stipraus neigiamo krūvio 
žodžiu diskriminacija, tuomet nereiškė blogo elgesio. 
Individams ir privačioms institucijoms buvo palikta di-
džiausia laisvė rinktis, su kuo jie ar jos nori bendrauti 
ir bendradarbiauti, o su kuo ne. Žinoma, tik kol nebuvo 
pažeidžiamos pilietinės teisės.

Apibendrinant galima tarti, jog tolerancija tuo metu 
buvo suprantama kaip susilaikymas nuo smurto ar ki-
tokio įstatymų laužymo tarp skirtingą tikėjimą išpažįs-
tančių grupių. Tolerancija nereikalavo pagarbaus kito 
pažiūrų ar tikėjimo priėmimo, jos kaip principo reikėjo 
politinei taikai ir minimaliam socialiniam sambūviui 
užtikrinti. Taip toleranciją suprato Locke‘as, Spinoza, 
Voltaire‘as. Būtent tai Legutko vadina negatyviąja to-
lerancijos samprata, nes ji dažniau apibrėžinėjama per 
tai, kas ji nėra.

Žinoma, negatyviosios tolerancijos samprata nėra 
vienareikšmiškai skaidri, ji taip pat priklausoma nuo 
tam tikrų prielaidų. Pakanka vien kitokios žmogaus, 
religijos, valstybės ar racionalumo sampratos, ir tektų 
perinterpretuoti, kokio pobūdžio tolerancija iš jų plau-
kia. Turbūt vienintelis pastovus negatyvios tolerancijos 
sampratos atributas yra tai, kad ji visuomet reiškia su-
silaikymą nuo priešiškų veiksmų toleruojamo objekto 
atžvilgiu, tačiau toks apibrėžimas yra labai abstraktus 
ir nepaaiškinantis, kas ir kodėl turi būti toleruojama.

Pagrindinė šiandieniu supratimu svarbi negatyvio-
sios tolerancijos bėda yra ta, kad jos ribose gali išsitekti 
tai, ką mes traktuojame kaip aiškią diskriminaciją. Ži-
noma, galima uždrausti iracionalią, tik subjektyviais ar 
net nepagrįstais įsitikinimais pagrįstą diskriminaciją, 
tačiau iškyla kita problema: ar žmogus turi laisvę pasi-
rinkti, su kuo jis nori bendrauti, prekiauti, ką įdarbin-
ti, ar ne? Jei taip, tai atrodytų įmanomi ir tokie atvejai, 
kaip dar šio amžiaus viduryje JAV pietinėse valstijose, 
kai baltajam parduotuvės savininkui buvo normalu ne-
aptarnauti juodaodžių. Tokia rasizmo apraiška dabar 
būtų vertinama kaip nedovanotina netolerancija, tačiau 

in: Naujasis Židinys, 1991, nr. 8, p. 35.
15 Ryszard Legutko, op. cit., p. 200–202.
16 Ibid., p. 153.

12 Benedict de spinoza, op. cit., p. 257.
13 john Locke, op. cit., p. 278–284; Benedict de spinoza, op. cit., 

p. 259–261.
14 juozas girnius, „nepasaulėžiūrinė politika pasaulėžiūros žvilgiu“, 
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ji nepažeidžia piliečio teisių ir, Locke‘o supratimu, tai 
nėra netolerancija. 

Kitą tinkamą kritikos negatyviajai tolerancijai pavyz-
dį galima surasti Lietuvoje dirbusio filosofo Vosyliaus 
Sezemano raštuose. Savo straipsnyje „Tikroji ir netikro-
ji apykanta“ Sezemanas iš pradžių toleranciją apibrė-
žia grynai negatyviai, t. y. kaip „Prievartos, spaudimo 
dvasiniam individo gyvenimui nebuvimą iš valstybės, 
visuomenės ir Bažnyčios pusės“17. Tačiau pats netrukus 
priduria, kad prie „neigiamosios apykantos prasmės 
negalima sustoti“18, nes ji, „kaip ir neigiamoji laisvės 
prasmė“19, neturi savo turinio. Jis taip pat priekaištau-
ja, kad po grynai negatyvia tolerancijos samprata gali 
slėptis indiferentiškumas20. Kaip sprendimą ir išeitį jis 
siūlo tolerancijos sampratą papildyti artimo meilės ir 
meilės tiesai idėjomis. Meilės idėjoje slypi tikroji pagar-
ba ir nuoširdus įsiklausymas į kito nuomonę, o tai nea-
bejotinai yra žymiai geresnis dalykas nei po tolerancijos 
kauke besislepiantis indiferentiškumas. 

 Suprantama, kad nuo Apšvietos tolerancijos samp-
rata ėmė stipriai plėstis ir apimti taip pat politinių pa-
žiūrų bei moralės sritis. Ši slinktis vyko tikrai ne tik dėl 
radikalių politinių pokyčių (Prancūzijos ir Amerikos re-
voliucijos, „tautų pavasariai“), tačiau ir dėl pačios filoso-
fijos raidos (ta pačia kryptimi vedė ir reliatyvistinės, ir 
pozityvistinės tendencijos). Tolerancijos sąvoka pamažu 
pradėjo prarasti aiškesnius kontūrus, aprėpdama vis 
daugiau konkrečių „turinių“. Tai ir ženklina posūkį nuo 
negatyviosios, prie pozityviosios tolerancijos. 

PoZityviosios toLeRancijos samPRata

Pasak Legutko, aiškiausiai pozityvi tolerancijos sam-
prata atsiskleidžia XIX a. anglų mąstytojo Johno Stu-
arto Millio ir jo šalininkų filosofijoje. Būtent nuo Millio 
pasyvi ar indiferentiška pozicija tampa galima traktuoti 
kaip netolerantiška. Pasak Millio, nedarydamas nieko 
dėl visuomenės pažangos, stoji į stabdančiųjų jėgų pusę. 
Kaip pažangą stabdantys veiksniai suprantami papro-
čiai, įsigalėjusios pažiūros, stereotipai. Gyvenimas pa-
gal juos reiškia ne tik atsisakymą siekti progreso, bet 
ir savitą įvairių mažumų, marginalų, ekscentrikų ar 
atskalūnų engimą21.

Šis engimas kyla iš to, kad nieko nedarymas palaiko 
daugumos dominavimą mažumai, o juk tai, kad tam 
tikra nuomonė yra palaikoma daugumos, anaiptol ne-
reiškia, jog ji yra teisinga. Daugumos grėsmė mažumai 

gali pasireikšti ne tik politiniu požiūriu, bet ir papročių 
bei nuomonės dominavimu. O toks dominavimas daro 
poveikį gerokai lėčiau, nepastebimiau, tačiau kartu gi-
liau ir stipriau. Pasirodo, kad diskriminacija ir pavergi-
mas gali glūdėti daug giliau ir turėti gajas istorines bei 
kultūrines šaknis22.

Tolerantiška šiuo atveju yra tik ta maža visuome-
nės dalis, kuri imasi įvairių mažumų emancipacijos – 
šią funkciją turėtų atlikti intelektualai. Tiesa, būtina 
pažymėti, kad Milliui emancipacijos, išsilaisvinimo ir, 
kaip jis ją suprato, tolerancijos reikėjo ne tik dėl jų pa-
čių kilnumo. Labai svarbus dalykas jo koncepcijai buvo 
tiesa – tai yra pažangos tikslas, link kurio judama, ta-
čiau niekada nėra tikrumo, jog jis pasiektas. Aišku, čia 
kalbama ne apie matematines ir logines tiesas, bet apie 
„tiesas“, apimančias etikos, religijos, politikos, sociali-
nius santykius23. Visuomenės pažanga turėtų būti pa-
siekta per laisvą racionalią diskusiją. Žodžio laisvė, Mil-
lio supratimu, esanti viena svarbiausių vertybių, kurių 
dėka visuomenė harmoningai vystytųsi ir progresuotų. 
Tai reiškia, jog visuomet būtina išklausyti ir kitos po-
zicijos, net jei su ja ir nesutinkama, mat ir užgniaužtoji 
nuomonė gali būti teisinga, ir neleidimas jai pasireikšti 
būtų skriauda visai žmonijai. Be to, klaidingos nuomo-
nės užgniaužimas yra dar ir tuo blogas, nes joje gali būti 
krislas tiesos, blogiausiu atveju ji yra matas įsitikinti, 
kad jau žinoma teisinga nuomonė išties yra tokia24.

Liberalios visuomenės modelis neliko teorija, žodžio 
laisvė buvo teisiškai tvirtinama ir politiškai plėtojama 
ne tik anglosaksiškame pasaulyje, tačiau, nepaisant to, 
jau XX a. daugelis, o ypač kairieji, buvo nepatenkinti 
šia naujai susiformavusia visuomenės ir valstybės san-
kloda kaip nepakankamai laisva bei emancipuota, o iš 
tikrųjų retrogradiška ar net despotiška. Tad naujai – po 
Antrojo pasaulinio karo – perbraižytame Vakarų pa-
saulyje ir tolerancijos supratimas radikalizavosi ir iš es-
mės transformavosi, – tai puikiai iliustruoja vieno šiuo-
laikinės „buržuazinės visuomenės“ sisteminės kritikos 
didmeistrių Herberto Marcuse‘s tekstas „Apie represy-
vią toleranciją“. Marcuse aiškiai sieja savąją toleranci-
jos sampratą su Milliu, kai kurie autoriai netgi laiko jį 
Millio pozicijos atbaigėju, nes Marcuse esą pagaliau pil-
nai įsisąmoninęs aktyvų ir veiklų tolerancijos pobūdį25.

Rimčiausias Marcuse‘s priekaištas negatyviajai tole-
rancijos sampratai yra tas, kad ji leidžianti palaikyti vi-
suomenėje status quo, įtvirtinanti jau iš anksčiau egzis-
tuojančią nelygybę. Todėl dėl didesnės tolerancijos turįs 

17 vosylius sezemanas, „tikroji ir netikroji apykanta“, in: vosylius se-
zemanas, Raštai: Filosofijos istorija, kultūra, sudarė Loreta anilionytė, 
(ser. Iš Lietuvos filosofijos palikimo), vilnius: mintis, 1997, p. 611.

18 Ibid., p. 612.
19 Ibid.
20 Ibid.
21 Ryszard Legutko, op. cit., p. 236–237.

22 john stuart mill, Apie laisvę, iš anglų kalbos vertė vytautas Radž-
vilas, (ser. Atviros Lietuvos knyga), vilnius: Pradai, 1995, p. 21–24, 
26–27.

23 Ibid., p. 65–70.
24 Ibid., p. 38–39, 81–83.
25 Pauline johnson, Habermas: Rescuing the Public Sphere, new 

york: Routledge, 2006, p. 69–70.
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būti įvykdytas tam tikras visuomenės perversmas. Se-
noji negatyvi tolerancijos samprata pasirodo esanti re-
presyvi26: Marcuse‘s teigimu, vien žodžio laisvė, mėgini-
mas išklausyti mažumas esti nepakankami. Prietarai, 
daugumos dominavimas papročiuose, žiniasklaidoje ir 
švietime giliai įsišakniję stereotipai neleidžia sukurti iš 
tiesų tolerantiškos visuomenės. Millio siūlomas projek-
tas esąs pernelyg švelnus, jeigu tikimasi išrauti netole-
rancijos šaknis, todėl jį reikią peržengti ir radikalizuoti.

Nebepakanka leisti visiems išsakyti savo nuomo-
nę, nes, kaip skundžiasi Marcuse, net pati kvailiausia 
nuomonė yra išklausoma ir traktuojama rimtai27. Anot 
Marcuse‘s, rinkimasis toleruoti ką nors viena yra kar-
tu pasirinkimas netoleruoti ko nors kito, todėl turį būti 
vadovaujamasi naujo tipo išlaisvinančia tolerancijos 
samprata28, kuri, kaip jis pats teigia, toleruotų kairiuo-
sius judėjimus ir netoleruotų dešiniųjų, nes pirmieji ko-
vojantys už progresą ir emancipaciją, o dešinieji esantys 
retrogradiški29. Maža to, istorijos progresas, nukreiptas 
į emancipaciją ir revoliuciją, pateisinantis šią nelygybę 
ir neteisingumą „retrogradiškųjų“ atžvilgiu30.

Legutko pastebi, kad Marcuse‘i tolerancija esanti re-
voliucijos sinonimas, o tai jau – gryna praktika, kuri 
veda į apibrėžtą, gal net aiškaus turinio ateities pasau-
lį, kuris yra „patobulinta“ marksistinė utopija. Tik jos 
laikantis galima vertinti reiškinius taip, kaip tai daro 
Marcuse, nes pasak taiklios Michaelio Walzerio pasta-
bos, jis vienašališkai nusprendžia, kad tikrai pažįsta 
emancipacines jėgas, kurios yra vertos paramos, ir at-
sisako tolerancijos atžvilgiu tų, kurie yra joms priešiš-
ki31. Pastebėtina, kad tokia teisuoliška pozicija visiškai 
priešinga tam, ką teigė Millis. Ne mažiau svarbus čia 
aptinkamas tolerancijos sąvokos turinio išplovimas. 

Žinoma, Marcuse yra labai radikalus pozityviosios to-
lerancijos sampratos pavyzdys, bet iš jo samprotavimų 
gerai matyti perspektyvos, kurias atveria teorinio poli-
tinę tvarką paremiančio principo pavertimas praktinės 
veiklos principu. Štai 1995 m. UNESCO buvo priimta 
Tolerancijos principų deklaracija (Declaration of Prin-
ciples on Tolerance). Joje skaitome, kad „Tolerancija yra 
mūsų pasaulio turtingos kultūrų, saviraiškos formų ir 
buvimo žmogumi būdų įvairovės pagarba, priėmimas 
ir vertinimas. [...] Ji yra ne tik moralinė pareiga, bet 
taip pat politinis ir teisinis reikalavimas“32. Deklaraci-
joje taip pat pažymima, kad tolerancija esanti veiklus 
nusiteikimas, kurį skatina universalių žmogaus tei-
sių, pliuralizmo ir fundamentalių laisvių pripažinimas, 
o tolerancijos principai turėtų būti diegiami švietimo 

institucijų pagalba33. UNESCO deklaracijoje išsakoma 
tolerancijos samprata labai greitai prigijo vidurinių mo-
kyklų dorinio ugdymo programose, tai tampa aišku at-
sivertus bet kurį mokyklai skirtą etikos vadovėlį. Šitaip 
suprasta tolerancija dabar skiepijama kaip nauja šiuo-

laikinės ir atviros visuomenės dorybė. Dėl šio, platoniš-
kai tariant, kilnaus melo arba švelnios indoktrinacijos, 
tolerancija pradėjo virsti tuo, kuo yra dabar: miglota ir 
nereflektuota, bet kartu nekvestionuotina bei tarsi sa-
vaime suprantama gėrybe. 

PoZityviosios toLeRancijos kRitika

Iš tiesų, kai tolerancija tampa pozityviu siekiu, dar 
svarbesnės tampa prielaidos, kuriomis ji remiasi. Juo-
lab kad praktikoje pozityvios tolerancijos siekimas virs-
ta kaltinimu netolerancija visiems, besilaikantiems ki-

kaiP ežiukas PasikLydo Rūke

26 herbert marcuse, „on represive tolerance“, in: Robert Paul Wolff, 
Barington moore jr., herbert marcuse, A critique of pure tolerance, 
Boston: Beacon Press, 1965, p. 82–85.

27 Ibid., p. 94–95. 
28 Ibid., p. 88–89.
29 Ibid., p. 107.

30 Ibid., p. 103, 107–108.
31 michael Walzer, On Tolerance, new haven and London: yale uni-

versity Press, 1997, p. 118. 
32 unesco, Declaration of Principles on Tolerance, Paris: unes-

co, 1995.
33 Ibid.
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tos pasaulėžiūros. Tą puikiai galime stebėti šiuolaikinės 
Europos politikos arenoje. Antai Maltos siūlytas kandi-
datas į Europos sveikatos komisaro postą Tonio Borgas 
buvo išvadintas neeuropietišku ekstremistu vien todėl, 
kad yra katalikas ir gyvena pagal katalikišką pasaulė-
žiūrą, nors jo postas su LGBT rūpinčiais abortų ar tos 
pačios lyties asmenų santuokos klausimais neturėjo nie-
ko bendra34. Tačiau iš tiesų už kaltinimų netolerancija 
ir ekstremizmu tiesiog slypi nesutarimas dėl pamatinių 
pasaulėžiūrinių prielaidų. Ir tai tik vienas daugelio ga-
limų atvejų. Į pozityviąją toleranciją orientuota pozici-
ja jau savaime numato, kad ji visuomet bus teisesnė už 
visas kitas. Teisesnė tiek, kad negali jų toleruoti. Bet 
ar šitoks įsitikinimas savo teisumu nėra apraiška tokio 
zelotizmo, su kokiu kovojo Locke‘as, Spinoza ar Millis? 

Tolerancijos sąvokos vartojimas, kalbant apie tą lygy-
bės ir laisvės visuomenę, už kurią kovoja Marcuse‘s tipo 
neomarksistai arba kuri yra pristatoma UNESCO dek-
laracijoje, švelniai tariant, atrodo keistai. Galima pa-
grįstai klausti, ar tai, apie ką ten kalbama, yra toleran-
cija? Nes kai tolerancijos vardu reikalaujama lygybės, 
atvirumo, pliuralizmo, ar veikiau nėra reikalaujama 
šių išvardytų vertybių, o ne tolerancijos? Žmogus, kuris 
pasakytų, kad toleruoja moteris, žydus, juodaodžius ir 
homoseksualus, atrodytų mažų mažiausiai nepatrauk-
liai, mat jį būtų galima įtarti seksizmu, antisemitizmu, 
rasizmu ir homofobija. Tolerancija jau vien savo eti-
mologine reikšme lyg ir numano, kad esama kažkokio 
neigiamo požiūrio, bet tolerantiškas žmogus atsisako 
veikti prieš jam nepatinkantį objektą ar fenomeną. To-
kiu atveju būtu nesunku įrodyti, jog įmanoma būti to-
lerantiškam, bet kartu karštai neapkęsti žydų. Daug 
paprasčiau būtų įrodyti antisemitizmo istorinį, loginį 
ir net filosofinį neteisingumą. Taigi būti antisemitu yra 
neteisinga, o ne netolerantiška. Lygiai taip, kai yra rei-
kalaujama pagarbos, – reikalaujama būtent pagarbos, 
o ne tolerancijos. Sąvokos lyg ir numano, kad tai du ga-
limi skirtingi santykiai to paties objekto atžvilgiu. 

Dėl pastarojo dalyko yra skundęsis net žymusis mark-
sizmo apologetas Slavojus Žižekas. Kai kovojama su ra-
sizmu, antisemitizmu, nelygybe, neteisingumu, tai ir 
kovojama su tais dalykais, o tolerancijos sąvoka visa tai 
tik apvelka savita migla35. Kova su antisemitizmu nėra 
kova už toleranciją, tačiau net jei šios kovos ir sutaptų, 
tai būtų galima drąsiai teigti, kad į pozityvią toleranci-

jos apibrėžtį galima įstatyti bet kokią vertybę, tikslą ar 
siekį. Tokiu atveju pirštųsi drastiška išvada: kalbėjimas 
apie toleranciją pozityvia prasme yra arba absurdiškas 
ir beprasmis, arba tik patogus lozungas siekiant įtvir-
tinti kokias nors vertybes.

Vis dėlto, jeigu pozityvią tolerancijos sampratą priim-
tume kaip valdžią, atsivertų visai kitų su ja susijusių 
problemų laukas. Ir šitoks priėmimas nebūtų tik min-
tinis eksperimentas, nes pozityvi tolerancijos samprata 
daugelio Vakarų pasaulio valstybių viešosiose erdvėse 
yra deklaruojama atvirai. Žinoma, ji eina kartu su kito-
mis prielaidomis ir vertybėmis, o praktikoje tai reiškia 
įpareigojimą konkrečios visuomenės nariams priimti 
į savo tarpą atstumtuosius, kitaminčius bei įvairias 
mažumas, taip pat potencialiai užgaulios kalbos drau-
dimą – visa tai apima vadinamasis politinio korektiš-
kumo sąjūdis, kurį savo programinės kritikos kalboje 
taikliu ir itin ironišku būdu yra diskvalifikavęs Vladi-
miras Bukovskis36. Lietuvoje šį reiškinį gan išsamiai 
yra nagrinėjęs filosofas Algirdas Degutis. Pasak jo: „Pri-
valomos tolerancijos režimas, kitaip žinomas politinio 
korektiškumo vardu, jau keletą dešimtmečių kamuoja 
Vakarų visuomenes. [...] Emancipacinis šiuolaikinio li-
beralizmo projektas tampa vis labiau represinis ir des-
truktyvus, nors vykdomas švelnesnėmis formomis nei 
tos, kurias naudoja brutalesnės ideologijos. [...] Visos 
PK (PK – politinis korektiškumas) priemonės sukasi 
apie diskriminaciją kaip didžiausią blogį ir apie nedis-
kriminaciją (toleranciją, atvertį, įtrauktį) kaip didžiau-
sią gėrį“37. Čia atsiskleidžia didysis tolerancijos istorijos 
paradoksas – ilgą laiką buvusi principu, padedančiu 
siekti žodžio laisvės ir pliuralizmo, tolerancija dėl dar 
„didesnio“ pliuralizmo tampa cenzūros ir naujo repre-
savimo pateisinimu. 

PK idėja atsirado bei susiformavo totalitarinėse ir 
komunistinėse Sovietų Sąjungoje ir Kinijoje: PK – el-
gesys pagal idėjinius partijos nuostatus (korektiškumą 
bendrai galima apibrėžti kaip elgimąsi pagal tam tikrą 
standartą ar principą). Taip šią sąvoką suprato Leni-
nas, bet Mao ją pradėjo taikyti ir idėjų atrankai. Į Va-
karų visuomenes šis terminas persikėlė XX a. septintą 
dešimtmetį, kai JAV į anglų kalbą buvo išversta Mao 
Raudonoji knygelė, ir terminas prigijo naujosios kairės 
(new liberal left) sąjūdžiuose38. Taigi PK dabartiniuose 
Vakaruose yra naujo pobūdžio ideologinis standartas, 

34 žr. „t. Borg atvejis ek: krikščioniškos vertybės nėra europietiškos 
vertybės?“, in: http://www.bernardinai.lt, 2012-11-14. verta prisiminti 
ir mįslingą istoriją apie slovakišką euro monetą su šventaisiais kirilu ir 
metodijumi, kai neaišku kieno iniciatyva buvo pareikalauta pašalinti 
aureoles ir kryžius, nes tai galį įžeisti nekrikščionis. tiesa, vėliau rei-
kalavimas taip pat paslaptingai buvo atsiimtas; žr. „es institucijos liepė 
pašalinti kryžius ir aureoles nuo slovakiškos 2 eurų monetos“, in: http://
www.bernardinai.lt, 2012-11-26.

35 slavoj žižek, „tolerance as an ideological category“, in: Critical 
Inquiry, 2008, t. 34, nr. 4, p. 660–662.

36 vladimir Bukovskij, „Politinis korektiškumas – blogiau už leniniz-
mą?“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2010, nr. 3–4, p. 80–87.

37 algirdas degutis, „kaip galima liberalizmo tironija“, in: Logos, 
2010, nr. 64, p. 51, 52–53.

38 geoffrey hughes, Political Correctness: A History of Semantics 
and Culture, singapore: ho Printing singapore Pte Ltd, 2010, p. 62–63; 
Ruth Perry, „a short history of the term Politically correct“, in: Beyond 
PC: Toward a politics of understanding, edited by Patricia aufderheide, 
minnesota: graywolf Press, 1992, p. 72–73.
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kylantis iš naujosios kairės ideologijos. Jeigu formaliai 
tuščią pozityvią tolerancijos sąvoką užpildytume tomis 
pačiomis prielaidomis, kuriomis remiasi PK, tai taptų 
aišku, kaip PK pavirto priemone tolerancijai siekti.

Degutis teigia: „Tolerancija, dar neseniai reiškusi tik 
pakantumą, susilaikymą nuo agresyvių veiksmų prieš 
tuos, kurių elgesiui nepritariama, dabar interpretuo-
jama kaip pozityvi pareiga pripažinti, priimti į savo 
gretas ir remti atskirties aukas“39. Atvirumas, neseniai 
reiškęs „atvirumą kritikai ginant savo poziciją“, dabar 
yra suprantamas kaip visų pozicijų lygiavertiškas, o 
tai reiškia tiesos ir moralinio reliatyvizmo įtvirtinimą. 
Tolerancijos vardu yra draudžiamas bet koks skirtumų 
darymas (t. y. diskriminacija): darbdaviams apribojama 
laisvė pasirinkti darbuotojus, net paskiro asmens laisvė 
bendrauti ir nebendrauti su kuo jis nori yra ribojama, šį 
apribojimą grindžiant kaltinimais rasizmu, homofobija 
ir pan., siekiama totalinio atvirumo40. Nediskrimina-
cija virsta moraliniu imperatyvu, esančiu aukščiau už 
individo laisvę savarankiškai užimti moralinę poziciją 
ar pasirinkti, su kuo ir kaip jis nori bendrauti. Kaip pa-
stebi amerikiečių filosofas Allanas Bloomas, nebelieka 
tų visiems bendrų principų, apie kuriuos kalbėjo poli-
tikos filosofai Naujųjų amžių pradžioje, jie yra pakei-
čiami atvirumu41. Bet šis „atvirumas“ yra selektyvus ir 
dažniausiai išvirsta į netoleranciją kieno nors atžvilgiu. 
Tad nederėtų stebėtis, kai organizacijos, kurios skelbia-
si kovojančios už toleranciją, emancipaciją, žmogaus tei-
ses, dažnai pačios elgiasi itin netolerantiškai kitaminčių 
atžvilgiu42. Tai nėra joks nesusipratimas ar paradoksas. 
Už reliatyvistinės retorikos taip pat gali slėptis totali-
tarinis savo prigimtimi siekis primesti vieną ideologiją. 
Būtent dėl to į šią gretą galima statyti ir Marcuse43, ir 
iš pažiūros reliatyvistiškus PK šalininkus. Be pirma-
pradžių simpatijų marksizmui juos vienija ir pozityviai 
suprasta tolerancijos sąvoka bei artimi idealai.

vietoj išvadų: aR gaLima  
toLeRuoti netoLeRanciją?

Ką galima pasakyti trumpai apžvelgus tolerancijos 
idėjos kismą? Išryškėję du skirtingi tolerancijos supra-

timo būdai – negatyvusis ir pozityvusis – tarpusavyje 
skiriasi ne tik prielaidomis, bet ir veikimo pobūdžiu, 
tikslais ir rezultatais. Pasklaidžius negatyviąją toleran-
cijos sampratą tampa aišku, kad ji iš esmės reiškia susi-
laikymą nuo smurto toleruojamo objekto atžvilgiu, t. y. 
ji yra principas, užtikrinantis pilietinę taiką bei pažiūrų 
ir tikėjimo laisvę. Tačiau net ir šitaip minimalistiškai 
suprasta tolerancija esti reikalinga papildomų prielai-
dų, kurios apibrėžtų kaip, kodėl, kokiais atvejais ir kie-
no atžvilgiu reikalinga tolerancija bei kada ją galima 
peržengti. Pozityviosios tolerancijos bėdos dar rimtes-
nės, mat ji savaime reikalinga turinio, kuris nurodytų 
jai keliamus tikslus ir siekinius. Šie siekiniai savo ruož-
tu atkeliauja iš pasaulėžiūrinės sistemos, pavyzdžiui, 
naujosios kairės politinio korektiškumo (marksistinės) 
ideologijos. Kartu akivaizdu, kad kai tolerancijos vardu 
imama siekti kokių nors pozityvių tikslų, pavyzdžiui, 
kurti egalitaristinę ir pliuralistinę visuomenę, tada už 
tolerancijos ribų lieka kitaminčiai bei tokių tikslų kri-
tikai. Tai paaiškina, kaip tolerancijos vardu gali būti 
įvedamos naujos diskriminacijos formos, cenzūra ar net 
represijos, gyvuojančios įvairiose politinio korektišku-
mo inkarnacijose.

Tačiau ką daryti išaiškėjus šitokiam tolerancijos ne-
apibrėžtumui ir iš jo plaukiantiems pavojams? Visų 
pirma, galima nebesinaudoti pozityviai, veikliai arba 
aktyviai suprantama tolerancijos sąvoka, o kalbant 
apie toleranciją negatyviąja prasme, visuomet aiškiai 
įvardyti jos prielaidas. Šitaip būtų išvengta piktnaudo-
jimo bei sąvokos vartojimo kalbant kitais, ne toleran-
cijos, klausimais. Be to, tai nuskaidrintų diskusijas ir 
debatus tokiomis temomis kaip lygybė, teisingumas, 
laisvė ir pan., būtų išvengta prielaidų slėpimo bei ma-
nipuliavimo netolerancijos kaltinimais. Pozicijos tu-
rėtų būti įrodomos laisvoje ir atviroje diskusijoje, o ne 
kitaminčių persekiojimais. Tiesa, lietuviškai kalbant 
apie negatyviai suprastą toleranciją būtų patogiau ir 
paprasčiau vartoti žodį pakanta. Taigi diskutuokime 
apie pakantą, laisvę, lygybę ir artimo meilę. Drąsiai ir 
atvirai, be sofistiško dangstymosi po įvairiais lozungais 
ir šūkiais, o tada gal ir ežiukui pagaliau pavyks ištrūkti  
iš rūko.

kairiųjų organizacijų išpuolius prieš tikinčiuosius. nors išpuoliai priski-
riami radikaliai kairei, tačiau nuostabą kelia tai, kad juose dalyvauja ir 
organizacijų, pasisakančių prieš diskriminaciją ir už toleranciją, atsto-
vai; žr. „europoje – nerimas dėl antikrikščioniškos netolerancijos“, in: 
http://www.bernardinai.lt, 2012-11-13.

43 ką ir daro Bukovskis; žr. op. cit., p. 85.

kaiP ežiukas PasikLydo Rūke

39 algirdas degutis, „atviros visuomenės“ spąstai“, in: Athena: Filo
sofijos studijos, 2008, nr. 4, p. 164.

40 algirdas degutis, „kaip galima liberalizmo tironija“, p. 52–55.
41 allan Bloom, The closing of the American mind, new york: simon 

and schuster, 1988, p. 30–31.
42 geras pavyzdys yra neseniai Netolerancijos ir diskriminacijos prieš 

krikščionis Europoje observatorijos pateikta ataskaita esBo apie įvairių 
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1961.I.10. Nepasiteisino kapeikinės viltys. Apyvartoje 
liko anksčiau paleistos tik 1 ir 2 kapeikų monetos. Visos 
kitos – naujai nukaldintos, kiek skirtingos išvaizdos nei 
senojo pavyzdžio. Daug kas buvo prisirinkę 5 kap. mo-
netų. Gal prieš du mėnesius metro stotyse prie įėjimo 
pradėjo statyti 5 kap. mo-
netoms pritaikytus auto-
matus. Taupytojų nusivy-
limui, naujos laidos 5 kap. 
moneta ne tik kiek kitokios 
išvaizdos, bet ir 1 g sunkes-
nė už senąją, kurią automa-
tas išmeta (nepriima). Kazi-
mieras turėjo kondensuoto 
pieno skardinėlę iki viršaus 
prikrovęs 2 kap. monetų. 
Ten buvo 4 rubliai (ir sena, 
ir nauja valiuta). Taigi skardinėlė davė 100% pelną. 
Naujos laidos pinigais keistai atrodo kainos. Pavyz-
džiui, pašto ženklas paprastam laiškui kainuoja 4 kap., 
o vokas su atspausdintu tokiu ženklu – 5 kap. Nema-
loniai nuteikė kainų „apvalinimas“. Kainose buvusios 
1–4 kap. virš dešimties – nubraukiamos, o 5–9 kap. virš 
dešimties tapo 1 kapeika. Smulkmena? Toli gražu ne. 
Dėl to pabrango labai svarbus Stromyngrado studentų 
mitybos patiekalas – jautienos sardelė su garnyru: kai-
navo 1,95 rub., o dabar suapvalinus – 20 kap. Realiai 
pabrango. Ir ne tik sardelės. Kažkas ir kažkur sužinojo, 
kiek vidutiniškai per dieną suvalgoma tokių porcijų ir 
paskaičiavo, kiek papildomai studentai sumoka per die-
ną bei sumokės per mėnesį ir t. t. Visa šita aritmetika 
buvo surašyta ant popieriaus lapo, ankstų rytą pritvir-
tinto iš išorės prie valgyklos durų. Po kiek laiko tą lapą 
nukabino valgyklos darbuotojos. Girdėjau studentus 
kalbant, kad vaikštinėja po bendrabutį kažkokie vaiki-
nai (?!) ir atsargiai teiraujasi, kas tai galėjo padaryti... 

Tyliai, ramiai šį rytą man sukako dvidešimt dveji. [...]
1961.I.16. TSRS istorijos istoriografijos egzaminas. 

Panelės pašiurpusios, tad vėl „paleido abėcėlę“ – į au-
ditoriją ėjome pagal sąrašą. Egzaminavo doc. Ilerickis. 
Nuoširdžiai prisipažįstu: bijojau. Kursas nemažos ap-
imties, sudėtingas. Viskas ėjo lengvai, lyg sviestu pa-
tepta. Savo nuostabai ir trečią klausimą pradėjau užtik-

maskvos dienoRaštis (iii)

Sigitas Jegelevičius

rintai ir netgi agresyviai. Jau iš esmės atsakęs trečią 
klausimą ir matydamas dėstytojo veide pasitenkinimą, 
nesusilaikiau ir pratęsiau to klausimo nagrinėjimą sua-
bejodamas Lomonosovo pažiūrų dėl Kijevo Rusios vals-
tybės kilmės (buvau šį bei tą kiek kitaip radęs leidinyje 
Очерки истории СССР, t. I). Бес попутал! Dėstytojas 
susiraukė ir nesileisdamas į diskusijas pasakė, kad Lo-
monosovas teisus, parašė ketvertą. [...]

1961.I.22. Sekmadienio vakaras. Aš jau Vabaliuose. 
[...] Seniai mačiau Vabalius žiemą (tik 1958–1959 me-
tais). Tylu. Ramu. Seniai sėdėjau prie žibalinės lem-
pos. Pirkioje šalta. Malkų – katino ašaros. Nelengva čia 
jiems. Netgi labai sunku. 

1961.I.23. Apypiečiu vakarykščiais takais keleliais 
nuklampojau iki plento ir nuvažiavau į Alytų. Šiais 
metais pirmą kartą. Rūtą radau Kurorte, Petrovo ligo-
ninėje įsikūrusioje Alytaus poliklinikoje. Laboratorijoje. 
Susitikimas buvo smagus. Rūta iš veido kiek sublogu-
si, lyginant su vasara. Kai ji pabaigė darbą, nuėjome į 
namus. Paplepėjome apie trejetą valandų ir išskubėjau 
į autobusų stotį. Į namus parbridau jau vėlokai pagal 

vietinį matavimą, nes čia gulti einama anksti. Mamytė 
paburbeno: visai nusibaigsi per tas mergas...

1961.I.28. Pastarąsias penkias dienas po truputį kas-
dien malkavome su Antanu, jam penkiolika metų, stip-
rus pagal metus, jau gali kirsti medžius – pjauti nuo 
kelmo. Turime tik seną dar Tėtės iki karo pirktą pjūklą, 

atmintis

metro pastatyti nauji automatai-kontrolieriai. 1961. 
iškarpa iš laikraščio Večerniaja Moskva

naujos laidos 5 kapeikų 
moneta. 1961
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tik vieną prastoką kirvį. Nei vežimo, nei rogių, nei ark-
lio. Sveikatos turime. Tik apsirengti malkavimo sniege 
darbams nelabai turime. Ypač man striuka. Ir pirštinių 
trūksta. Kirtome alksnius paežerės miškelyje.

Kolūkio eigulys Vladas Kalvinskas dabar jau nesika-
binėja ir nepriekaištauja, kad mes po truputį skabome 
alksnius. Svarbu, kad gražiai užmaskuojame kelmus ir 
nepaliekame šakų. Kita vertus, kas gi čia tikrins. Tai ne 
miškas, o paežerės miškeliai. Anksčiau ateidavo barti 
dėl kiekvieno nukirsto alksnio: ir vėl jūs kertate kolū-
kio medžius, dabar šitie medžiai ne jūsų! Mes kertame 
buvusioje savoje paežerėje, kartais šį tą nužnybdami 
be šeimininkų likusiuose Klusevičiaus gojeliuose. Kai 
aš išvažiavau studijuoti į Maskvą, Kalvinskas labai 
pagarbiai pradėjo su manimi elgtis. Tai gal ir dėl to ne-
besikabinėja. Vis vien turime atsargiai elgtis, kad šita 
„savivalė“ niekam nekristų į akis. [...]

1961.I.31. Dar 1954 m. vasario 2 d. iš 1939 m. Nr. 45 
(610) laikraščio Sekmadienis padariau tokį išrašą apie 
vyrų charakterius: gimusiems „nuo gruodžio 23 d. iki 
sausio 20 d. – jis tylus, greitai nusivilia ir įsižeidžia. At-
sargus ir diplomatiškas. Nesiryžta prašyti rankos, nes 
bijo atsakymo. Padėkit jam atsipalaiduoti nuo to dro-
vumo ir jis ras jumyse laimę“. Tas laikraštis – pliauš-
kalas.

 Pliauškalas pliauškalu, bet dėl rankos tai jis teisus. 
[...]

1961.II.5. Sekmadienis. Dar neišaušus buvau Meš-
kasalyje ant plento. Šalta. Termometras namuose rodė 
16 laipsnių šalčio. [...] Apie pusę dešimtos pasibeldžiau 
į Rūtos duris. Nustebinau, nes vakar nesulauktas šian-
dien jau nebuvau laukiamas. Padariau Rūtai staigme-
ną. Net išsižiojo, pamačius mane tarpduryje. Jos mama 
dirba, o brolis kažkur išėjo man pasirodžius. Labai mie-
lai pabendravome trejetą valandų. Rūta mane palydė-
jo... iki Kasperavičių Irenos vartelių. Per visas atosto-
gas Irena nesipainiojo po akių. Greičiau ištekėtų, tai 
netrukdytų ir nespęstų kvailų pinklių. O tai veda man 
Rūtą iš pusiausvyros. [...]

1961.II.8. Prasidėjo speckursų paskaitos. Pasiūlyta 
nemažai, bet rinktis sunku. Arba labai seni Rusijos 
istorijos laikai, arba TSKP istorijos, ateizmo ir pan. 
aktualizuoti kursai. Pasirinkau šaltinotyrinį kursą: 
Lenininis Žemės dekretas ir jo šaltiniai. Skaito prof. 
Jevgenijus Aleksejevičius Luckis. Nedidelio ūgio, apie 
keturiasdešimt metų žmogutis. Su akiniais, kurių labai 
stori stiklai. Ir tai skaitydamas neretai į savo įvairaus 
formato taupiai prirašytus lapelius žiūri pro lupą. Gar-
sųjį Žemės dekretą jis kildina iš 240 vietovių valstiečių 
priesakų Steigiamajam Susirinkimui, kuriuos inicijavo 
kairieji eserai. Tai Žemės dekretas savo esme ne bolše-
vikinis? Visažiniai pasakoja, kad už tai Luckis ne kartą 
buvo svarstytas ir išbartas, bet laviruodamas išlaikė 
savo liniją. Taigi pasirinkti šitą speckursą paskatino 

trys motyvai: speckurso istorija, speckurso šaltinotyrinė 
esmė ir pagaliau tai, kad nebuvo kito labiau priimtino 
speckurso. Kalbama, kad Luckis yra pilietinio karo gar-
siojo didvyrio ir Tolimųjų Rytų bolševikų veikėjo Serge-
jaus Lazo, kuris buvo sukūrentas garvežio pakuroje (dėl 
savo žiauraus elgesio?), sūnus. [...]

1961.II.20. Šiomis dienomis Refikas kažko labai su-
sirūpinęs. Beveik kasdien manęs klausinėja: kas naujo 
Lietuvoje? Traukau pečiais, nes iš kur gi mes žinosi-
me kažkokias ypatingas Lietuvos naujienas. Šiandien, 
kambaryje likus tik mudviem, Refikas papasakojo tokį 
dalyką. Jis girdėjęs, kad Armėnijoje vasario pabaigo-
je būsianti jubiliejinė Aukščiausiosios Tarybos sesija. 
Minės įstojimo į TSRS 40-metį. Ir tos sesijos metu gali 
kilti klausimas dėl Armėnijos išėjimo iš Tarybų Są-
jungos. Aš jam paaiškinau, kad tokia proga jubiliejinė 
sesija tikriausiai būsianti Gruzijoje, nes 1921 m. va-
sarį, sukilus Gruzijoje darbo žmonėms, į Gruziją įžen-
gė Tarybų Rusijos Raudonosios armijos 10-oji armija, 
1920 m. tokia pat proga įžengusi į Azerbaidžaną, o pas-
kui ir į Armėniją. Gruzijoje ji suteikė pagalbą sukilu-
siems darbo žmonėms ir vasario 25 d. buvo paskelbta 
tarybų valdžia. Refikas sakėsi girdėjęs, kad tokia sesi-
ja būsianti Armėnijoje. Ir tiesiai paklausė: kaip pasi-
elgtų Lietuva, jeigu Armėnija pasiskelbtų išeinanti iš 
TSRS? Aš jam pasakiau: Armėnija tikriausiai pasek-
tų visa Užkaukazė, o taip pat ir Pabaltijys, bent jau 
Lietuva ir Estija. Daugiau nekalbėjome apie panašius  
dalykus. [...]

1961.III.4. Mūsų Kazimiero vardinės. Tyliai pasvei-
kinome. Kurse nesakome apie kazimierines. Rusams 
kovo 4-oji – Гаврилов день, ark. Gabrieliaus diena, taip 
pat, kaip ir pas mus, siejama su pavasariu, kovų (juod-
varnių) parskridimu.

Vakare Rūtai parašiau laišką, pilną visokių sapalio-
nių. [...]

1961.IV.12. Trečiadienis. Ne paprastas istorinis, bet 
tiesiog epochinis įvykis! Pirmą kartą Žmogus skrieja 
Kosmose! Šiandien iš ryto, kaip paprastai, Skvorešnike 
44 aud. vyko prof. Luckio speckurso paskaita. Audito-
rija „varnėnų inkilu“ vadinama dėl to, kad yra pačiame 
viršuje, iš kiemo žiūrint ketvirtame aukšte, šalimais 
nėra kitų auditorijų. Langai į Revoliucijos ir Sverdlovo 
aikštes, tolumoje matosi Didysis teatras. Šiltas be vėjo 
pavasario rytas, todėl langai buvo atviri. Įpusėjus pas-
kaitai, minėtose aikštėse buvo įjungti garsiakalbiai, pa-
sakyta, kad tuoj būsiąs svarbus pranešimas. Pasigirdo 
jau tik ypatingomis progomis per radiją sklindantis dik-
toriaus Levitano balsas. Pranešė, kad buvo paleista ra-
keta, į orbitą išvedusi kosminį laivą Sojuz su pirmuoju 
pasaulyje kosmonautu aviacijos majoru Jurijum Gaga-
rinu, kuris skrydyje išbuvęs 108 minutes jau sėkmingai 
nusileido numatytame rajone. Pranešimą aiškiai girdė-
jome. Auditorijoje kilo sumaištis. Luckis vis dar mėgino 
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skaityti paskaitą, bet jo niekas nesiklausė. Pradėjome 
skirstytis. Koridoriai buvo pilni studentų. Šurmulys. 
Pagyvėjimas iki ekstazės. Koridoriais pradėjo vaikščio-
ti prorektorius Selezniovas, dekanas Jakovas Zalma-
novičius Livšicas, mėgindami įtikinti studentus grįžti į 

auditorijas. Kur tau! Studentai glebėsčiavosi, bučiavosi. 
Instituto vadovybė neoficialiai pareiškė, kad Institute 
prasidėjo anarchija. Iš esmės jie buvo teisūs. Apskritai 
viskas pakriko, kai į komjaunimo komitetą paskambino 
iš Maskvos universiteto Humanitarinių fakultetų kom-
jaunimo komiteto ir pasakė, kad šitų trijų universiteto 
fakultetų studentai išėjo mitinguoti į Maniežo aikštę, o 
iš ten jau smelkiasi į Raudonąją aikštę. Kažkas pradėjo 
šaukti: einame ir mes! Koridoriai ištuštėjo. Išgarmėjo-
me ir mes į Raudonąją aikštę prie Istorijos muziejaus. 
Trys ar keturi milicininkai mėgina sulaikyti iš Manie-
žo aikštės ateinančius universiteto studentus, bet tai 
neįmanoma: studentų daug, į aikštę du platūs, erdvūs 
įėjimai abipus Istorijos muziejaus. Raudonoji aikštė be-
mat prisipildė studentų, taip pat ir iš kitų artimesnių 
centrui institutų. Iš darbo žmonių (ir tai abejotina) buvo 
tik atsitiktinai pasipainioję smalsūs praeiviai, galbūt iš 
kitur atvažiavę į Maskvą. Atsirado skubiai nuteplioti 
plakatai. Viename aikštės kampe kelias dešimtis kartų 
į viršų mėtė atsitiktinai pasipainiojusį aviacijos kari-
ninką. Studentai tiesiog judėjo aikštėje, nežinodami ko 
griebtis, nežinia kam plojo ir šaukė visa gerkle. Arabų 
studentai kitaip linksminosi ir daugiau džiaugėsi. Jų 
grupelės tiesiog šoko aikštėje. Pro Spaso vartus per mi-
licininkų grandinę minia įsispraudė į Kremlių. Laisvai 
įeiti galima pro Borovicų vartus iš Maniežo aikštės, 
bet niekam nešovė į galvą grįžti atgal, kad įsigautum 
į Kremlių. Į Kremlių įsiveržusi studentų dalis (ir aš 
ten buvau) čia sukėlė per didelį triukšmą ir milicinin-
kų bei kursantų atkakliai, bet mandagiai buvo išpra-

šyta už vartų, kurie po to užsidarė. Tuomet studentų 
minia plūstelėjo į Gorkio (Tverskaja) gatvę. Ėjo vidu-
riu gatvės, nekreipdami dėmesio į transportą bei mi-
licininkų švilpukus. Tai buvo stichinė eisena, niekieno 
nesuagituota ir nesuvaryta eitynėms – laisva žmonių 
demonstracija. [...] Jautėsi, kad Maskvos valdžia buvo 
įvykių užklupta ir iki vidurdienio nepajėgė imtis kokių 
nors kontrpriemonių, matyt, konsultavosi, ką daryti 
ir kaip elgtis. Tik popiečiu pradėta blokuoti įėjimus į  
centrą, metro traukiniai nebeišleisdavo keleivių centre 
esančiose stotyse.

 Vakare, nepaisant nuovargio, jau su darbo žmonėmis 
stovėjau eilėje prie laikraščių kiosko. Beveik iki 24 val. 
laukėme vakarinių laikraščių, kuriuos tiesiog išgraibstė. 
Entuziastai patys prižiūrėjo tvarką eilėje. Prie kiosko 
nemačiau jokios netvarkos. [...]

1961.IV.15. Šeštadienis. Jurijaus Gagarino sutiktuvių 
Maskvoje diena. Diena nuo pat ryto buvo graži, nors ir 
vėsoka. Nurodytoje vietoje Gorkio g. susirinko apie 200 
Instituto studentų, keli dėstytojai (ne visus mačiau, gal 
jų buvo daugiau). [...] Kolonų vyresnieji dalijo nedide-
les raudonas korteles su Gagarino portretu (su lakūno 
šalmofonu) ir adatėles jiems prisisegti. Žemai skridęs 
kukurūznikas pažėrė lapelių su kosmonauto portre-
tu bei propagandiniais tekstais. Garsiakalbiai trans-
liavo reportažą apie Gagarino įvažiavimą Leningrado 
prospektu į Maskvą atviru automobiliu. Kolonose, kiek 
mačiau, visų nuotaika buvo natūraliai pakili. Kolonose 
nebuvo demonstracijoms įprastų daugybės vėliavų, 
transparantų, plakatų. Buvo žmonės. Dainavo. Ilgai 
stoviniavome vietoje. O tai netoli Maniežo aikštės, tik nuo 
kalvos nusileidus. Paskui labai lėtai judėjome. Priartėjus 
prie Maniežo aikštės susidarė įspūdis, kad praktiškai 
niekas nereguliuoja kolonų įleidimo į Raudonąją aikštę. 
Minia čia juda siūbuodama, naujai persiformuoja kolo-
nos. Mes turėjome į aikštę įeiti iš kairės apeidami Isto-
rijos muziejaus pastatą. Besispraudžiant mūsų Gorkio 
gatve kolona pasistūmėjo į dešinę, blokuodama dalį gal 
ramesnės kolonos iš Maniežo aikštės, Istorijos muziejų 
apėjo iš dešinės ir labai lėtai slinkdama įsispraudė į 
Raudonąją aikštę, kuria traukė jau reguliuojamos ke-
turios kolonos. Mes atsidūrėme antroje kolonoje nuo 
mauzoliejaus. Taigi visai arti to, dėl kurio čia tiek laiko 
ėjome. Mauzoliejaus tribūnoje aiškiai mačiau ir Jurijų 
Gagariną su žmona, ir Nikitą Chruščiovą. Aikšte praei-
nantieji mojavo rankomis, šaukė, rėkė, apskritai kaukė. 
Nikita stovėjo susiraukęs, nosį nukabinęs. Juk nie-
kas neprisiminė čia jį esant. Aikšte einantieji šaukė ir 
skandavo tik Gagariną, kuris šiandien tiesiog užtemdė 
Chruščiovą. Gagarino žmona irgi nelabai linksmai nusi-
teikusi. Žmonės juokavo, kad pavyduliauja, nes praeida-
mos pro mauzoliejų merginos skanduodavo familiariai: 
Jura! Juročka! Gagarinas lyg tai akinius užsidėjęs. Mes 
pro mauzoliejų praėjome apie 16 val., o demonstraci-
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ja jau tęsėsi kelias valandas. Tikriausiai Gagarina ir 
Chruščiovas buvo pavargę. Kalbama, kad tokio masto ir 
nuoširdumo demonstracijos Maskva nėra mačiusi nuo 
1937 metų, kai žmonės sutiko tų laikų legendinį lakūną 
Valerijų Čkalovą. Demonstracija nepasibaigė, bet buvo 
nutraukta apie 18 valandą. Tai galbūt pirmą kartą 
TSRS istorijoje teko vakarop nutraukti demonstraciją. 
Pasakojama, kad nutraukiant demonstraciją, Gorkio 
gatvės dalis, Maniežo aikštė, Raudonosios aikštės priei-
gose dar buvo prisigrūdusi žmonių, kurie tikėjosi perei-
ti paradų aikšte ir pamatyti Gagariną. Ne visiems tai 
pavyko. [...]

1961.IV.17. Vakare Studgorodoko klube vyko Mask-
vos universiteto Istorijos, Filosofijos bei Filologijos 
fakultetų studentų protesto mitingas prieš JAV veiks-
mus Karibų jūros rajone. Mitingo metu universitetiniai 
nusprendė, tiesiai pasakius, JAV ambasadai išdaužyti 
langus. Visose bendrabučio virtuvėse buvo operatyviai 
iškabinti plakatai apie mitingo nutarimą ir kviečiantys 
dalyvauti rengiamoje protesto demonstracijoje prie JAV 
ambasados ir solidarumo demonstracijoje prie Kubos 
ambasados. Demonstracijos dalyviams 13 val. rinktis  
centre esančių universiteto rūmų Mochovaja g. 11 vi-
diniame kieme, o iš ten organizuotai bus einama prie 
JAV ambasados. Šios demonstracijos rengiamos ryšium 
su didėjančia politine bei karine įtampa apie Kubą (ten 
gali įsižiebti tragiški įvykiai, kuriuos mes patys pa-
jusime savo kailiu). Nemanau, kad tai universiteto stu-

dentai sugalvojo tokį akibrokštą ir savo rizika ryžosi 
sutelkti demonstrantus. Tokiems dalykams kažkas turi 
duoti ne tik leidimą, bet ir tiesioginį nurodymą.

 1961.IV.18. Demonstracijos. […] Priekiniame pa-
radiniame universiteto kieme, ant šaligatvio susidarė 
gana įspūdinga minia. Virš minios pasirodė ant kotų 
išraiškingi, tikriausiai greit nupiešti ar nuteplioti 
plakatai. Kai kurių įrašuose – padorioje aplinkoje ne-

vartojami žodžiai, o nemažai piešinių – pedagoginiais 
sumetimais nerodytini vaikams. Stichiškumas (!?). Visa 
šita minia siūbtelėjo į Sodų žiedą prie JAV ambasados 
ir ją apgulusi (tik iš Sodų žiedo pusės...) pusantros va-
landos. Laimei, nuo gatvės ambasadą skiria aukšta 
storų geležinių strypų tvora, kurios vartus pradėjo kli-
binti įsismaginę entuziastai. Prie vartų atskubėjo kele-
tas milicininkų. Saujelė milicininkų tik saugojo var-
tus, nes nieko kito padaryti negalėjo. Minia sustabdė 
eismą Sodų žiedu (tai labai svarbi Maskvos arterija), 
klykė, staugė. Į pirmųjų dviejų aukštų ambasados 
langus pradėjo skrieti akmenys (ambasados pasta-
tas tolokai nuo tvoros). Buvo išdaužyta ar suskaldyta 
keletas langų. Į ambasadą pradėjo mėtyti juodo rašalo 
buteliukus. Kai kurie pasiekė sieną ir ją išbjaurojo. At-
sirado daugiau milicininkų, bet jų įkalbinėjimai per 
megafoną minios nepaveikė. Pasirodė raitoji milicija. 
Arkliai nelabai bičiuliškai elgėsi su pernelyg arti pri-
lindusiais: prunkštė, šiepė dantis, siekdami įkąsti, stojo 
piestu. Tai šiek tiek apramino minią tame pakraštyje. 
Ir raitosios milicijos padalinys nepajėgė išsklaidyti mi-
nios. Arklių nervai galiausiai neišlaikė minios kauksmo 
ir gracingi gyvuliai pradėjo trauktis atatupsti. Padėtį 
išgelbėjo atsiųsti vidaus kariuomenės kareiviai. Deng-
tais sunkvežimiais, kuriuose atvežė kareivius, aklinai 
iš abiejų pusių užtvėrė Sodų žiedą, o taip pat aplinkines 
gatveles, kad nesirinktų minios papildymas. Keliomis 
eilėmis kareiviai atskyrė minią nuo pasiuntinybės, 
nustumdami protestuotojus nuo plataus šaligatvio 
(dalį plakatų studentai paliko ant ambasados tvoros). 
Paskui dviem eilėmis kareiviai atkirsdavo dalį mi-
nios. Atskirtąją dalį viena eilė mandagiai, bet atkakliai 
išvedinėjo už kordono, o kita eilė prilaikydavo minią, kad 
netrukdytų išvesti kitus. Paskui nuo minios vėl atskėlę 
grupę išvesdavo ir t. t. Nemaža dalis atitrauktų nuo 
JAV ambasados ramiai nuėjo prie Kubos ambasados 
netoliese skersgatvyje. Čia prie vartų buvo trys ar ke-
turi milicininkai. Solidarumo mitingas vyko sklandžiai, 
lyg gerai surežisuotas spektaklis. Keli kalbėtojai pasakė 
trumpas, kovingas antiimperialistines kalbas. Išėjęs 
ambasadorius taip pat pasakė ryžto kupiną kalbą. Iš 
minios išėję prie tvoros čia pat rašė pareiškimus sava-
noriais į Kubos kariuomenę. Ambasadoriui buvo įteikta 
kelios dešimtys tokių pareiškimų. Studentai medikai 
rašė pareiškimus priimti juos felčeriais at bent sanin-
struktoriais. Faktas, kad taip buvo imituotas savanorių 
rinkimas į internacionalinę brigadą. Prie Kubos amba-
sados visa tai vyko jau prieš temstant.

Non videos memorare sed memorans videre. [...]
1961.V.9. Praėjo dvidešimt metų nuo karo pradžios 

(kaip seniai tai buvo!), o iki šiol Pergalės diena ne 
švenčiama, bet tik minima. Kodėl ši diena dar 1945 m. 
nebuvo padaryta šventės diena? Juk rusai neteko 
milijonų žmonių. Ir kitų TSRS tautų vyrų kaulais 
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nukloti laukai. [...] Su albanais įsikalbėjome apie karo 
baigmę. Albanai didžiuojasi, kad jiems neprireikė 
Raudonosios armijos pagalbos. Jie išsilaisvino patys, 
partizanų būrius pertvarkydami į reguliarius dali-
nius. Ramis karštai oponavo mano minčiai, kad Kei-
telio pasirašyta kapituliacija Reimse yra teisėta, turi 
būti pripažįstama ir nereikėjo feldmaršalą Keitelį 
skrai dinti į Berlyną, kad maršalo Georgijaus Žukovo 
akivaizdoje pakartotų, t. y. suvaidintų kapituliacijos 
aktą. Šiaip taip radome kompromisą (Refikas tylėjo, 
tik raukė, krutino savo vešlius antakius). Šia proga 
Ramis, žaižaruodamas humoru, į mano užrašų knygelę 
įrašė kompromiso apibrėžimą: Я имею своё мнение, но 
временно соглашаюсь с мнением другого, – опреде-
ление компромисса Рамиза.

1961.V.24. Trečiadienis. Šiandien išvažiuoju į Vilnių. 
Turiu bilietą plackarto vagone. Kelionė bus ramesnė. 
Atsisveikinimų diena. Atsisveikinau su vietnamiečiais. 
Jie baigia studijas. Birželio pabaigoje gaus diplomus ir 
liepą grįžta į tėvynę. Gana jausmingai atsisveikinau su 
albanais. Apsiašarojome. Chruščiovas, atrodo, galutinai 
susipyko su Albanija. Taigi bičiuliai albanai tikriausiai 
po vasaros nebesugrįš į Maskvą, nors nedrąsiai vilia-
si sugrįžti ir tęsti studijas. Aš jiems daviau Tėviškės 
adresą. Sakiau, kad vis vien kada nors reikalai normali-
zuosis ir galėsite čia siųsti laiškus, ir po 50 metų per 
šį adresą mane susirasite. Refikas davė savo gimtinės 
adresą: Albania, Rr. Kukёs, Bicaj, Refik Shehu. Ir 
vietnamiečiams daviau savo Tėviškės adresą. Mi užrašė 
kažkokį savo adresą Hanojuje. [...]

1961.V.29. Vakar ir šiandien (!) buvau Alytuje. Diena 
graži. Nuvažiavau popiečiu. Kur dėsiesi labai anksti 
nuvažiavęs? Nuėjau į Nemuno g. 3. Rūta dar daugiau 
išgražėjusi (žiemą žmonės gal kiek prasčiau atrodo). 
Pasiplepėjome, nesimatę 4 mėnesius. Paskui perėjome 
įstrižai miestą iki Dailidės. Ėjome senomis vietomis. 
Ramiausia ir iškiliausia Alytaus pasivaikščiojimo 
vieta – Pylimu. Jo gale buvome senajame Dainų slėnyje 
(dabar Dainų slėnis jau nebe čia, o tolokai už Šilelio ir 
tuberkuliozės sanatorijos). Per kelerius metus pasikeitė 
kraštovaizdis. Šiauriniame Pylimo šlaite pridygę 
eglaičių. Neilgai trukus šlaitas susilies su gretimu miško 
parku, jeigu neiškirs tų eglaičių. Ir buvusiame imp-
rovizuotame pliaže prie geležinkelio tilto jau nemažas 
pušynėlis ošia (1957 m. tik tolimiausia me pakraštyje, 
Kurorto link, buvo pridygę pušelių). Ir Pylimas abi-
pus tilto akmeninės atramos daugiau apgriautas. Ir 
tašytus tos atramos akmenis kažkas jau laupo (namų 
pamatams?). Neįtikėtinai greitai keičiasi aplinka. 
Įsivaizdavau, kad ilgam išliks įsimintas kraštovaizdis. 
Gražu čia. Ir žmonių nėra. [...] Nemuno g. išsiskyrėme 
apie 2 val. Lyg jau brėško. Susitikimas buvo nuosta-
bus. Kaip niekad. Panašu, kad nebus sudėtinga žengti 
lemiamą žingsnį. 

1961.VI.22. Prieš dvidešimt metų prasidėjo karas. Šį 
tą prisimenu iš pirmos karo dienos ir kelių vėlesniųjų.

 Gavau Rūtos laišką. Laukė manęs sekmadienį. Labai 
gražus oras buvo. Dainų šventės nebuvo. Šeštadienį la-
bai lijo, tai šventę atidėjo 25 dienai. Taigi manęs laukė, 
o aš nenuvažiavau išsigandęs blogo oro (pasirodo, kad 
Alytaus telegrafistė parašė, jog visą laiką lyja, turėda-
ma galvoje šeštadienį). Rūta išsisuko nuo visuomeninio 
renginio ir lauks manęs. Parašiau jai trumpą laiškelį, 
kad atvažiuosiu.

1961.VI.24. Aš jau mėnuo kaip Lietuvoje, o dar nebu-
vau namuose. Pagaliau išsiruošiau. Šiandien pavakary-
je atsidūriau Vabaliuose, pas Mamytę. Kaip čia gražu 

ir gera! Tik ežere jau trečia 
vasara gerokai pakilęs van-
duo. Mūsų pakraštyje van-
duo beveik sulig dirvos ly-
giu. Skalauja molingą žemę 
ir drumsčia vandenį.

 Rytoj – į Alytų!
1961.VI.26. Aš vėl Vilniu-

je. Nemiegojęs. Per dieną 
dirbęs. Bet laimingas. Paga-
liau padariau tai, ką seniai 
padaryti reikėjo.

 Vakar vėlyvą rytą, galima 
sakyti apypiečiu atvažiavau 
į Alytų. Iš stoties – tiesiai 

pas Rūtą. Gal po pusvalandžio išėjome. Diena labai gra-
ži. Padangėje nė debesėlio. Panemune, per Šilelį, paskui 
truputį Rumbonių vieškeliu, ir vėl panemune... Į naująjį 
Dainų slėnį nuėjome ankstokai, bet žmonės jau rinkosi. 
Labai graži vieta. Prie Nemuno labai erdvi lygi aikštė. 
Beveik iš trijų pusių lanku juosia aukšti šlaitai, apaugę 
retais medžiais. Amfiteatras! Patogus, bet siauras įėji-
mas tik nuo Alytaus pusės. Užsiropštėme ant šlaito vir-
šaus. Koks vaizdas į pušynų viršūnes kitapus Nemuno! 
Paėję toliau pagal Nemuno tėkmę radome gražią grio-
vą. Šlaitai apaugę žole, o žolėje – gausybė prisirpusių 
didžiulių žemuogių! Tokių aš nebuvau matęs. Skinant 
jos tiesiog brakštelia. Kažkur skaičiau, kad nuo to kilo 
braškių pavadinimas. Saldesnės nei paprastos pamiš-
kės žemuogės. Išgirdę orkestro garsus, nusileidome į 
slėnį. Žmonių dar nedaug, tai pašlaitėje išsirinkome pa-
togią vietą: už mūsų – pušis, taigi niekas nesėdėjo mums 
už nugaros, o akiplote medžių nebuvo. Atėjo su orkes-
trais ir vėliavomis šventės dalyviai, o už jų – didžiulė 
žiūrovų vilkstinė, atlydėjusi dalyvius iš Rinkos aikštės. 
Šventės programa – kaip įprasta tokiose šventėse. Tru-
ko apie dvi valandas, ne ilgiau. Pasibaigus šventei ir 
išėjus daugumai dalyvių, panemunėje ir patogesnėse 
pašlaitės vietose, aukštai ant šlaito būrėsi pažįstamų 
ar giminių grupelės. Su buteliais ir užkandžiais. Kiek 
lukterėję, mes taip pat pajudėjome miesto link. Atkrei-

sigitas jegeLeviČius

Rūta. alytus. 1960 m. liepa



125naujasis židinys-aidai   2013  /  2

piau dėmesį į netoliese tako sėdintį ratelį, – visi įsispi-
trinę spoksojo į mudu. Pastebėjau ten Rūtos mamą. 
Parodžiau Rūtai. Ten sėdėjo jos dėdės, dėdienės ir dar 
kažkas. Taigi apžiūrėjo porą. Ir neabejotinai aptarė.

 Užėjome pas Rūtą, truputį pailsėjome, o paskui bas-
tėmės po Alytų, miško parką tarp Basanavičiaus, Mai-
ronio, Birutės, Dariaus ir Girėno gatvių. Pabuvojome 
prie Baltosios mokyklos, pasižvalgėme po mičiurininkų 
daržą. Jau kiek apleistas, lyginant su mūsų mokymosi 
čia laikais. Neabejotinai mažėja entuziastų. Pabuvojo-
me ir prie Žaliosios mokyklos. Miesto sode užtrukome. 
Norėjome įsitaisyti Meilės kampelyje, bet ten jau ne-
pajudinamai sėdėjo porelė. Įsikūrėme ant suoliuko ša-
lia Meilės kampelio. Jau sutemus čia aš ir pasipiršau. 
Papasakojau apie perspektyvas po metų, kad tikrai 
dirbsiu Vilniuje. Pasukaliojęs kalbą aplinkui ir atgal, 
tiesiai paklausiau: tai ar tekėtum už manęs. Ir be jo-
kios pauzės išgirdau labai žvalų atsakymą: o kodėl gi 
ne?! Tai, sakau, tekėk! Iš viso to supratau, kad šitas 
mano žingsnis buvo laukiamas. Seniai ar neseniai, bet 
laukiamas. Sutarėme, kad jungtuvės dar ne šią vasarą. 
Tiksliau Rūta pritarė mano siūlymui, nors ji nesakė ką 
galvojo. Ką duotų skubėjimas? Taigi birželio 25 d. naktį 
buvo mūsų sužadėtuvės, kurias tik parko pušys girdėjo. 
Naktis graži, šilta ir be vėjo. Aplinkui tyla ir ramybė. 
Tik retsykiais skubiu žingsniu praeina netolimu šali-
gatviu koks užsibuvęs kavalierius. Išėjo ir mūsų konku-
rentų porelė iš Meilės kampelio. Pakilome nuo suolelio 
apie pirmą valandą. Nemuno gatvė netoli. Matėme iš 
Rūtos namų išsiskirstant dainų šventės svečius. Dar 
palaukėme. Nakties tyloje durys labai girgždėjo Rūtai 
įeinant į namus. Tikriausiai bus nemalonus klausimas: 
tai kada gi pasibaigė dainų šventė? Likusį birželio pa-
rytį pavaikščiojau po Alytų. Išvažiavau į Vilnių pirmu 
autobusu – tuo barškančiu kratytuvu, važiuojančiu per 
Pivašiūnus. Snaudžiau, nes kitaip negalėjau...

 Užrašų knygelėje nupiešiau Miesto sodo dalies sche-
mą, kur įvyko sužadėtuvės.

1961.VII.11. [CVA]. Dirbu vadinamojo dokumen-
tų (tiksliau bylų) mokslinio-techninio tvarkymo (ap-
dorojimo) grupėje. Mano darbo vieta saugyklos gale 
ant palangės (pasižiūriu Mindaugo gatvę). Dirbame su 
Lietuvos Krašto apsaugos ministerijos bylomis. Vien 
moterys. Dauguma jaunų. Šiaip, atrodo, sugyvenamos, 
bet darbo reikalais nuo jų dvelkia šaltukas: mūs ne-
lieski ir mes neliesime! Nepersidirba. Neretai vaidina 
dirbančias. Daug daryti nesistengia ir mane ta dvasia 
atvirai auklėja: per dieną daug padarysi, tai nuo kito 
ketvirčio padidins normas. Tos normos juokingos (tris-
dešimt dvi kortelės per darbo dieną). O archyve kalnai 
neinventorintos medžiagos. Dar gražiau: neretai „apdo-
roja“ išardytas karininkų atestacijų bylas. Tos bylos jau 
prieš keletą metų išardytos. Kiekvienai atestacijai vio-
letiniame archyvo spaude grubiai juodu storu paišeliu 

iš mokyklinio spalvoto rinkinio užrašytas inventorinis 
numeris. Jų kartoteka dingusi ar apskritai jos nebu-
vo – tik atsiskaityta. Viena atestacija – 2 lapai. Taigi 
surašo 32 atestacijų korteles ir dienos norma įvykdyta! 
Ir užsikniaubę ant plačių palangių snaudžia kaip ka-
tės. Arba rūko ištisus pusvalandžius, pagaliau tuščias 
kalbas varinėja. Plepa. Į visa tai aš nekreipiu dėmesio. 
Tiesa, kartais kalbama apie literatūrą. Tai jau įdomu. 
Imu normalias bylas. Ten įdomu. Būna dalykų, kuriuos 
užsirašyti vertėtų, bet toms katėms matant negaliu, 
nes fondai riboto naudojimo. Paskųs vyresnybei, kad 
Jegelevičius išsirašinėja slaptą informaciją. Dėl dar-
bo reikalų teks susiremti, kai dirbti pradėsime. Aišku, 

mėgins mums aplaužyti ragus. 
Mes palyginti jauni, kaktos tvir-
tos, taigi nenusimename. Grį-
žusiems iš Maskvos kolegoms 
nušviečiau padėtį. Nesibaido. 
Ypač Kazimieras karingai nu-
siteikęs. Čia mūsų sugrįžtant 
laukia. Viršininkai laukia kaip 
darbininkų. Eilinės masės, ku-
rių absoliuti dauguma mergi-
nos, sako, – atvažiuos trys jau-
ni nevedę. Tik ar bus joms iš 
to naudos? Panašu, kad išsi-
pildys tik viršininkų viltys. [...]

1961.VIII.28. [...] Apkarpy-
tos trys savaitės tik šmėkštelėjo lyg vėjo šuoras. Dažnai 
lijo. Kartais ištisas dienas. Su Zita kas dvi tris dienas 
iš Šeškinės miško maišais vilkdavome lapūkus kiau-
lėms (1,5–2 km). Jau antri-treti metai, kaip tai darome. 
Tiesiog išvalėme visas miško balutes duburėliuose. [...] 
Bėda, kad neturiu normalesnių darbinių drabužių. Tik 
palaikiai. Viskas nudėvėta ir sudėvėta. Dirbu basas, 
nes neturiu darbui batų. Nėra ir tiek. Turiu tik vieną 
porą, su kuria važiuosiu į Maskvą. Šlamščiau anksti 
prinokusius saldukus obuolius nuo prosenelio Ignotuko 
prieš penkiasdešimt metų gale senos pirkios pasodintos 
obels. Jų tiek daug, kad tiesiog nesimato lapų. Valgyti 
pasirenku tik gražesnius. Suskaičiuoju. Vieną labai lie-
tingą dieną suvalgiau šimtą saldukų. 

 Mamytės veide jau kelinta diena matau liūdesį. Sun-
ku jai. Ūkyje dabar jau truputį lengviau, nes paaugo 
Antanas. Neturime nei vežimo, nei rogių, nei pakink-
tų. Netgi plūgai kažkur dingo. Nėra akėčių. Iš padargų 
turime tik gerą drapoką (ir kaip jis užsiliko, kaip nepa-
ėmė?) ir plūgelį varinėti (kaupti) bulvėms. Geras, pato-
gus plūgelis. Dar prieškarinis, kaip ir drapokas.

 Rytoj išvažiuoju į Maskvą. [...]
1961.IX.1. Penktadienis. Tai mano septynioliktoji 

rugsėjo 1-oji. Ji ypatinga, nes tai paskutinė mano rug-
sėjo 1-oji. Labai laukiau šios dienos, bet kitąmet tik-
riausiai pasigesiu jos. Per tiek metų jau tapo įpročiu 

maskvos dienoRaštis (iii)

kazimieras tamašauskas-
Zakarevičius. 1961
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šią dieną eiti į kokią nors mokslinyčią. Per pirmą rusų 
literatūros paskaitą paaiškėjo, kad šio kurso tikslas – 
atšviežinti ir susisteminti turimas žinias, kurios ypač 
būtų reikalingos, jeigu dirbtume literatūros ir meno ar-
chyvuose ar skyriuose bei bibliotekų rankraštynuose.

1961.IX.7. [...] Suradome būdą, kaip galima pusva-
landį ilgiau pamiegoti iš ryto. Mūsų grupės panelės už-
vedė ant kelio. Šiais mokslo metais valandą iki pirmos 
paskaitos pusrūsyje pro valgyklos duris galima gauti 
šviežių karštų pyragėlių ir arbatos. Pyragėlis su mėsa – 
10 kap., su ryžiais ir kiaušiniu – 6 kap., su kopūstais – 
5 kap., su marmeladu (повидло) 4 kap., kaip ir kitur 
mieste (centre juos pardavinėja vos ne ant kiekvieno 
kampo). Imu po du pyragėlius su marmeladu ir stiklinę 
karštos kvapnios arbatos. Šitas pusrytėlis man atsieina 
10 kapeikų. Nemažai mūsų kurso panelių maskviečių, 
matyt, taip pat nelengvai verčiasi, nes tenkinasi tokiais 
pusryčiais. Į Institutą atbėga nevalgiusios. Sako, kad 
ryte miegame iki paskutinės įmanomos minutės. Pasi-
baigus paskaitoms, kukliai pietauju (kai turiu pinigų) 
toje pat Instituto valgykloje. Joje gana skaniai gamina 
ir palyginus pigu. Retsykiais būna afrikietiškų kotletų. 
Į ją veržiasi ir žmonės iš gatvės. Valgyklos darbuotojos 
stengiasi reguliuoti jų srautą (panašu, kad įsileidžia tik 
tuos pačius svečius, neretai ir su buteliu degtinės sėdin-
čius už kampinio staliuko). [...]

1961.X.8. Institute per pertraukas ir po užsiėmimų 
kieme šiomis dienomis nemažai kalbama apie tai, ką 
duos artėjantis TSKP suvažiavimas vidaus politikoje. 
Yra visažinių. Neaišku, kiek čia gandų, o kiek nutekėju-
sios tikros informacijos fragmentų. Vis tik čia Maskva, 
kurios aukštose institucijose dirba maskviečiai. Į aplin-
ką gali patekti informacijos nuotrupos. Šnabždamasi, 
kad bus visiškai baigta su Stalinu ir dar likusia jo aplin-
ka. Klausausi, bet į kalbas ar ginčus nesikišu. Daug kas 
čia klausosi. Beje, pokalbių dalyviai manęs nesišalina.

1961.X.14. Maskvos centre padaugėjo kariškių patru-
lių. Centre, ypač apie geležinkelio stotis, jų visuomet bū-
davo, bent viena kita patrulių grupė. Šiomis dienomis 
centre dažniau sutiksi vaikščiojančius ar stoviniuojan-
čius patrulius. Gatvėse pastebimai daugiau milicijos. 
Mieste gyvenantys studentai pasakoja, kad taip yra iki 
pat Sodų žiedo. Tai ryšium su šiomis dienomis prasidė-
siančiu TSKP XXII suvažiavimu. Beje, mūsų Stromyn-
grade už leidimų biuro yra kažkokia patalpa. Ten dabar 
vaikšto (įeina ir išeina) kažkokie tvarkingai apsirengę 
vaikinai. Tikriausiai tai irgi susiję su artėjančiu suva-
žiavimu. [...]

1961.X.27. Kolega Putiata jau daugiau kaip savaitę 
vėl šviečia ir auklėja mane. Ypač pilietiniame kare pa-
sižymėjusių lietuvių pavyzdžiais. Atsineša prieškario 
laikų storų žinybinių žurnalų, straipsnių rinkinių su 
fotografijomis. Kartais atneša tą patį rinkinį cenzūruo-
tą represijų įkarštyje ir necenzūruotą. Palyginimui. Iš 

kažkur gauna. Žinia, tai įdomu. Laikraščiuose skelbia-
moje TSKP suvažiavimo medžiagoje apstu stalinizmo 
teroro pavyzdžių, demaskavimų. Visa tai kiek vienpu-
siška, nes daugiausia siejama su ketvirto dešimtmečio 
antrosios pusės represijomis prieš aukštus partinius bei 
valstybės veikėjus, aukšto rango kariškius, atėjusius iš 
pilietinio karo laikų. Tie žmonės kūrė šią valstybę. Yra 
apie represijas kolūkių kūrimo metais (nemažai dalykų 
man jau ankstesniais metais girdėta iš kurso vaikinų). 
Mažiau apie literatūros ir meno žmones. Nieko nėra 

apie kitus man girdėtus da-
lykus, – kas vyko Ukrainoje, 
Kazachstane, Šiaurės Kau-
kaze, Kronštate, Tambovo 
gubernijoje. Pokaris, Pabal-
tijys – nuošalyje...

 Sena pažįstama kazachė 
Mara paatvirauja, atsidūrus 
vienu du. Papasakoja kaza-
chams tragiškų epizodų iš 
pilietinio karo laikų, apie 
badmetį, kai buvo pradėta 
kolektyvizuoti kazachų kla-
joklių gentis. Ir dabartinė 
plėšinių įsisavinimo kam-
panija kazachų inteligenti-

jos nedžiugina. Jos tėvas – aukštas pareigūnas. Ir su 
Vladislovu taip paatvirauja, kai būna dviese. Atsargi.

1961.X.28. Institute sklando gandas, kad pastarosio-
mis dienomis vėlai vakarais Raudonojoje aikštėje pa-
kraščiais renkasi ir iki išnaktų stoviniuoja pagyvenusių 
vyriškių grupės. Esą tai Stalino sargybiniai. Gyvenan-
tys bendrabutyje Instituto kieme vakarais dažni svečiai 
Raudonojoje aikštėje. Jie tai ir pastebėjo. Tai vis susiję 
su TSKP XXII suvažiavimo eiga, nutarimais bei propa-
gandine kampanija laikraščiuose.

1961.X.30. Į Raudonąją aikštę vakarais renkasi vis 
daugiau žmonių. Suvažiavime nutarta pašalinti Stali-
no sarkofagą iš bendro su Leninu mauzoliejaus. Tai čia 
renkasi stalinistai. Gal mėgins apsupti mauzoliejų ir 
trukdyti Stalino palaikų iškėlimą iš jo. Renkasi ir smal-
suoliai (kaip ir aš) pasižiūrėti į stalinistus. Apie 21 val. 
Raudonojoje aikštėje susirinko didelė minia. Daugiau-
sia vidutinio amžiaus ir gerokai pagyvenę žmonės. 
Beveik vien vyriškiai. Dabar minia stoviniuoja nebe 
aikštės pakraščiais, bet jos viduryje, vis arčiau mauzo-
liejaus. Nemažai susirinkusių prie paltų, kas nepriimta, 
prisisegę ordinus bei medalius. Žinia, aikštėje tik nežy-
mi dalis maskviečių Stalino gerbėjų. Lyg tai laukiama 
kažkokios demonstracijos Stalino palaikymui. Dėl visa 
ko buvo iššauktas kareivių būrys su radijo siųstuvu. 
Tai prie Istorijos muziejaus. Tokie kareivių būriai gal 
yra ir kitose aikštės vietose. Apie 22 val. išvažiavau į 
bendrabutį.
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1961.X.31. Šiandien minia, tik jau mažesnė, vėl slan-
kioja apie mauzoliejų. Išlindo gerbėjai. Kas bus, kai 
prasidės naktinės šventinio karinio parado repeticijos, 
kurios paprastai vyksta po 24 valandos. Mūsiškiai iš 
bendrabučio Instituto vidiniame kieme vakarais vis 
eina pasižiūrėti, kuo baigsis šita tyli konfrontacija. 
Jiems trys minutės kelio iki Raudonosios aikštės. Tik 
į bendrabutį reikia grįžti iki 24 valandos. Po to užraki-
na ir nieko nebeįleidžia. Praėjusiais metais Kazimieras 
kartą lindo per pavartę (yra įvažiavimas į kiemą, o jo 
geležinių vartų pavartėje per vidurį asfalte yra šioks 
toks įlinkimas, tai pro ten nedidukas Kazimieras ir įsi-
ropštė). [...]

1961.XI.5. Stalino iškėlimas iš mauzoliejaus ir mi-
nios stalinistų išskirstymas išsisprendė labai paprastai. 
Prieš pat 24 val. į Raudonąją aikštę įvažiavo du auto-
mobiliai (kiti sako, kad tai buvo nedideli šarvuočiai) su 
garsiakalbiais, per kuriuos buvo kartojama ta pati in-
formacija: Piliečiai! Siūlome apleisti aikštę. Po dešimt 
minučių prasidės šventinio parado karinės technikos 
repeticija. Tankai į aikštę įvažiuos be atskiro įspėjimo. 
Apleiskite aikštę...

 Minia susvyravo ir pradėjo skirstytis. Ir tikrai įva-
žiavimo keliais abipus Istorijos muziejaus į aikštę lė-
tai įriedėjo tankų kolonos. Minia išbėgiojo. Iš ankstyvo 
ryto jau buvo pašalinti mauzoliejų aptvėrę mediniai 
skydai. O vietoje raudono marmuro plokštės virš įėjimo 
į mauzoliejų su užrašu ЛЕНИН СТАЛИН, puikavosi 
tokia pat plokštė su užrašu ЛЕНИН, kaip ir iki 1953 
m. kovo 9 d. Stalinas naktį buvo palaidotas prie Krem-
liaus sienos už mauzoliejaus. Greta keleto ypatingai 
nusipelniusių veikėjų, kurių palaikai nebuvo kremuoti, 
bet palaidoti žemėje. Pradės versti Stalino paminklus. 
Kažkur išeis ir Vilniuje, aikštėje priešais geležinkelio 
stotį ant pjedestalo stovintis bronzinis Stalinas. Toks 
niūrus žiūri miesto pusėn. Gal kur nors Lietuvoje yra ir 
gipsinių stalinų. Studentai pasakoja, kad Rusijoje gip-
sinės Stalino figūros beveik kiekviename miestelyje, o 
gipsiniai biustai ant postamentų – prie dažno kolūkio ar 
sovchozo kontoros, šiaip įmonių skvereliuose. Kaip bus 
pasielgta su mozaikomis metro stotyje Komsomolskaja, 
kur neretas Stalino atvaizdas?

1961.XI.8. Popiečiu pusdieniui į rankas netikėtai pa-
kliuvo nauja lietuviška knygelė – Justino Marcinkevi-
čiaus Pušis, kuri juokėsi. Pas mus lietuvių literatūros 
naujienos labai retai užklysta. Seniai jaučiau tokį pa-
sitenkinimą skaitydamas. Perskaičius, dvejopas jaus-
mas. Mes susižavėję. Ne dėl to, kad joje figūruoja stu-
dentai. Todėl, kad čia mūsų epocha. Ir ne ta jos dalis, 
kurią galima įdėti į bet kurį laikraštį su rėksminga ant-
rašte. Knygelėje toji dalis, kurios nerasi laikraščiuose. 
Lyg užkulisiai. Kad ir kaip buvo, bet ar mūsų amžinin-
kai nesiblaško? Ar nesiblaškėme ir mes patys? Vis tik 
neteisūs tie, kurie galvoja, ar jiems atrodo, kad jie ne-

siblaško ir eina tiesiai teisingu keliu. Ir aš pats ne tik 
visą laiką blaškiausi, bet blaškausi dar ir iki šiol. Daug 
kur ir aš klydau kadaise, manydamas, kad žinau, kur 
einu ir nesiblaškau. Kalbėdamiesi apie Pušį, stebimės 
tik vienu dalyku: kaip Glavlitas „pražiūrėjo“ ir ją pra-
leido. Kita vertus, man kirba mintis, kad šitą „Pušį“ dėl 
kažko specialiai praleido. Lietuvoje Glavlito vadovybė 
ypač įtari ir priekabi. Tai visi žino.

1961.XI.15. Artėja paskutinė sesija. Aš jos laukiau 
ištisus ketverius metus. Ir dabar pagailo bebaigiančių 
prabėgti studentiškų metų. Norėjau, kad jie greičiau 
pasibaigtų, o dabar jau gaila. Gaila tos sąlyginės stu-
dentiškos laisvės, kokios jau niekada nebebus. Ir studi-
jų metų draugų gaila. Ir čia jų turiu. Per dvejus metus 
Maskvoje atsirado jų gal net daugiau nei per tiek pat 
laiko Vilniuje. Bent jau nuoširdesnių. Jų yra, kur tik 
bepasisuksi. [...] Aš sunkokai sueinu į artimesnes bi-
čiulystes, nes neturiu įpročio pirštis bičiulystėn. Nueis 
į praeitį ir vakarais bendrabutyje įsiliepsnojantys ilgi, 
nesibaigiantys iki vėlumos (kartais net ir šviesą išjun-
gus) ginčai istorijos bei dabarties gyvenimo, papročių 
temomis. Kartais net susipykstame, bet iš ryto vėl nor-
maliai bendraujame. Tokie dalykai gali dėtis tik bend-
rabutyje ir daugiau niekur kitur. Taigi gaila praėjusių 
ir tebepraeinančių metų. Vėlgi nereta karo tema. Andai 
Leonidas Podberežskis žaismingai papasakojo jo dėdės 
nuotykį kare bene 1942 metais. Padalinys jau kelintą 
kartą nesėkmingai puolė vokiečių pozicijas. Vokiečių 
kulkosvaidžių ugnis suguldė ir eilinį kartą puolančią 
raudonarmiečių grandinę. Į sugulusius pradėjo šau-
dyti minosvaidis, kurio ugnis pragaištinga gulintiems 

atvirame lauke. Kilo noras bėgti atgal į savo tranšė-
jas. Pašokęs dėdė pradėjo bėgti. Jo pavyzdžiu pasekė ir 
kiti kariai. Panikoje nesusiorientavo, kad bėga ne savo, 
bet link vokiečių tranšėjų, kurios buvo netoli. Vokiečiai 
buvo priblokšti ir atsitraukė, neatlaikę tos spontaniškos 
atakos. Dėdė buvo pristatytas suteikti Tarybų Sąjungos 
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didvyrio vardui. Jam buvo įsakyta neplepėti apie įkarš-
tyje kilusį tikrą sumanymą. [...]

1961.XII.29. Instituto kasoje pasiėmiau pinigus. Bė-
giojau po  centrą žiedų. GUM‘o bei DUM‘o juvelyrinių 
dirbinių skyriuose nėra. CUM‘e radau vieną. Plonokas. 
Mažas. 19 rub. Pardavėja nuramino: Kuzneckij most 
gatvėje yra juvelyrinių dirbinių remonto dirbtuvė, ten 
ištemps iki reikiamo dydžio. Apėjau gretimų gatvelių 
raizgalynėje gausias juvelyrinių dirbinių parduotuvė-
les. Žiedų su akmenėliais ir kitokių aukso dirbinių yra 
daug, bet vestuvinių žiedų nėra. Gorkio gatvės par-
duotuvėse nėra. Dar vieną žiedą radau Arbato gatvė-
je mažytėje parduotuvėlėje, šalia tokios pat nedidelės 
filatelijos parduotuvėlės. Taip pat mažas, bet storesnis 
už pirmąjį. 22 rub. Abu palikau nurodytoje Kuzneckij 
most gatvės dirbtuvėje. Beveik ant garbės žodžio, gavęs 
tik mažytį kvitą – kiek žiedų ir Au gramų palikau. Iš-
temps tik rytoj. Išmeldžiau, kad tai būtų bent vidurdie-
nyje. Pažadėjo. Suplukau: visur pėsčiomis, lauke šalta, 
parduotuvėlėse labai šilta...

1961.XII.30. Cerkvytėje – kaptiorkoje jau iš ryto pali-
kau dėžę su turtu (kelios knygos, lėkštelės, granionkos, 
puodelis, peiliai, šakutės ir kt. smulkmenos, kelerių 
metų laiškai, šiaip popierių). Apie 14 val. dirbtuvėje at-
siėmiau dar šiltus ištemptus (padidintus) žiedus. Laga-
minas sukrautas (anksčiau iš paskutiniųjų nusipirktas 
juodas kostiumas vestuvėms, juoda ir balta peteliškė, 
marškiniai, kiti lengvi drabužėliai, popieriai). Turiu 

anksčiau pirktą plackarto bilietą. Atsisveikinsiu ir ke-
liausiu į Baltarusijos stotį. [...]

1962.I.1. Vakaras Vabaliuose. Apie žiedų kelionę į 
Alytų. Laiškuose Rūtai žadėjau atvažiuoti sausio 1 die-
ną. Ir buvau. Kelionė su nuotykiais. Vėloką rytą išėjau 
į plentą Meškasalyje. Kelias slidus. Visi rytiniai auto-
busai Alytaus link jau buvo nuvažiavę. Popietiniams 
dar anksti. Stypsoti paplentėje vėsu. Buvo atolydis, 
sniegas šlapias, pietvakarių vėjas, žvarbu. Atriedėjo 
nedidelis beveik tuščias paprastas autobusas Druski-

sigitas jegeLeviČius

ninkai – Kaunas per Alytų (greitieji Druskininkų bei 
Gardino autobusai čia nestoja). Apsidžiaugiau. Įsiropš-
čiau į vidų. Vairuotojas sako: mes važiuojame dešine 
Nemuno puse per Jiezną, taigi ir per Alytų I, t. y. deši-
niakrantį Alytų. [...] Išlipau stotelėje Merkinės gatvės 
pradžios aikštelėje ir tiesiu bulvaru žingsniuoju link 
Nemuno. Nusileidžiu prie upės dešiniau buvusio tilto. 
Ledas dar stovi. Sniego ant jo nėra. Ledu keliolikos met-
rų pločio numindžioto pėsčiųjų tako žymės. Takas bai-
giasi prie Nemuno gatvės. Man ten ir reikia. Ant ledo 
yra vandens. Pakraštys atšutęs. Per pakraščio proper-
šą permesti keli lentgaliai. Ant ledo nė vieno praeivio. 
Tylu. Gal žmonės jau nebevaikšto ledu? Nėra pas ką 
pasiklausti. O man labai reikia į Alytų II. Einu ledu. Ki-
tame upės krante, Nemuno gatvės pradžioje (toliau nuo 
upės) laukia labai daili panelė, kurią mačiau prieš ke-
turis mėnesius ir gal keturias dienas. Ji žino, kad galiu 
šiandien pasirodyt. Ir tikisi. Tai ir einu. Vingiuodamas 
apeinu iš akies įtartinai atrodančias vietas ar didesnes 
balutes ant ledo. Aš jau kitame krante. Keberiojuosi 
aukštyn slidžia Nemuno gatve. Štai ir Nemuno 3. Pane-
lė namuose. Laukia. Vidinėje švarko kišenėje glūdi ant-
roji priežastis, dėl kurios taip veržiausi į Alytų. Panelė 
nežino ir nenujaučia tos priežasties. Kambarėlyje Ne-
muno 3 išimu iš kišenės celofaninį maišeliuką, o jame 
blizga du vestuviniai žiedai! Panelė apsalusi. Jungtuvių 
žiedus gauti Vilniuje, juolab Alytuje – kažkas daugiau 
nei problema. Užsimovėme ant pirštų. Tinka. Panelė 
kukliai pasirinko siauresnį žiedą. Pabuvau kelias va-
landas ir paskutiniu autobusu – namo. Nuo plento pa-
rėjau jau sutemus. Visi jau sugulė, o aš rašau virtuvėje 
prie žibalinės lempos... [...]

1962.II.16. Penktadienis. Grįžau iš Alytaus. Vakar 
abu su Rūta 21 valandą dalyvavome svarbiame rengi-
nyje. Tai ir nakvojau pas Rūtą. [...]

1962.II.26. Mūsų su Rūta santuokos oficialus aktas 
įvyko 24 d. popiečiu. Nedaug betrūko, kad vestuvės 
būtų sužlugę. Keliai ir takai – giliai užpustyti. Į plentą 
kaimyno lengvomis rogėmis mane vežė brolis su bičiu-
liais. Nuo kiemo į pakalnę prie ežero nuvažiavome lai-
mingai. Smagiai perskriejome per ežerą. Ir išvažiuoda-
mi į krantą, įstrigome Raulo Kazio pakrantėje. Vaikinai 
tiesiog ant rankų iškėlė roges. Šiaip taip užsikapanojo-
me į statoką kalvą, o toliau buvo lengviau: įvažiavome 
į lauko kelią, kuriuo kažkas jau buvo važiavęs. Meška-
salyje autobusų stotelėje nesulaukėme vieno autobu-
so, antro. Tikriausiai nevažinėja, nes užpustyti keliai. 
Mane apėmė siaubas: laikas bėga, o aš snieguose pa-
plentėje. Atvažiavo sunkvežimis. Sustabdėme sustoję 
ant kelio. Važiuoja į Alytų, bet kabinoje šalia vairuotojo 
įsispraudę dvi moterys. Tik kuzovas laisvas. Įsiropš-
čiau, sukandau dantis, susigūžiau už kabinos. Kelyje 
sustingau. Sunkvežimis sustojo Rinkos aikštėje. Vai-
ruotojas šūktelėjo: ar gyvas? Vos išlipau. Nemuno gatvė 

Rūta (kairėje) ir irena (dešinėje). kalėdos. alytus. 1961. 
sigito gintauto juškausko nuotr.
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netoli. Nutursenau pusiau ristele. Namuose buvo tik 
viena nusiminusi Rūta. Artėja nustatytas santuokos 
registravimo laikas, o jaunikio nėra... Buvau melsvas, 
beveik savo palto spalvos. Nors ir nepriimta jaunikiui, 
bet Rūta įpylė stikliuką. Beveik paskutiniu momentu 
nubėgome pas Krančiukus. Tiesiog prilipau prie šiltos 
krosnies. Rūta vos spėjo persirengti ir išvažiavome. Į 
ceremoniją suspėjome laiku. Po tokios kelionės nesusir-
gau, net nečiaudėjau.

1962.III.5. Traukinyje pakeliui į Maskvą. Važiuoju 
plackarto vagone. Gana ramu. Šiandien iš Alytaus į 
Vilnių autobuse kartu važiavo Anzelmas Matutis. 
Sėdėjome greta. Prie autobuso matė mane išlydinčią 
Rūtą. Pradėjo pokalbį, lygindamas dvi savo buvusias 
mylimas mokinukes: Rūtą ir [Marytę] Ilgavyžytę (iš 
2-osios vidurinės), kuri taip pat studijavo Maskvoje. 
Ten nelauktai su dideliu triukšmu (?!) ištekėjo už 
ukrainiečio. Po šito pasakymo Matutis iš karto pradėjo 
gvildenti internacionalinės šeimos problemas. Sakė prie 
autobuso matantis Rūtą – kitą buvusią savo mylimą 
mokinukę, Rūta kadaise buvo labai gera mergaitė, 
tikriausiai ir dabar dar nepasikeitusi. Baigdamas 
pokalbį internacionalinės šeimos tema, Matutis pasakė, 
kad aš tikriausiai nepadarysiąs taip, kaip Ilgavyžytė, 
jis įsitikinęs, jog Rūta sulaikysianti mane nuo tokio 
žingsnio. Mokytojas nepastebėjo žiedo ant mano rankos, 
kurią slėpiau... [...]

1962.III.19. Kelias dienas paeiliui susitikinėjau su 
diplominio darbo vadove doc. Nina Bžostovskaja (tel. 
Б-3-08-92). Ji mano juodraštinį tekstą jau peržiūrėjusi. 
Gludiname tekstą, kai kur tenka perrašyti ir vėl jai pa-
rodyti kitą dieną. Gana geranoriška. Per pertraukėles 
jos iniciatyva kalbėdavomės apie Lietuvą. [...] Jau bai-
giant žiūrinėti darbo juodraštį, ji pasakė maždaug taip: 
jūs turite būti dėkingi tam prieškario dvidešimtmečiui, 
kurio metu išaugo šiuolaikinė europinė lietuvių kultū-
ra, susiformavo lietuviška švietimo sistema, atsirado 
nemažai tuo metu išsimokslinusių žmonių ir visa tai 
atsiliepė jūsų savitai raidai, lietuviškų mokyklų tinklo 
išlaikymui tarybų valdžios metais; jums pavyko visa 
tai pasiekti, skirtingai nei jūsų istoriniams broliams 
baltarusiams. Mane vadino vardu, nes aš išaiškinau, 
kad tarp lietuvių nepriimta kreiptis tėvavardžiu. Šiek 
tiek papasakojo apie save. Jos tėvas, Lietuvos didikų 
Bžostovskių giminės, po 1864 m. sukilimo ištremtas į 
Sibirą. Ji gimė 1917 m. Kazanėje, ten krikštyta katali-
kų bažnyčioje Janinos vardu. Vėliau, represijų laikais, 
neafišuojant savo nerusiškos kilmės, iš Janinos tapo 
Nina. Taip saugiau. Po 1921 m. Lenkijos atstovai tėvui 
siūlė optuoti Lenkijos pilietybę ir su šeima važiuoti į 
Lenkiją. Tėvas pasakė nevažiuosiąs į tokią Lenkiją kaip 
dabar, skriaudžiančią savo kaimynus. Taip šeima pasi-
liko Rusijoje. Taigi ji yra Rytuose atsidūrusios Bžostovs-
kių giminės šakos paskutinė palikuonė. [...]

1962.VI.5. Valstybiniai egzaminai Aktų salėje. Stovi 
trys egzaminatorių stalai. Prie kiekvieno po 2–3 egza-
minatorius. Pirmininkas ir sekretorė sėdi prie atski-
ro stalo. Egzaminatorių pasirinkti negalima. Kai at-
eina eilė atsakinėti – reikia eiti prie to egzaminatorių 

stalo, nuo kurio ką 
tik nuėjo atsakinė-
jęs. Laikiau pirmą 
valstybinį egzami-
ną. TSRS istorija. 
Egzaminatoriai: Ši-
pova, Perežoginas, 
Nikiforovas (nauja-
sis Instituto rekto-
rius). Įvertino labai 
gerai. Grupės pa-
nelės elgiasi taip, 
kaip ir visų iki tol 
laikytų egzaminų 
metu: praktiškai 
visos laukia, kol iš-
laikys paskutinis. 
Per egzaminus jos 
labai kolegiškos. 
Tiesa, valstybinių 

egzaminų metu nėra kitos išeities, nes rezultatus pra-
neša visiems išlaikius egzaminą. Koridoriuje sutikta 
sekretorė išplepėjo: per egzamino rezultatų svarstymą 
rektorius sakęs, jog mano atsakymas – vienas iš ge-
riausių jo girdėtų (rektorius paeiliui pabuvojo prie visų 
egzaminatorių).

1962.VI.7. Maskvoje tebesilaiko karštis su nedide-
liais nukrypimais. Tvanku. Maskviečiai sako, jog bir-
želis Maskvoje – karščiausias metų mėnuo. Besiruoš-
damas egzaminams, dieną 2–3 kartus išeinu į kiemą ir 
pasėdžiu vis ant to pat suolelio medžių pavėsyje. Papu-
čia šioks toks vėjelis, tai ne taip tvanku kaip kambary-
je. Dabar gera būtų Sokolnikų parke, bet tokia iškyla 
užimtų bent pora valandų. Laiko gaila. Tai čia atsipu-
čiu. Šiandien prisėdo šalia gerokai pagyvenusi moteris. 
Kiemsargė ar valgyklos pagalbinė darbininkė. Sako 
matanti mane vis ant šito suolelio. Išsikalbėjome. Ji kil-
minė maskvietė, gimusi ir gyvenanti šalimais šito Stud-
gorodoko. Kalba, kaip neretai su rusais, pakrypo apie 
karo metus. Ji papasakojo, kad čia buvo kareivinės, pas-
kui paauglių kolonija ar kažkas panašaus, bendrabutis. 
Karo pradžioje pastatą perėmė NKVD. Kai 1941 m. 
rugsėjį, o ypač spalį, kai prie Maskvos priartėjo vokie-
čiai ir buvo susidariusi kritinė padėtis, Maskva buvo 
evakuojama, bet kartu prasidėjo bėgimas iš miesto. Pa-
prasti žmonės nebėgo, nes neturėjo kur bėgti, neturėjo 
nei pinigų, nei atsargų. Tuomet prie senojo Jauzos tilto 
buvo įrengta NKVD užkarda. Sulaikytus dezertyrus 
(persirengusius ir nepersirengusius), neturinčius lei-
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dimo evakuotis bėgančius civilius, šiaip įtartinus varė 
į dabartinį Studgorodoką. Čia juos rūšiavo. Vienus ati-
duodavo į kariuomenę (opolčencų pulkus), o kitus čia 
pat prie sienos šaudydavo. Esą tame kiemo pakraštyje 
yra grioviai su užkastais sušaudytaisiais... 

1962.VI.15. Antras valstybinis egzaminas. TSKP is-
torija. Egzaminatoriai: Ilerickis, Perežoginas. Rektorius 
priėjo man jau baigiant atsakinėti. Įvertino labai gerai. 
Du kartus pataikiau prie to stalo, kur buvo Perežoginas. 
Prisiminė tarp studentų sklan-
danti sakmė apie du personažus 
valstybiniuose egzaminuose. 

 ...Prie vieno stalo egzamina-
toriais sėdi prof. Černomors-
kis, doc. Perežoginas. Egzamino 
pradžia. Studentai karštligiškai 
ruošiasi. Atsakinėti dar niekas 
nepradėjo. Černomorskiui rei-
kia trumpam išeiti. Jis pakyla 
ir sako Perežoginui: Я пошёл, а 
ты смотри в оба! Perežoginas 
atkerta: Мойсей, а ты одна нога 
туда, другая сюда! Tai du pažodžiui neverčiami fra-
zeologizmai – žodžių žaismas. Abu jie karo invalidai: 
Perežoginas be vienos akies (užsirišęs juodą raištį), o 
Černomorskis – be vienos kojos, su protezu. 

1962.VI.29. Visą dieną prastypsojome prie kadrų sky-
riaus, keisdami studijų knygeles ir studento liudijimus 
į diplomus. Pasirašome paskyrimus į darbą diplomų 
išdavimo knygoje. Su manimi, kaip paprastai, skanda-
las. Pavardė diplome – Ягелевичюс, o ne Егелевичюс, 
kaip pase, be to, įrašyta, kad įstojau į Talino valstybinį 
universitetą. Reikia perrašyti diplomą. Po kiek laiko vėl 
kviečia. Skaitau: Егелевичус – vėl ne pagal pasą. Kuz-
necova nervinasi. Dar kartą perrašė diplomą. Dabar 
pavardė kaip pase, bet vėl išlindo Talino universitetas. 
Išei nu. Kuznecova bara raštininkes. Po kiek laiko kori-
doriumi atbėga Liusia Malinova. Ją telefonu iškvietė: 
Беги, перепишешь диплом своему литoвцу. Taigi ne 
šitas jos litovcas, bet ne tame esmė, o sugadintuose di-
plomų blankuose. Liusės braižas labai dailus. Diplomą 
perrašė be klaidų. Kazimierui ir Vladislovui taip pat 
teko perrašyti diplomus dėl Talino universiteto. Trims 
litovcams išeikvojo aštuonis diplomų blankus (man – 
keturis). Kuznecova sakė, kad dar niekad nėra sugadi-
nę tiek diplomų blankų. [...]

1962.VII.1. Sekmadienio vakaras. Po išleistuvių po-
kylio. Nuo vakar pavakario iki šios dienos paryčių Ins-
tituto absolventai ūžė Aktų salėje. Buvo sunku. Tiek 
daug norinčių susidaužti granionkomis ir sutvirtinti 
draugystę, įvairūs kiti grupiniai tostai tosteliai. Jaus-
damas silpstančias jėgas, pasitraukiau į pašalį, kur pa-
našu, jog mažiau aukštyn kilnojančių granionkas. Toje 
kompanijoje buvo Mara. Su ja gėrėme degtinę. Ji ėmėsi 
mokyti mane kažkokio mišraus tryptinio su rytietiškais 
elementais, kaip man atrodė. Su Mara daug kalbėjome. 
Vėl prisiminėme kadaise liestas temas. Nuslydome net-
gi iki nepriklausomybės klausimų. Pašėlusi pana! Ap-
kvaitę nuo granionkų, svarstėme tai kaip nerealią ga-
limybę. Skirstantis mane užkabino nemaža grupė, kur 
buvo daug grupės panų. Kilo lozunginis siūlymas eiti 
aplink Kremlių. Taigi auštant pradėjome tą apygirtę 
eiseną Maskvos upės krantine nuo Vasilijaus Palaimin-
tojo soboro. Aplink Kremlių neapėjau. Tilto į Zamoskvo-
rečję rajone grupė skilo į dvi dalis: vieni pasuko dešinėn 
baigti žygį aplink Kremlių, o Neli Akopovos vedama 
grupė – kairėn per tiltą į Zmoskvorečję. Ši nusitempė ir 
mane. Kažkur blūdinėjome po Zamoskvorečję. Pusiau 
pėsčias traukiau Stromynkos link. Pradėjus važinėti 
troleibusams, įsėdau į manosios krypties troleibusą, bet 
jis už Krosnyje Vorota (ten buvo ir Malyje Krosnyje Vo-
rota) pasuko dešinėn link viešbučio „Ural“. Teko grįžti 
atgal ir įprastu 3-io maršruto troleibusu parsibeldžiau 
į bendrabutį. Rakto neturėjau. Beldžiau, bet į kambarį 
niekas neįleido. Daužyti durų nenorėjau, manydamas, 
kad viduje nieko nėra. Buvau pavargęs, tai priguliau 
nenusivilkęs lietpalčio ant netoliese buvusios sofos. Ir 
užmigau. Prikėlė mane mongolai, grįždami iš ulionių 
tęsinio. Kambaryje giliu neblaivios meškos miegu įmigę 
Vladas ir Liova Podberežskis (kiti jau išvažiavę). Liova 
laukė mūsų su buteliu, bet sulaukė tik Vlado. Savo lo-
voje miegojau iki popiečio.

1962.VII.3. Gavau persikėlimo pinigus. Nusipirkau 
kupė bilietą ir šiandien palieku Maskvą. Šį kartą va-
žiuosiu kaip bajoras. Jau gaila visam palikti šį miestą. 
Lyg ir įpratau. Per praėjusius trejus metus buvo visko, 
patyriau ir blogo, ir gero, buvo džiugių dienų ir minučių, 
buvo ir badmiriavimo dienų. Buvo gražaus bendravimo 
be jokio išskaičiavimo. Daug ko buvo. Nežinia kada at-
siras proga atvažiuoti bent trumpam. Gaila, bet reikia 
važiuoti. Ten, Lietuvoje, mano gyvenimas.

sigitas jegeLeviČius

kazimieras avietinę 
paliko maskvoje. 
Liusia malinova. 
maskva, 1966
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Koks įvykis žmogaus gyvenime yra 
svarbiausias? Be abejonės, gimimas. 
Nors pats ką tik gimęs žmogus to są-
moningai nesupranta (bent jau vėliau 
neatsimena ir mums nepasako), – tai 
supranta jo mama, tėvas ir kiti arti-
mieji. Gimimas yra didžiausias gyve-
nimo įvykis, nes tas gyvenimas gali 
įvykti.

Ne mažiau svarbiu gyvenimo įvykiu 
turėtume laikyti ir jo pabaigą – mirtį. 
Gyvenimo pradžia ir pabaiga – du taš-
kai, kurie ir apibrėžia mūsų konkretų 
žemišką gyvenimą. Apsiribosiu būtent 
šios, matomos, žmogaus gyvenimo at-
karpos suvokimu šiuolaikinėje visuo-
menėje, be svarstymų apie tai, kas gali 
būti prieš ir po. 

Gimimas ir mirtis yra esminės te-
mos, apie kurias sukasi žmogiškoji 
kūryba: literatūra, menai, filosofija. 
Tačiau ir nefilosofiškiausiai nusiteikę 
žmonės gimimą ir mirtį vienaip ar ki-
taip apmąsto. Daugelis – labai neno-
riai. Ir tai visai nestebina, prisiminus, 
kas šiuolaikiniam žmogui yra būdinga. 

Šiuolaikiniam žmogui mintys apie 
gimimą ir mirtį tiesiog nedera. Pats 
objektas jau kelia įtarimą dėl neapi-
brėžtumo ir nuorodų į religines ar me-
tafizines sferas. Paprastai kalbant, 
„ne šio pasaulio dimensija“. Galvoji-
mas apie gyvybės virsmus (jei jie ne-
vyksta laboratorijoje) ne tik iškrenta iš 
normalios žmogaus veiklos konteksto, 
bet iš esmės žeidžia modernaus žmo-
gaus savivoką ir savivertę. Jos nervi-
na, pykdo ir varo į neviltį. O galų gale 
ir laiko tokiems niekams nėra. 

Gimimas ir mirtis erzina modernų 
žmogų labiausiai dėl to, kad jis jų ne-
gali kontroliuoti. O kontroliuoti jis turi 

viską, antraip yra nevykėlis ar bent 
jau keistuolis. Jis yra mokomas ir auk-
lėjamas planuoti bei valdyti. Visų pir-
ma, kontroliuoti aplinką – todėl mie-
gojimas palapinėje ir ilgesnė kelionė 
pėsčiomis jau yra gana ekstremalus 
užsiėmimas. Antra, kontroliuoti savo 
gyvenimą: investuoti į išsilavinimą, į 
socialinį statusą, ypač į profesinį meis-
triškumą (kad kartais neliktų be dar-
bo ir nebūtų priverstas mąstyti apie 
darbo prasmę bei tikruosius savo po-
reikius). Trečia, kontroliuoti savo 
kūną: sistemingai mankštintis ir pro-
tingai, pagal iš anksto sudarytą die-
tą, maitintis. Modernus žmogus mano, 
kad jis kontroliuoja ir savo gyvenimo 
trukmę: reguliariai tikrinasi sveikatą, 
skiepijasi, užsisega saugos diržus, ap-
draudžia artimuosius. Jis tokio elgesio 
nekvestionuoja, nes tai nuolat kartoja 
visi įmanomi šiuolaikinio žmogaus au-
toritetai: žiniasklaida, mokslininkai, 
specialistai; galų gale būtent tokį elge-
sį skatina arba net nurodo įstatymai. 
Gerovės valstybė tam ir yra gerovės, 
kad teiktų piliečiams gėrį. O jausmas, 
kad esi saugus, nes viskas kontroliuo-
jama, yra viena labiausiai trokštamų 
būsenų.

Todėl kam galvoti apie mirtį? Juk 
viskas, ką galima buvo padaryti, pa-
daryta. Mirtis neturėtų pateikti jo-
kių siurprizų. Jos tie-
siog neturi būti, kol ji 
neateina. O kai atei-
na, man pačiam nebe-
svarbu. Kai miršta ar-
timieji, tai kiekvienas 
savo skausmą išgyve-
na atskirai. Moderni 
socialinė aplinka netu-

ri kolektyvinių veiksmų, kurie padėtų 
žmonėms mirtį, kaip reiškinį, priimti, 
apmąstyti, išjausti ir šitaip susitvarky-
ti su skausmu. Nei bendra malda, nei 
giesmė nebėra norma. Laikas, kuris 
laikomas padoriu pagerbti mirusiam, 
vis trumpėja (netgi oficiali tylos minu-
tė minutės nesiekia). Nes tai didžiulė 
našta, nesmagumas ir nepatogumas. 
Atėjęs prie mirusiojo modernus žmo-
gus neturi ką veikti, nesupranta savo 
funkcijos, jaučiasi svetimas ir pasime-
tęs. Susidūrimas su mirtimi mažų ma-
žiausiai žeidžia žmogaus orumą. Nes 
juk mirties jo darbotvarkėje nėra.

Gimimas yra panašus virsmas. Toks 
pat slaptingas, tik emocija kita. Visi 
džiaugiasi kūdikiui gimus. Tačiau pats 
gimimo procesas yra ne mažiau baugi-
nantis įvykis moderniam žmogui, nei 
mirtis. Žmonija įdėjo daug darbo ir pa-
stangų, kad gimimą sukontroliuotų. 
Atsirado galimybė pasirinkti cezario 
pjūvį kaip gimdymo būdą. Kaip nor-
ma taikomi skatinamieji ir nuskaus-
minamieji vaistai. Besilaukiančioji 
ir vaikelis stebimi akylai, matuojami 
ir kontroliuojami iki pat vaiko gimi-
mo, gimimo metu (ir toliau...). Gim-
dymas vyksta aplinkoje, kur galima 
visokeriopa medicininė pagalba. Vy-
rauja nuomonė, kad baugusis virsmas 
gimimas yra sukontroliuotas. Už tai 

atsako diplomuoti gydyto-
jai, licencijuotos gydymo įs-
taigos, sveikatos ministras 
ir pati valstybė. Gimimas 
tapo medicinos ir valstybės 
valdymo dalimi.

Iš pirmo žvilgsnio gal ir 
atrodo, kad čia nieko blogo. 
Net ir šiuolaikiniam žmo-

apie žmogaus gimimą ir mirtį  
modernioje valstybėje

GUODA AZGURIDIENĖ

nustebimai
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gui medicina asocijuojasi su Hipokra-
tu, aukštais moraliniais standartais, 
išmintimi. Tačiau Hipokrato laikais 
medicina, kaip ir kiti taikomieji moks-
lai, buvo filosofinė disciplina. Vieno-
kie ar kitokie praktiniai sprendimai 
rėmėsi filosofinėmis įžvalgomis – apie 
pasaulio ir žmogaus prigimtį, gyveni-
mo prasmę, skausmą, netektis, gėrį ir 
blogį ir panašias išminčiai prideran-
čias temas. 

Šiandien medicina yra kitokia. Ji 
yra techninis mokslas, griežtai ir pa-
brėžtinai besiremiantis tik tuo, kas su-
skaičiuojama ir pamatuojama (eviden-
ce based). Nesileisiu į svarstymus apie 
vadinamųjų įrodymų vertę, pakanka 
konstatuoti, kad jie yra būtini. Taigi 
gimdymas, kaip ir kiti gydymo meto-
dai, yra objektyvizuotas ir standarti-
zuotas. Nepaisant gimdančių mote-
rų nepasitenkinimo ir kitų disciplinų 
specialistų, įrodinėjančių, kad gimdy-
mas yra individualus ir intymus da-
lykas, prieštaravimų, statistikos bei 
kitų „įrodymais“ laikomų faktų pakan-
ka, kad tokia praktika būtų laikoma 
saugia ir moksliškai pagrįsta. Taigi ir 
verta būti finansuojama mokesčių mo-
kėtojų pinigais bei ginama nuo kitokių 
praktikų. 

Šiandien medicina yra didžiulis 
verslas. Dar įdomiau tai, kad šiame 
versle nesti verslininkų – nei privačios 
nuosavybės, nei konkurencijos, taigi 
ir paciento (bei mediko) pasirinkimo 
laisvės. Tai klasikinis nomenklatūri-
nis verslas, neturintis verslui būdin-
go kūrybinio ir tarnavimo vartotojui 
prado – nei savo turiniu, nei forma. 
Gimdymas šiandien vyksta labiau-
siai biurokratizuotoje ir nuasmenin-
toje viešojo gyvenimo sistemoje. Dau-
gelis žmonių to dar nesupranta, nes 
susiduria tik su atskirais toje sistemo-
je dirbančiais žmonėmis – gerais arba 
blogais gydytojais, paslaugiomis arba 

piktomis seselėmis. Tik tie, kuriuos iš-
tinka sunki liga ir dėl to yra priversti 
pasidomėti, kaip veikia pati sveikatos 
apsaugos sistema, suvokia jos nužmo-
gėjimo mastą. Arba tie, kurie išmano 
vidinius koridorius: kodėl vienos ligo-
ninės finansuojamos, kitos uždaromos, 
trečios paliekamos merdėti; kodėl tiek 
mažai uždirbto įkainio tenka gydyto-
jui; kodėl taip puolamos ir neįsileidžia-
mos privačios praktikos.

Moteris, kuriai ateina laikas gimdy-
ti, labiausiai nei bet kas modernioje 
visuomenėje rizikuoja iškristi iš kon-
teksto. Ji gali tapti neracionali, nepla-
ninga, nesuvaldanti savo gyvenimo. 
Jai sunku prisitaikyti prie taisyklių, 
paklusti argumentams. Ji gali imti 
matyti kitus prioritetus ir kitas ga-
limybes, kitaip vertinti rizikas. Taip 
surėdyta gamtos, nes moteris turi pa-
gimdyti vaiką jam geriausiu įmanomu 
būdu, todėl žinojimas, kaip tai padary-
ti, taip pat yra duotas. Ne visos mote-
rys tai savyje jaučia, ne visos leidžia 
pajausti. Kurios nepajaučia, tos ramiai 
naudojasi siūloma sveikatos paslaugos 
sistemos infrastruktūra. Tačiau tų, ži-
nančiųjų, taip pat dar esama. Ir esu 
tikra, dar ilgai bus. Jos ne tik pačios 
žino, bet ir turi jas suprantančius ir 
palaikančius vyrus. Gal net visiškai 
modernius savąja darbine veikla, tad 
jų negalima vienu mostu apriboti keis-
tuoliais ar asocialiais. Jiems gimimo 
procesas netelpa į įrodymais pagrįstos 
medicinos palatą su visais labiausiai 
ten netinkančiais atributais: gimdymo 
stalu, ligoninės aparatūra, seselėmis, 
išnešančiomis ką tik gimusį kūdikį va-
landai, nes reikia užpildyti dokumen-
tus, duris trankančiomis valytojomis 
ir gydytojais, kurie be ceremonijų žadi-
na prieš minutę po gimdymo užsnūdu-
sią mamą. Toks „įrodymais pagrįstas“ 
algoritmas nedera su tuo, ką tie žmo-
nės žino apie gimimo virsmą. Natūra-

lu, kad jie ieško kitų išeičių. Lietuvoje 
esama gimdymo įstaigų, kurios sutei-
kia daugiau laisvės rinktis ir daugiau 
užuominos į gyvybės atėjimo, o ne ligų 
gydymo vietą. Tačiau tokių nedaug. 
Nedaug, nes „sveikatos apsaugos“ sis-
tema saugo savo monopolį ir priva-
čioms gydymo įstaigoms kelia tokius 
reikalavimus, kokių savose nesilaiko. 
Dalis žmonių, kuriems gimimas ne-
atrodo panašus į danties traukimą ar 
anginos operaciją, renkasi tą variantą, 
kuris jiems atrodo priimtiniausias ir 
saugiausias – gimdyti namuose.

Toks šiems žmonėms natūraliu at-
rodantis pasirinkimas yra didžiulis 
akibrokštas gimimo proceso reguliuo-
tojams. Visų pirma – dėl paties noro 
rinktis. Žmonių noras rinktis erzina 
bet kokį reguliuotoją, o šiuo atveju tu-
rime dar ir finansinį interesą. Kad ir 
kaip būtų keista, bet paciento noras 
rinktis vis dar nesuprantamas ir da-
liai gydytojų. 

Gimimo virsmas yra visuomet pa-
vojingas – ligoninėje išvengiama vie-
nų rizikų, namie kitų. Galutinis rizikų 
vertintojas visais atvejais yra „pacien-
tas“, o jeigu tokia teisė jam nesutei-
kiama, tai jis jaučiasi lyg pasodintas 
į kalėjimą. Net jei to dar nepadarė gė-
dingiausias procesas, kuris šiuo metu 
vyksta prieš namuose gimdžiusias šei-
mas ir jiems padėjusias akušeres. 

Žmonės kalba apie gimimo stebuklą, 
o jiems atsako apie investicijas, kurios 
padarytos į vieną ar kitą kliniką, nega-
limybę garantuoti medicininės pagal-
bos namuose, teisinius apribojimus. 
Tačiau juk visiškai aišku, kad garan-
tuoti sėkmingo gimimo negali net pati 
tobuliausia aparatūra ar vaistai. 

Taip pat kaip jie negali pagaminti 
žmogaus. Nes žmogus be kūno ir as-
mens kodo dar turi ir sielą, kuri ir pa-
daro gimimą ir mirtį tokiais nepatogiais 
moderniai sekuliariai visuomenei. 	

nustebimai



133naujasis židinys-aidai   2013  /  2

tv narvelis

televizoriaus istorijos. ir pasakos

GRAŽINA SVIDERSKYTĖ

Poreikis pačiam pasakoti istorijas ir 
girdėti, kaip jas pasakoja kiti, homo 
sapiens padermei yra būtinas – aki-
vaizdu, jog antroje vietoje po mitybos, 
prieš meilę ir pastogę. Be meilės ar 
būsto ištveria milijonai. O tylos nepa-
kelia beveik niekas. Kaip priešingy-
bė tylai kaip mat užsimezga koks nors 
pasakojimas. Istorijų gausmas vyrau-
ja tarp kitų mūsų būties garsų, – pra-
dedant striukais vienadienių įvykių 
apsakymais, baigiant neaprėpiamais 
psichopatų vaizdiniais.

TV narvelis taip galvoja, tik tai su-
galvojo ne pats. Mintis priklauso šiuo-
laikiniam amerikiečių rašytojui Rey-
noldsui Price‘ui. Žmogui iš Jungtinių 
Amerikos Valstijų, kurias antai teko 
ir vėl aplankyti, šiek tiek išilgai, po 
to dar skersai perskristi. Didelė šalis. 
Šešios valandos lėktuvu nuo Vašing-
tono iki Los Andželo. Ir po kiekvienu 
grumstu, prie kiekvieno kupsto – šim-
tai, tūkstančiai istorijų. Amerika... Di-
džioji Pasakotoja.

Nors jokia pasaulio tauta ar gentis 
negimė, neužaugo, nesubrendo be is-
torijų ir pasakorių, amerikiečiai nū-
nai lenkia visus, gal net kartu paė-
mus. Toli gražu ne vienintelis, bet 
itin paprastas to įrodymas – Holivu-
do blockbuster‘iai, susišluojantys pro-
tu nesuvokiamus milijardinius dole-
rių pelnus. Kas gi dar be amerikiečių 
moka istoriją papasakoti taip, kad ji 
metų metus aidėtų viso pasaulio rū-
muose ir lūšnynuose, žilagalvių ir 
šlaparūrių lūpose? Štai oro uoste per 
bagažo patikrą sūnaus kelionių drau-
gas – minkštas mamutas panko šu-
kuosena – dingsta aparato landoje, 
kur jį kiaurai peršviečia ir žvalgo iš 
vidaus. Išlindęs iš landos, mamutas 
atsiduria vokiečių policininko ranko-

se. Dvimetrinis pareigūnas išsišiepia 
ligi savo didelių ausų: „Menis? Iš Le-
dynmečio?“ „Aha, teisingai. Menis,“ – 
patvirtina dėl savo žvėries sunerimęs, 
bet šypsenos apramintas berniukas. 
Kaip grįžęs iš kelionės jis papasakojo 
bobutei, „Menis oro uoste gavo anali-
zų, nes aplipo kelionės dulkėm“. Me-
nis galėjo būti bet kuris kitas iš šimtų 
personažų, akimirksniu atpažįstamų 
Frankfurte ar Mumbajuje. Amerikie-
tiškų pasakojimų herojai įsibrauna 
į kasdienybę, jų pavidalais virsta vi-
sokiausi buities apyvokos reikmenys 
nuo dantų krapštuko iki lovos, arba 
įsikūnija į nereikalingus, vien dėl pa-
sakotojų burtų paklausius būties nie-
kus, paikus aksesuarus. Kas ameri-
kiečiams galėtų prilygti? 

Čia apie savo tautiečius belieka su-
pratingai patylėti. Skurdūs „tautiškų“ 
suvenyrų skyreliai parduotuvėse per-
krauti neįmantriais grubokais daik-
čiukais, viską nustelbiant Trakų pi-
lies bei krepšinio simbolikai. Jokios 
patrauklios istorijos nei apie Žalgirio 
mūšį, nei apie moderniosios Lietuvos 
herojus. Todėl kur buvęs, kur nebuvęs 
koks nors besmegenis meškiukas Pū-
kuotukas užtikrintai čiumpa bet ku-
rio atkampaus Suvalkijos kaimiūkš-
čio mažylį už rankos ir nusiveda jį per 
margą pasaulį, mokydamas džiaugtis 
ir pažinti. Žinoma, savaip, „ameriko-
niškai“: pramogaujant iki užsimirši-
mo, panašaus į pamišimą.

Prieš amerikietį keliame kepurę, 
nes jis sutveria pui-
kiausią istoriją iš būto 
ir nebūto dalyko, kad ir 
iš oro. Tuo savo burtu 
apsvaigina, o po to iš is-
torijos dar spaudžia is-
torijas – priešistorę, „už 

kadro“ likusią ar iš kadro išimtą dalį, 
„ilgai lauktus“ pratęsimus... Ekrano 
pikseliai ir transliacijos technologija 
čia nereikšmingi. Pasakotojo genijus 
reiškiasi kine ir televizijoje. Kas se-
kundę daugybė televizijos vedėjų žiū-
rovus keri: „Likite kartu, netrukus – 
kita nepaprasta istorija, o po jos – dar 
kita“. Ir tai niekada nesibaigia. Istori-
jomis alsuoja nacionaliniai ir regioni-
niai TV kanalai. Jas dėsto, rėkalioja, 
vapa, šnabžda išstypę milžinai ir pasi-
stiebę nykštukai.

Amerikietiškąjį pasakojimo geni-
jų kai kas gal pavadintų piktu (kaip 
ir bet kurį kitą genijų, kuris begėdiš-
kai straksi už standartinio gebėjimo 
ir pažinimo tvoros, dažnam iš princi-
po neįveikiamos). Bet TV narvelis juo 
mėgaujasi, pritardamas jau kartą mi-
nėtai lakoniškai tezei: „Žurnalistai pa-
sakoja istorijas“. Viskas. Visa tiesa ir 
visas melas apie profesiją, jos prana-
šumai ir silpnybės, privalumai ir ydos. 
Trys žodžiai. Genialus pasakojimas. 
Ir, po galais, geriausias apibūdinimas, 
kokį teko girdėti! 

TV žurnalistai pasakoja istorijas. 
Ne gelbsti pasaulį it apaštalai, ne jodo 
sielas it kipšai. Kuo geriau pasakoja, 
tuo geriau dirba. Nes televizija istori-
jas parduoda: geras istorijas parduoda 
geriau. Tokia apibrėžtis laki ir imli, 
bemaž išganinga. Ir vis dėlto... nerei-
kalinga. Absoliuti dauguma žmonių 
nenori šito imti domėn ir pasinaudoti. 
Antraip neatrodytų kartais it lengva-

tikiai ar... atsiprašant, 
mulkiai. 

„Kaip tu gyva? Ar tau 
saugu? Neužpustė? Ne-
šalta? Drabužių, ava-
lynės turi? Maisto ne-
trūksta?“
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tv narvelis

	

Aišku, nuoširdus rūpestis visa-
da malonus. Bet būnant Vašingtone 
kovo 6–7 dienomis panašių nesąmonių 
klausytis galop įgriso. „Viso pasaulio“, 
tad ir Lietuvos, žiniasklaida trimitavo 
apie pavojų amerikiečių nacijai, bent 
jau baisingą grėsmę JAV sostinei bei 
jos plačioms apylinkėms. Prisižiūrėję 
TV žinių brangūs ir garbūs žmonės iš 
Vilniaus, turiu pasakyt, tarsi kvaište-
lėję paistė visiškus niekus. Tai tapo bū-
dinga ir, dėl didesnio nei įprasta daly-
vavimo efekto, ypač linksma patirtimi.

Tiesa, mažai kas taip linksminosi 
Kolumbijos apygardoje, Merilendo ir 
Virdžinijos valstijose. Dėl prognozės, 
pranašaujančios didžiausias per porą 
metų pūgas, įvairios administracijos 
ėmėsi griežtų ar net radikalių saugu-
mo priemonių. Vašingtone buvo užda-
rytos valstybinės įstaigos. Virdžinijoje 
paskelbta nepaprastoji padėtis. Milijo-
nai dolerių išleisti sniego valymo įran-
gos nuomai bei maksimaliai personalo 
parengčiai. Vietinės televizijos skelbė 
aliarmą ir besmegenių konkursus.

Nors išvakarėse buvau įspėta, vis 
dėlto sunku buvo tuo patikėti: kovo 6 d. 
tikrai neveikė JAV Nacionalinio archy-
vo padalinys netoli Merilendo univer-
siteto. Ryte ketinau kaip visad važiuo-
ti į archyvą skaityti bylų, bet, dėl visa 
ko patikrinusi įstaigos tinklapį, ap-
tikau žinutę: „Nacionalinis archyvas 
šiandien uždarytas“. Amerikietiškai 
lakoniška, it sprigtas į kaktą. Spau-
džiu „F5“, vis iš naujo atnaujindama 
puslapį: bene klaida? Už lango ūžauja 
stiprokas vėjas, dangus plieno spalvos, 
į lauką nevilioja, bet snaigės krinta ir 
tirpsta ant stogų, žemės bemaž nepa-
siekdamos, šlapiu asfaltu rieda maši-
nos, šalikelėm vaikšto žmonės. Kodėl 
ta žinutė monitoriuje nedingsta? Ak, 
koks ribotas atėjūnės mentalitetas. 
Pasirodo, parduotuvėse jau kelias die-
nas šoktelėjusi būtinų produktų pa-
klausa, o aš nepasirūpinau vandens 
ir duonos. Archyvarams pasakiau „iki 
rytojaus“. Dar gerai, kad kai kurie tų 

dokumentų knyslių su manimi atsi-
sveikino taip pat (juos lengva atskirti 
nuo labiau standartiško aptarnaujan-
čio personalo, apsaugininkų ir smul-
kių patarnautojų, kurie skaityklose 
žiovauja balsu, neprisidengdami bur-
nos ir atsilošę priešais kompiuterius 
dažniausiai smakso interneto televizi-
ją ar socialinius tinklus).

Charakteringa, kad Lietuvoje inter-
netinė (nuo vaizdų kone taip pat pri-
klausoma kaip televizija) žiniasklaida 
daugiausiai naudojo vienos agentūros 
išplatintas nuotraukas prie Abrahamo 
Lincolno memorialo: Vašingtono širdis 
nuklota sniego sluoksneliu, jį darnia 
greta valo pulkelis uniformuotų parei-
gūnų. Didžiulės kolonos ir mažutėliai 
kastuvėliai. Jautru. Ir labai drama-
tiška. Necituosime baisių ir baisesnių 
pasažų apie tai, kas grėsė, kas galė-
jo būti ar netgi nutiko (pūga sutrikdė 
prezidento kortežo kelionę, bažnyčios 
atšaukė savaitgalio mišias, specialio-
sios tarnybos turėjo labai daug vargo, 
prognozuota didžiausia pūga nuo Pir-
mojo pasaulinio karo!). Užtat patikin-
sime, kad priverstinė nedarbo diena 
prabėgo kartu su Vašingtono gyven-
tojais krizenant iš baubų armijų, ku-
rios puldinėjo iš ekranų. Pagal tai, ką 
skaitėme, girdėjome ir regėjome per 
išmaniuosius telefonus ir televizorius, 
įsivaizdavome save užpustytus kartu 
su Baracku Obama. 

Tai buvo puiki istorija. Na, ne tiek 
puiki, kiek palanki, pravarti, naudinga 
vietinei ir pasaulio žiniasklaidai. Fak-
tas iš tiesų buvo: kai kur snigo ir pustė, 
vietomis – gausiai. Kiek kartų per me-
tus girdime tokias prognozes Lietuvo-
je? Dešimtis. Jei užsninga, atsikasam. 
Užstringam – palaukiam. Vėluojam – 
po to atidirbam. Slystam – na, tada ne-
suvaldom, apsitrankom. Gydomės, re-
montuojamės. Bet va, čia ir išryškėja 
polinkių bei įpročių skirtumas. Ame-
rikietis geriau atšauks darbadienį, bet 
išvengs progos apdaužyti automobi-
lį. O lietuvis... Na, ne apie jį šiuokart.

JAV žiniasklaidos teoretikas, prieš-
taringų bestselerių autorius Neilas 
Postmanas dar 1992 m. be nutylėji-
mų mokė TV elementoriaus knygoje 
Kaip žiūrėti TV žinias. Esmė – ugdyti 
žiūrovų gebėjimą, lavinti įproti skirti 
dvejopus „svarbiausius įvykius“. Tik-
rovėje svarbiausi įvykiai yra tie, ku-
rie įtakoja ar gali įtakoti žiūrovą bei 
aplinką. Eteryje svarbiausi įvykiai yra 
tie, kurie... yra rodomi per televiziją, 
kitaip tariant – bet kurie. Televizija 
sužino, atrenka ir perteikia be išimties 
tik geriausias istorijas. Nuolat tik to-
kias transliuoja. Jei televizija praneša, 
kad Vašingtone numatoma pūga, tai ji 
privalo būti ir iš anksto jau yra svar-
biausia. 30 sekundžių vaizdinėje infor-
macijoje iš kelių agentūrų pranešimų 
bus išspaustas koncentratas, kuris net 
menką šlapdribą pavers išvien metro 
gylio sniegynais, prevencinį laisvadie-
nį – N gyvybių nusinešusiu stichijos 
siautėjimu.

Totaliai svarbias TV istorijas bene 
paprasčiausia ir geriausia „dekoduo-
ti“ nors truputį pažįstant vietovę, apie 
kurią kalbama. Antai Šiaurės Ame-
rikos rytinėje pakrantėje pūgos kyla 
ūmiai ir tikrai pridaro rūpesčių, žalos. 
Būna, europietis „iš šiaurės“ neįverti-
na prognozių, lengvabūdiškai išvyksta 
automobiliu ir įstringa kelionėje kelias 
paras. Net vietiniams pasitaiko išvykti 
laisvai, o grįžti vargiai. Realus pavojus 
ir likus namie: stipresnis vėjas išvar-
to medinius elektros stulpus, lengvo 
karkaso nameliuose dingsta šiluma, 
patogumai, ryšys. Nėra įpročio keis-
ti vasarines ir žiemines padangas, ne 
visi važinėja visureigiais. Tad pasni-
gus nesinori sudaužyti mašinos ir su-
sigadinti draudimo, gal ir kredito by-
los. Žodžiu, kiekvienam pasakojimui 
ar pasakai – visam mūsų būtį lydin-
čiam istorijų gausmui – savos ištakos, 
priežastys ir kontekstai. Tačiau dėl 
proto, žinia, ne tik nauda, bet ir var-
gas. O nūnai madingiau vargintis pra-
mogaujant. Pasakojimo pabaiga.
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Benedikto XVI sprendimas atsisakyti 
Petro Įpėdinio tarnystės sukėlė savai-
me suprantamas emocijas, spėlionių 
srautą, suteikė galimybę pasireikšti 
sąmokslo teorijų kūrėjams ir mėgė-
jams, bet greta viso šio šurmulio kyla 
ir visiškai elementarūs klausimai: kas 
gi iš tiesų įvyko ir ką visa tai reiškia? 

Ar gali popiežius atsistatydinti? Ka-
nonų teisės kodeksas (kan. 332 § 2) 
tokią galimybę numato. Keliamos tik 
dvi sąlygos: kad sprendimas būtų pri-
imtas visiškai laisva valia ir kad būtų 
oficialiai paskelbtas. To paties kanono 
pabaigoje pridurta, kad atsistatydini-
mo niekas neturi priimti (kanoninės 
jurisdikcijos sferoje popiežius niekam 
nepavaldus), vadinasi – niekas negali 
ir atmesti.  

„Atsistatydinimas“, „abdikacija“, 
„sosto atsisakymas“ – šiais terminais, 
pagal analogiją paimtais iš politikos 
ar istorijos žodynų, bandyta apibrėž-
ti visus nustebinusį Benedikto XVI 
sprendimą. Kad sprendimas tikrai 
nelauktas ir kone be precedento, pa-
rodė ir tam tikras pasimetimas net ar-
timiausioje popiežiaus aplinkoje. Pri-
reikė beveik dviejų savaičių, kol buvo 
atsakyta į savaime kylančius klausi-
mus, koks bus oficialus atsistatydi-
nusio popiežiaus titulas, kokiu vardu 
jis bus vadinamas, kokius drabužius 
dėvės. Greitai atsirado samprotavimų 
apie panašumus ir skirtumus su kitais 
istoriniais popiežių atsistatydinimais, 
gretinimų su neatsistatydinusiu pa-
laimintuoju Jonu Pauliumi II. Kai kas 

bandė Šventojo Tėvo moste įžvelgti 
gerą pavyzdį su savo kėdėmis suaugu-
siems politikams. 

Daugiau aiškumo įnešė pats Be-
nediktas XVI, keliuose paskutiniuo-
se pasisakymuose patikslindamas 
keletą popiežiškosios tarnystės ir jos 
atsisakymo aspektų. Paskutinį savo 
pontifikato sekmadienį, vasario 24 d., 
sveikindamas beveik šimtą tūkstan-

čių žmonių, vidudienio maldos proga 
susirinkusių Šv. Petro aikštėje, Bene-
diktas XVI sakė: „[Tarnystės atsisaky-
mas] nereiškia, kad aš palieku Bažny-
čią. Kaip tik priešingai – Dievas šito 
nori iš manęs, kad galėčiau toliau jai 
tarnauti, su tuo pačiu pasiaukojimu 
ir ta pačia meile kaip iki šiol, bet kitu 

būdu, labiau atitinkančiu mano amžių 
ir mano jėgas“. 

Dar plačiau susidariusią padėtį ir 
savo paties statusą jis paaiškino per 
paskutinę pontifikato bendrąją audi-
enciją vasario 27 d.: „Mano sprendi-
mas atsisakyti aktyvaus Petro tarnys-
tės vykdymo nereiškia jos atsižadėjimo 
[...]. Atsisakau vadovavimo Bažnyčiai 
tarnystės galių, bet pasilieku tarnauti 
malda“. Šia proga Benediktas XVI taip 
pat sakė, kad kai 2005 m. balandžio 
19 d. kardinolų išrinktas sutiko stoti 
prie Bažnyčios vairo, jis puikiai su-
prato, kad šios tarnystės imasi „visam 
laikui“ ir „visiems laikams“. „Visam 
laikui“ reiškia, kad tarnystę vykdantis 
popiežius neturi privataus gyvenimo; 
„visiems laikams“ – kad vieną kartą 
tapus popiežiumi, nėra grįžimo atgal. 
Ta pačia proga Benediktas XVI patiks-
lino ir kitą abejonių kėlusį ir gal net 
kai kuriuos tikinčiuosius gluminusį 
dalyką. Ar nebūtų turėjęs ir Benedik-
tas ištverti iki galo? Ar jo sprendimas 
trauktis nenuvertina Jono Pauliaus II 
liudijimo? „Nebėgu nuo kryžiaus, bet 
nauju būdu pasilieku su Nukryžiuotu 
Viešpačiu“, – pasakė popiežius atsis-
veikinimo audiencijoje vasario 27 d.  

Nuo pat pontifikato pradžios Bene-
diktas XVI buvo gretinamas su Jonu 
Pauliumi II. Visiškai skirtingi tempe-
ramentai, vieno sugebėjimas valdyti 
minias ir net mėgavimasis rampos 
šviesa, o kito negrakštus susigūžimas, 
nežinant kaip elgtis, ko gero labiausiai 
lėmė, kad į Benediktą XVI iš pradžių 
buvo žiūrima kaip į nesugebantį sėk
mingai kartoti savo pirmtako chariz-
miško stiliaus. Be to, šiuolaikine popu-
liarumo prasme ganėtinai nedėkingos 
buvo kardinolo Josepho Ratzingerio 
einamos pareigos Jono Pauliaus II 
pon tifikato laikais. Daugeliui visai ne
rūpėjo, ką iš tiesų veikia Tikėjimo 
mo kymo kongregacijos prefektas, bet 
nebuvo praleidžiama proga priminti, 
kad Kongregacija yra ne kas kita kaip 
Inkvizicijos tąsa. 

„dievas šito nori iš manęs“
su Benediktu XVi atsisveikinant

JoNAs MAlINAusKAs

apžValga

popiežius Benediktas XVi
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Pabrėžiamas temperamentų kont
rastas nepelnytai stumia šešėlin Be-
nediktą XVI ir bando sumenkinti kur 
kas svarbesnį dalyką – dešimtmečiais 
trukusį jo bendradarbiavimą su Jonu 
Pauliumi II ir abipusį pasitikėjimą. 
Ratzingeris buvo artimiausias Jono 
Pauliaus II patarėjas ir ilgiausiai, 
nuo 1981 m. iki pat Jono Pauliaus II 
pontifikato pabaigos, savo poste 
išbuvęs Kurijos kardinolas. Kai 
kas net tvirtina, jog per visą Jono 
Pauliaus II pontifikatą nėra buvę 
nė vieno svarbaus sprendimo, ku-
ris būtų priimtas nepasikonsul-
tavus su kardinolu Ratzingeriu. 
Tikėjimo mokymo kongregacijos 
prefektas vadovavo naują Katali-
kų Bažnyčios katekizmą rengusių 
teologų komandai. Tai jis parašė 
Jono Pauliaus II encikliką Fides et 
ratio. Jis daugiausia prisidėjo prie 
naujosios evangelizacijos strategi-
jos, paskelbtos iškart po 2000 m. 
jubiliejaus. Jono Pauliaus II pon-
tifikato metais pradėti darbai 
Benedikto XVI pontifikato metu 
įgavo „Pagonių kiemo“ ir Tikėjimo 
metų formas. Teologijos ir eklezio-
logijos prasme Ratzingeris tik rai 
buvo Jono Pauliaus II pontifikato 
„stuburas“. Dėl to ir 2005 m. konkla-
voje dalyvavę kardinolai jį išrinko kaip 
ankstesnio pontifikato tęsėją, kaip tą, 
kuris labiausiai galėjo garantuoti, kad 
Bažnyčia eis ta pačia vaga, kuria ėjo 
prie Jono Pauliaus II. 

Šis aspektas taip ir liko nepakan-
kamai išryškintas, nes išrinkus Bene-
diktą XVI, visi jame matė ne tą, kuris 
kalba ir mąsto panašiai kaip Jonas 
Paulius II, bet tą, kuris veikimo stiliu-
mi ir išvaizda visiškai į jį nepanašus. 
Galbūt dėl to nuo pat pradžių vadina-
moji didžioji žiniasklaida Benedikto 
XVI nemėgo. Žinoma, netrūko palan-
kių komentarų apie naujo popiežiaus 
dokumentus ir pasisakymus, tačiau 
taip dosniai kaip Jonui Pauliui II 
avan su dovanojamos simpatijos Bene-
diktas XVI paprastai nesulaukdavo. o 
ką ir kalbėti apie nekorektiškus išpuo-
lius, padorumo ribas peržengiančius 
nusišnekėjimus, kokių anksčiau sau 

neleisdavo net ir didžiausi Bažnyčios 
kritikai. 

su neslepiamu sarkazmu, bet kartu 
ir su simpatija pasitraukiančiam po-
piežiui prieš kelias savaites prancūzų 
savaitraščio Le Figaro Magazine re-
ligijos apžvalgininkas Jeanas Marie 
Guénois reziumavo, kad dar nėra buvę 
popiežiaus, kuriam taip „nesisektų“. 

Kone kiekvienas drąsesnis mostas ar 
prieš srovę paleistas žodis dažniausiai 
sukeldavo kritikos bangą, o neretai ir 
aršų priešiškumą. 

Pirmoji ir pačiam popiežiui visiškai 
netikėta konfrontacija įvyko antrosios 
jo kelionės į Vokietiją metu. 2006 m. 
rugsėjį Regensburgo universitete su-
sitikęs su intelektualais Benediktas 
XVI pasiūlė keletą minčių apie krikš-
čioniškosios žinios ir kiekvienoje epo-
choje subrandinamų mintijimo formų 
tarpusavio santykius. Šio diskurso pa-
raštėje popiežius paminėjo ir islamo 
atvejį, sakydamas, kad jis savo vidu-
je dar gerai neišsprendęs tikėjimo ir 
proto santykių. Teiginiui pailiustruoti 
buvo panaudota kelių šimtmečių se-
numo citata apie smurtą vardan tikė-
jimo. Iš konteksto išimti keli žodžiai 
sukėlė milžinišką audrą, kuri aprimo 
tik po kelių mėnesių, kai Benediktas 
XVI su didžiausia pagarba aplankė 
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stambulo Mėlynąją mečetę. Prie visai 
be pagrindo sukelto skandalo ramini-
mo prisidėjo ir grupė musulmonų inte-
lektualų, sunerimusių dėl islamo kaip 
smurtą kurstančios religijos įvaizdžio 
stiprėjimo. 

su nesupratimu ir dėl to eskaluoja-
mu priešiškumu Benediktui XVI teko 
susidurti ir artimesnėje aplinkoje. 

Ekskomunikos panaikinimas ke
turiems vyskupams lefebristams, 
taip pat po Vatikano II susirinki-
mo įvestų apribojimų aukoti Mišias 
naudojant tridentinę liturgiją pa-
šalinimas išsprendė ne visas pro-
blemas, kurias tuo tikėtasi išspręs-
ti, nes tie, kuriuos šie sprendimai 
tiesiogiai palietė – lefebristai ir ka-
talikai tradicionalistai – Benedikto 
XVI mostus priėmė ne kaip tiesia-
mą ranką galutinai susitaikyti, bet 
kaip tariamo jų laimėjimo, kartu ir 
vadinamosios progresyvios Bažny-
čios pralaimėjimo pripažinimą. Po-
piežiaus siekimas panaikinti „kon-
servatyvumo“ ir „progresyvumo“ 
priešpriešą gerokai nuvylė tuos, 
kas jame (anksčiau kard. Ratzin-
gerio asmenyje) matė visų Bažny-
čios „konservatorių“ globėją. 

Benediktui XVI taip pat teko 
spręsti iš ankstesnių laikų paveldėtą 
Bažnyčios autoritetui labiausiai smo-
gusią kunigų pedofilų problemą, – ne 
tiek pačios pedofilijos, kuri, kaip pato-
loginio nusikalstamumo forma, maž-
daug vienodai pasireiškia ir kitose 
žmonių grupėse, bet iki dar neseniai 
galiojusią tendenciją dėl tariamos Baž-
nyčios gerovės slėpti kunigų pedofilijos 
atvejus ir dangstyti kaltininkus. Bene-
diktas XVI problemą išsprendė kate-
goriškai: jokios tolerancijos; ligoniams 
reikia padėti gydytis, o nusikaltėlius 
mesti lauk iš kunigų luomo ir tebūnie 
jie teisiami pagal valstybėse galiojan-
čius įstatymus. Tokia ryžtinga pozici-
ja greitai įtikino ir Bažnyčios kritikus, 
nes pedofilijos argumentas šiandien 
jau pasitelkiamas kur kas rečiau. 

Galiausiai chronologine tvarka pa-
skutinė Benedikto XVI „nesėkmė“ 
buvo Vatileaks afera. Ir čia buvo pri-
taikytas labai paprastas sprendimas: 

popiežius Benediktas XVi
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apie jį kalbėti ir rašyti taip, tarsi būtų 
staiga atradę tuos jo bruožus, kurių 
anksčiau nematė, tarsi visa Benedikto 
XVI asmenybė jiems būtų didžiausia 
naujiena. Ypač paskutinės pontifika-
to savaitės ir dienos tikriausiai liks 
giliai įsispaudusios daugelio žmonių 
atmintyje. Ir ne vien todėl, kad po-
piežiaus atsistatydinimas sukuria 
svarbų, naują, Bažnyčios istorijoje 
beveik neregėtą precedentą. Žinoma, 
istorijoje būta tarnystės atsisakiu-
sių popiežių (Celestinas V – 1294 m., 
Grigalius XII – 1415 m.), tačiau tais 
atvejais Baž nyčios gyvenimo konteks-
tas buvo toks kitoniškas ir tie laikai 
tokie tolimi, kad vargu ar tuos atvejus 
galima laikyti Benedikto XVI spren-
dimo pasitraukti precedentais. Mums 
artimesniais laikais popiežiai atsisakė 
nešiojimo soste, atsisakė tiaros, o štai 
dabar Benediktas XVI žengia dar vie-
ną labai simbolišką žingsnį. Kai kas 
čia įžvelgė popiežystės „demokrati-
zaciją“ ar net desakralizaciją. Bet ar 
tikrai? Gal kaip tik priešingai – Petro 
Įpėdinio tarnystės vykdymas yra tokia 
rimta ir atsakinga pareiga, kad štai šis 
senas žmogus nuoširdžiai ir nuolan-
kiai prisipažino, kad tokia našta nebe 
jo jėgoms.

konstatavus nusikaltimą, jį tiria pro-
kuratūra, o nusikaltėlį teisia teismas. 
Tik šiuo atveju problema buvo kur kas 
delikatesnė, nes palietė artimiausią 
popiežiaus aplinką. Dėl to papildomai 
buvo atliktas Benedikto XVI paskirtos 
kardinolų komisijos tyrimas. Jos pa-
rengtas dosjė bus perduotas naujam 
popiežiui. 

Ar šios „nesėkmės“ kiek nors prisi-
dėjo prie Benedikto XVI sprendimo 
pa sitraukti? Galbūt, bet vargu ar ta 
pras me, kokia jos pateikiamos šian-
dienėse sąmokslo teorijose apie „blogos 
aplinkos“ nušalintą gerą popiežių. Ieš-
koti atsakymo į klausimą apie sprendi-
mo priežastis reikia pradėti nuo paties 
popiežiaus žodžių, ramiai perskaitytų 
vasario 11 d. rytą: „šiuolaikiniame pa-
saulyje, sparčiai kintančiame ir blaš-
komame tikėjimo gyvenimui svarbių 
klausimų, Petro laivo vairavimui ir 
Evangelijos skelbimui reikalingos ne 
tik dvasios, bet ir kūno jėgos, kurios 
pastaraisiais mėnesiais manyje tiek 
nusilpo, kad turiu pripažinti nesąs pa-
jėgus gerai vykdyti man patikėtą tar-
nystę“. Pranešdamas apie sprendimą 
pasitraukti, Benediktas XVI nesako, 
kad šiandien gyvename ramiais lai-
kais, bet ir nesako, kad jį atsistatydinti 
verčia nepakeliamų sunkumų mastas. 

Jis ne kapituliuoja, o paprasčiausiai 
konstatuoja, kad šiandien Petro laivui 
vairuoti jo ranka jau per silpna. 

Apie tokią galimybę jis buvo išsita-
ręs savo biografui Peteriui seewaldui 
jau 2010 m. publikuotoje knygoje – 
interviu (vertimas į lietuvių kalbą: 
Benediktas XVI, Pasaulio šviesa: Po-
piežius, Bažnyčia ir laiko ženklai, Ka-
talikų pasaulio leidiniai, 2011). Ten 
irgi aiškiai pabrėžtas skirtumas tarp 
bėgimo nuo Bažnyčią užklupusių 
bėdų ir atstatydinimo dėl senatvės 
bei natūraliai išsekusių jėgų. Kai se-
ewaldas kalbino Šv. Tėvą, „problema 
numeris vienas“ buvo kunigų pedofilų 
skandalas. Nepaisant tikrai sudėtin-
gos situacijos, Benediktas XVI tuomet 
aiškiai pasakė, kad jis niekur nebėgs 
ir nepaliks šios problemos sprendimo 
savo įpėdiniui. Tačiau į klausimą, ar 
apskritai popiežiaus atsistatydinimas 
įmanomas, jis ramiai atsakė, kad jei 
popiežius jaučiasi esąs pasenęs ir pa-
vargęs, jei jau neturi kūno, proto ir 
dvasios jėgų, reikalingų Petro Įpėdi-
nio tarnystei vykdyti, jis gali arba net 
privalo atsistatydinti. 

Benedikto XVI nuolankus prisipaži-
nimas, jog yra jau senas ir pavargęs, 
nelauktai sukėlė milžinišką simpati-
jos jo asmeniui bangą. Daugelis ėmė 

!
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Kiekvienais metais, artėjant Vasario 
16ajai ar Kovo 11ajai, viešojoje erd
vėje ištvinsta kalbos apie „neonacių“ 
arba (kitaip vadinamo) „patriotiško“ 
jaunimo eitynes Gedimino prospektu. 
Grupelei žygiuojančiųjų skanduojant, 
fone pasirodo ir vienas kitas plakatas, 
skelbiantis (ne kam kitam, o tam pa-
čiam jaunimui pirmiausia skirtus) na-
cionalinių švenčių minėjimus koncer-
tine forma („AusZRA 16“, „Iš kartos 
į kartą“ ir pan.). Jų pagrindą sudaro 
folk, pop, folk rock, pagan black metal, 
neo-folk stiliais grojantys kolektyvai, 

daugelis kurių apibūdina save ne tik 
kaip grojančius muziką su liaudiškais 
motyvais, bet ir kaip baltišką tikėji-
mą ir pasaulėžiūrą išpažįstančius ar 
įsiliejančius į world music „judėjimą“, 
kartu skelbdami savitumą išlaikiusių 

pagoniškas lietuviškumas 
alternatyviojoje muzikoje

RAsA TYlAITYTė

kultūrų vienybę. Dažniausiai tokius 
ir panašius renginius organizuoja VšĮ 
„Baltijos griaustinis“ ir jos leidykla 
Dangus (nuo 1996 m.), besiskelbianti 
kaip „šiuolaikinės baltiškos muzikos 
leidykla“. Tiesa, Dangus su savąja 
kūrėjų ir pagalbininkų bendruomene 
rengia ir pavienius koncertus, ir jau 
tradiciniais tapusius alternatyviosios 
muzikos festivalius, aktualizuojan-
čius lietuvos istoriją, baltų pagonybę, 
skleidžiančius panteistinę pasaulėžiū-
rą ir ekologijos idėjas. Galbūt jau gali-
ma kalbėti apie per šiuos renginius pa-
simatantį, per beveik dvidešimt metų 
išsivysčiusį reiškinį, įvairiomis kom-
binacijomis apjungiantį „pagonišką“ 
gyvenseną, šiokias tokias nacionalisti-
nes idėjas ir etnomotyvais ar temomis 
pasižyminčią muziką ir menus.

2012 m. festivalyje „Mėnuo juodara-
gis“ Andriui Mamontovui garsiai pa-
skelbus, kad „laužo šviesa“ vadintina 
lietuvos pagonių himnu, galima būtų 
pamėginti ieškoti tokios, su pagonybe 
susijusios šiuolaikinės muzikos ištakų 
kur kas anksčiau. Kita vertus, vargu 
ar Atgimimo laikotarpio muzika turėjo 
būtent tokių intencijų, net jeigu dabar 
tai norima įžvelgti. Tiesa, pats (nuo 
1995 m. rengiamas) festivalis „Mėnuo 
juodaragis“ išaugo iš jau prasidėjusio 
sambrūzdžio, organizuojamo ugniaus 
liogės ir jo bendraminčių. Festivalis 
visada buvo paženklintas pagonybę 
menančiais simboliais, runų užra-
šais, skatinimais dalyvauti „pagoniš-
kų menų naktyje“. Renginio dalyviai 
nuolat kruopščiai atrenkami, puikiai 
žinant, kokią žinią jų atliekama muzi-
ka skleidžia. Ilgainiui šis ir kiti pana-

šūs festivaliai sutraukia vis didesnę 
publiką, šeimynišką, draugišką, kuriai 
priimtina renginio forma, turinys, gal 
ir ideologija. Jaunystėje leidęs ziną 
Raganos ir alus, vedęs laidą Tamsos 
citadelė, kurioje apžvelgdavo alterna-
tyviosios, dažnai sunkiosios muzikos 
scenas, rengęs koncertus, festivalius, 
leidęs įrašus liogė šiandien išties yra 
vienas labiausiai nusipelniusių alter-
natyviosios muzikos skleidėjų lietu-
voje, turintis rimtą leidyklą, subūręs 
nemažą panašių muzikinių ir dvasi-
nių poreikių bendruomenę, tapęs tuo, 
kurio bijoma, klausomasi, gerbiama, 
atvirai šnekantis apie tėvo jam „per-
duotą“ pagonybę. 

Ką laikyti su pagonybe besisiejan-
čios muzikos pradininkais? Galbūt 
viena iš jų – tai dar 1994 m. įsikūrusi 
ir staigiai išpopuliarėjusi grupė Zpoan 
Vtenz, save iškart ir konkrečiai prisky-
rusi folk/pagan black metal stiliui, o 
kaip kūrybos temas įvardijusi lietu-
višką folklorą, legendas, pagonybę. Vė-
liau ypač išgarsėjo Skylė su Dainiaus 
Radzevičiaus ir Aistės smilgevičiūtės 

tekstais apie saulės kelionę ar Šven-
taragį, Donis, Wejdas, Alfredas Ku-
kaitis, išleidęs audiokasetę Haestis su 
gotų karaliaus laišku, kelione į Tilžę, 
žemės gailesčiu ir rūpesčiu ir t. t. Ką 
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Festivalio Mėnuo juodaragis plakatas. 2000
Festivalio Mėnuo juodaragis plakatas. 1999
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ir kalbėti apie grupes, siūlančias fol-
kloro variacijas, vis iš naujo įsukan-
čias susidomėjimo etnine kultūra ratą, 
bendradarbiaujančias su etnocentrais, 
etnologais, muzikologais, dalyvau-
jančios folkloro festivaliuose... Tokių 
įvairių stilių ir krypčių grupių ir asme-
nybių per beveik 20 metų prisikaupė 

nemažai, dalis jų tapo gerai žinomos 
viešojoje erdvėje, o klausytojų rato iš-
siplėtimą patvirtina nuolat augantis 
festivalių lankomumas. Tad kas tai – 
viena jaunimo subkultūrų? Judėjimas, 
sąjūdis? Tiesiog – muzikinio gyvenimo 
fenomenas?

ėmusi kaupti medžiagą ir mintis 
šiam rašiniui, pirmo komentaro iš 
grojančiojo neo-folk grupėje sulaukiau 
tokio: „patikėk manimi, pusė šitų žmo-
nių iš tikrųjų Burzumą1 laiko didvy-
riu, o atsigręžia į neopagonybę kartu 
su visom jos išraiškom, kad ir kaip ba-
naliai skambėtų, dėl gamtos išsiilgimo 
ir manymo, kad šita „religija“ veda jos 
artyn. Kaip ir išties romantizuoja tą 
istorijos laikotarpį, matydami jį didin-
gą ir reikalingą susigražinti kaip tiesą 
ir gėrį, o visi kiti, kartu ir krikščiony-
bė, yra okupantai, piktadariai“. Tad 
ir leidau sau išskirti kelias paraleliai 
egzistuojančias tokios muzikos grupių 
kryptis pagal tai, ką jos laiko ir ko ne-
laiko didvyriais. (Čia nekalbėsiu apie 

tuos atlikėjus, kurie nelabai gilinasi 
į turinį, dažniausiai apsiribodami tik 
liaudies dainų žodžiais arba kokia vie-
na idėja. Jie labiau girdimi per radiją ir 
matomi per televiziją, neatitinka kurio 
nors alternatyvaus muzikos stiliaus, 
todėl niekaip neišsitenka aptariama-
me reiškinyje.)

Pirmoji – grynai „kūrėjiška“ kryp-
tis. Turėdami ieškotojų gyslelę, ro-
mantizuodami archajiškus dalykus 
kaip aktualius šiandienos žmonėms ir 
ypač patiems sau bei atsiduodami in-
terpretacijos laisvei, jie leidžiasi į tik
rovę, kurią kuria patys. Jie grindžia 
ją bendražmogiškomis vertybėmis, 
jungdami saviraišką su archainio pa-
saulio liekanomis, pritraukia pagoniš-
kus vaizdinius (mitologiją, legendas, 
užkalbėjimus) prie šiuolaikinių formų. 
Nebūtinai išpažindami neopagonybę 
ir priklausydami jos bendruomenėms, 
nepatenkantys į jokias ryškesnes sub
kultūras, išskyrus muzikantų, bet 
matydami simbolių ir reiškinių bei jų 
sampynų visumą ir ją reikšdami, deja, 
dėl siauro požiūrio į pagoniškų ar pan-
teistinių atspalvių turinčią kūrybą jie 
neretai nurašomi į aklųjų romantikų 
paraštes. Jie nekovoja prieš krikš-
čionybę, globalizaciją ar komunistus, 
pasitelkia tautosakines temas ne iš-
skirtinumui pabrėžti, o kaip įdomius, 
kūrybą skatinančius vaizdinius. Į tokių 
autentiškų kūrėjų gretas galima būtų 
įrašyti ir kai kurias folkloro grupes, 
jungiančias lietuvių liaudies dainas 
su indų sitros, dhol būgnų, ispaniškos 
gitaros ir pan. pritarimais, dažnai jie 
tiesiog šiaip būna įsimylėję pasaulio 
etnomuziką. Ryškesni atstovai: neo 
folk – Atalyja, Ženklas X, elektronika – 
Driezhas, pop-rock – Aistė smilgevi-
čiūtė ir Skylė. Taip pat šiai krypčiai 
galima priskirti džiazo muzikantus, 
eksperimentuojančius su tradiciniais 
liaudies instrumentais ar dainų me-
lodijomis, sutartinių motyvais, čia ga-
lima paminėti skirmanto sasnausko 
džiazo kvartetą, Perto Vyšniausko ir 

Veronikos Povilionienės duetą, taip 
pat archaiškos muzikos rekonstruk-
torius – etnologus, etnomuzikologus 
ir pan. Žemynėle Žiedkelėle / Laimink 
žemę, laimink gėlę / Laimink bitę, lai-
mink medų / Laimink kritusius ant 
ledo (Aistė smilgevičiūtė, Skylė)

Antroji kryptis – kokybiškai (jeigu 

galima taip siaubingai išsireikšti apie 
muziką) stiprūs kūrėjai ir archaiškos 
muzikos rekonstruktoriai. Turintys 
aiškius tikėjimo principus, kovingą 
dvasią ir reiškiantys savo pasaulė-
jautą teminiais kūriniais (dažnai – iš 
solidarumo), bendradarbiaujantys su 
panašių kovingos, pagoniškos bend
rystės nuostatų turinčiais slavais ar
ba skandinavais. Šioje kryptyje yra 
ribinių grupių ar asmenybių, svyruo-
jančių tarp subtilumo ir stačiokišku-
mo, įvardijant susigalvotus ir tikrus 
okupantus. Tokiems dažnai priklauso 
grojantys sunkųjį roką, įvairias meta-
lo atmainas su pagoniškais motyvais, 
kai kurios neo-folk grupės, kurių vieni 
ar kiti nariai neretai priklauso jauni-
mo judėjimams, Romuvai ir kitokioms 
struktūroms. Ilgiau ar trumpiau gy-
vuojantys, turintys konkrečius auto-
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1 Burzum – norvegų true and evil black me-
tal muzikos projektas, kurio pagrindinis narys 
yra už žmogžudystę kalėjęs Christinas (Var-
gas) Vikernesas (grafas grišnachas), pasižy-

mėjęs ir kelių bažnyčių sudeginimais. savo 
muziką apibūdina per pagoniško pasaulio 
vaizdinius, burtus, ritualus.

Festivalio Verpetai plakatas. 2011 Festivalio Iš kartos į kartą plakatas. 2013
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ritetus nuo Dangaus veiklos pradžios, 
jie dažniausiai priklauso neopagoniš-
kojo tikėjimo subkultūrai. 

Abejoms šioms kryptims būdingas 
nuoširdus tikėjimas tuo, kas daroma, 
aiški kūrybos ir pasaulėžiūros ideologija.

Atskiras fenomenas – tai lietuviš-
kos kultūros kaip simbolio įtraukimas 
į muzikinę raišką. Post-folk, ambient 
muzikos kūrėjas birbynininkas Dona-
tas Bielkauskas (vienas geriausiai ver-
tinamų tokios scenos kūrėjų, senbuvis) 
yra vienas tų, kurie pasitelkia ne tik 
melodijas, tekstus, bet ir instrumen-
tus – ne vien kaip prietaisus garsui 
išgauti, o kaip simbolį. Kaip pavyzdį 
čia galima paminėti Bielkausko nau-
dojamus autorinius menininko Anta-
no Mončio švilpius – molinukus. Toks 
pasirinkimas veikiausiai nėra tik ban-
dymas išsiskirti iš muzikantų panau-
dojant naujus tembrus. Vien švilpių 
formos yra lyg pagoniškų stabelių, o 
Bielkausko albumuose jie puikuojasi 
pačiuose viršeliuose kaip nebanali idė-
jos išraiška. Nerėkianti apie lietuvybę 
ar pagonybę, perprantama tik klau-
sančio, mąstančio ir jaučiančio, pačiam 
kūrėjui iš principo neatskleidžiant po-

žiūrio į religiją ir istoriją, pabrėžiant, 
kad jis – tik muzikantas, o svarbiau-
sia, kad žmonės būtų geri...

Viso šio „Baltijos griaustinio“ ir jo 
savininkų sukurto reiškinio, kuris 
pradžioje tikrai panašėjo į jaunimo 
sambrūzdį, dabar netiktų pavadinti 
viena didele, stipriai išsiplėtusia sub-
kultūra, gal veikiau tai tiesiog kritinė 
masė žmonių, vienijamų vieno ar ke-
lių bendrų pasaulėjautos ir savivokos 
(arba tik muzikinio skonio) aspektų. 
Vis dėlto šios „bendruomenės“ centru 
lieka „Baltijos griaustinis“ – profesio
nali alternatyvios muzikos ir menų 
oazė. Įstaiga ir leidykla yra tarytum 
monopolizavusios pasiūlą ir paklausą, 
kas leidžia neišsibarstyti ir nesusiprie-
šinti, o kaip tik – telktis ir užmegzti 
dialogą kūrėjams, bendradarbiaujant 
ir išlaikant meninės vertės lygį, uži-
mant vis svarbesnę vietą lietuvos ir 
viso regiono kultūroje. Nors ši veikla 
ir susilaukia Kultūros ministerijos 
pa ramos (antai festivaliams, kaip 
sklei džiantiems etnokultūrą), tačiau 
didelė dalis vykdomos veiklos yra vei-
kiau idėjinė ir dėl to tampa dar gerb-
tinesne. Juoba kad tai anaiptol ne 

vien muzika: organizuojamos viešos 
paskaitos, menininkų dirbtuvės (va-
dinamieji workshop‘ai), per festivalius 
atliekamos neopagoniškos apeigos, 
įtraukiami amatininkai, etnologai, re-
konstrukcine juvelyrika užsiimantys 
meistrai, Viduramžių gyvenseną ir ka-
rybą rekonstruojantys klubai ir t. t.

Gali būti, jog visas šis judėjimas at-
rodo lyg besitęsianti rezistencija (ne-
belikus tikro priešo, reikia išsigalvoti 
„tikresnių“) ir jaunimo, pakiliai išgy-
venusio Atgimimą, užsitęsęs žaidimas, 
persidavęs naujai jaunuolių kartai. 
Kartais taip ir esti, o priešais tampa 
okupantai ir blogiečiai, (naujai ar nuo 
seno) besikėsinantys į etninį savitumą, 
senąjį tikėjimą, tautą ir laisvę. Kita 
vertus, tai dažniau kitokio pobūdžio 
priešinimasis, kai priešu tampa ko-
kybiškos, bent kiek intelektinės jėgos 
turinčios ir reikšmingo poetinio teksto 
šiuolaikinės muzikinės kultūros ne-
reikalingumas. Tada ir priešinamasi 
dvasiniam sustabarėjimui, muzikoje 
neatsiejant formos nuo turinio, kartu 
išlaikant etninį istorinį sąmoningumą 
ir deklaruojant darnų gyvenimą kaip 
reikšmingą šiuolaikinei visuomenei.
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Brangūs žurnalo „Naujasis Židinys-Aidai“ bičiuliai, primename, kad Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas 
(2002-07-02 Nr. IX-1007) suteikia galimybę dirbantiems ir pajamų mokestį mokantiems Lietuvos gyventojams 
sumokėto pajamų mokesčio sąskaita paremti teisę gauti labdarą ir paramą turinčias įstaigas. Prašome ir kvie-
čiame paremti mūsų žurnalą!

Ką daryti, jei norite mus paremti?
iki 2013 m. gegužės 1 d. turėtumėte nueiti į savo miesto ar rajono Valstybinę mokesčių inspekciją, paprašyti 
blanko FR0512 ir jį užpildyti. žemiau pateikiame pildymo duomenis. 
prašymo formą taip pat rasite valstybinės mokesčių inspekcijos internetiniame puslapyje www.vmi.lt, kur ją 
galėsite užpildyti kompiuteriu ir pateikti internetu. 
Ranka užpildyti prašymai mokesčių inspekcijai siunčiami paštu adresu VMI, Ulonų g. 5, Vilnius (pildo Vilniečiai), 
viršutiname voko kampe nurodžius savo namų adresą ir pasirašius ant voko užklijavimo linijos. 

NuošIRdŽIAI dėkojAme uŽ jūsų PARAmą VšĮ „NAujAsIs ŽIdINys-AIdAI“!

PRAšymo PILdymAs: prašymo forma FR0512 turi būti tinkamai užpildyta. Tai gali būti padaryta ranka arba kompiuteriu. 
prašymas pildomas tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis, o duomenys turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtus laukus, 
nepažeidžiant nurodytų laukų linijų. nepildytinos eilutės turi būti paliktos tuščios (be jokių simbolių: brūkšnelių, kryželių, 
nulių ar pan.). 1–4 laukeliuose įrašykite savo duomenis (asmens kodą; telefono numerį, vardą, pavardę; gyvenamąją vietą), 
5 laukelyje – 2012, 6s laukelyje pažymėkite „X“ ženklu pirminę formą; e1 laukelyje – 2; e2 laukelyje – 124626686; 
e4 laukelyje – 2,00. Formos apačioje reikia parašyti formą užpildžiusio asmens parašą, vardą ir pavardę.

Maloniai kViečiaMe, iki gegužės 1 dienos, skiRTi 2 pRoC. 
suMokėTo pajaMų Mokesčio VšĮ „naujasis židinys-aidai“!
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smalsumas yra rimtas ar net intelek-
tui pavojingas reiškinys. Jis gali pa-
skatinti nusisukti nuo Scanoromos ar 
Kino pavasario repertuarų ir žvilgte-
lėti ten, kur, rodos, nieko, paglostan-
čio smegenų vingius, nerasi. Vis dėlto 
ieškoti posovietinės erdvės atvaizdų 

Vakarų kinematografijoje gali būti pa-
traukliau nei analizuoti perversišku-
mu persunktą skandinavų problemati-
ką ar stebėti romantiškumo vaidmenį 
jau seniai praradusį Paryžių. Dabar 
didžioji kino romantika – naujai atras-
tos Afrikos antropologija. Penktoji le-
gendinio Kalniečio (Highlander) dalis 
buvo planuota filmuoti būtent Afriko-
je, bet, tikėtina, dėl finansinių subti-
lumų nuspręsta, kad Afrikai parašytą 
scenarijų galima puikiai lokalizuoti ir 
lietuvoje. Posovietinė erdvė dabarti-
niame Vakarų kine tampa nauja, ypa-
tinga dimensija kūrybiniams vaizduo-
tės proveržiams ir Šaltojo karo metu 
prarasto laiko paieškoms. Jaukiose 
gerovės valstybių kino studijose įsikū-
rę režisieriai ir scenaristai fiksuoja įvy-
kusius pasikeitimus buvusioje ssRs ir 
jos sateličių teritorijoje ir kuria savitą 

posovietinė erdvė Vakarų kine: 
tarp spalvingo barbariškumo ir 

niūrios kasdienybės

AKVIlė NAuDŽIūNIENė

jų interpretaciją, kurios objektyvumą 
ir sąlytį su realybe derėtų kvestionuo-
ti. Ir šis tekstas atsirado nė dėl to, kad 
skaudu ir, rodos, neprestižiška, kai 
tavoji šalis specialiųjų efektų pagalba 
tampa barbarų kraštu. o dėl galimybės 
pažvelgti ir įvertinti, ko iš posovietinės 
erdvės gyventojų tikimasi, laukiama, 
ir kokius juos pasitinka Vakarai. Kar-
tu galime ir didaktiškai susimąstyti, 
ar iš tiesų šis kitų mums primestas 
vaizdinys tėra iliuzija, ar tik tikrovės 
hiperbolizacija. Kinas, kurį linkstame 
palikti mąstymo paraštėse, provokuo-
ja naujus jo peržiūrėjimo būdus.

Jungtinėse Amerikos Valstijose gau-
su socialinių tyrimų, palengvinančių 
įvairių sričių analizatorių dalią. Rodos, 
nepatingėjus paieškoti statistinių tyri-
mų suvestinių ir truputėlį pamąsčius, 
galima atskleisti įvairiopus pasaulio 
dėsningumus. Pavyzdžiui, kad didžioji 
dalis posovietinę erdvę vaizduojančių 
filmų pačių amerikiečių režisierių, kino 
kritikų ir žiūrovų vertinami kaip poli-
tiškai korektiški. stebina? o jei greta 
tokios informacijos pagalvotume, kad 
tokie filmai dažniausiai yra pagrindinis 
ar net vienintelis šaltinis, formuojantis 
JAV gyventojų supratimą apie Rytų 
Europą ir stereotipus apie šio regiono 
šalių gyventojus, pasidarytų nejauku. 
Ryškus pavyzdys kaip tokie filmai gali 
turėti įtakos net istorinės savimonės 
rekonstrukcijai yra filmo Prezidento 
lėktuvas (Air Force One), vaizduojančio 
pasikėsinimą į tariamą JAV preziden-
tą, atgarsiai. JAV viešojoje nuomonėje 
tai buvo perkelta netgi į aliuziją, kad 

ir žymusis pasikėsinimas į prezidentą 
Johną Fitzgeraldą Kennedy buvo or-
ganizuotas komunistinių šalių. Toks 
istoriją perkuriantis pasakojimas for-
muojamas veikiant kinui. 

Naujos demarkacinės linijos žemė-
lapyje braižomos greičiau nei naujųjų 
Rytų Europos tapatybių schemos va-
karietiškame suvokimo žemėlapyje. 
Šiuolaikinės jau keletą dešimtmečių 
nepriklausomos šalys dar ne visada 
atskiriamos nuo ssRs, „Rusija“ ir 
„rusais“ dažnai įvardijamos ir kitos 
posovietinės valstybės bei jų gyven-
tojai. Filme Nepriklausomybės diena 
(Independence Day) vaizduojamas ta-
riamas Rusijos žemėlapis iš tiesų pa-
rodo buvusios ssRs geografinę zoną, 
o Rusijos televizijos žinios įvardijamos 
kaip „centrinės sovietinės žinios“. Taip 
pat filme 25-toji valanda (25th Hour) 
kalbama apie „rusų mafiją“, nors 
pag rindinis bosas – ukrainietis. Šioje 
tapatybių išpardavimo mugėje verta 
paminėti ir ironišką žvilgsnį į posovie-
tinio tautinio identiteto formavimąsi, 
kurį puikiai atspindi filmo Transporte-
ris 3 (Transporter 3) scena: amerikietis 

klausia ukrainietės, kuo jos tauta ski-
riasi nuo rusų, – merginos atsakymas 
apie vidines vertybes ir pasaulėvoką 
jį tepriverčia kreivai nusišypsoti. Šis 
vertinimas parodo, kad Vakaruose po-
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kadras iš filmo „kalnietis“

Filmo „25-toji valanda“ plakatas
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sovietinės šalys suvokiamos kaip ho-
mogeniškas vienis, o jų diferenciacija 
atrodo beprasmė ir Vakarams visiškai 
neįdomi. Juolab kad iš tokios perspek-
tyvos daug lengviau vertinti ir daryti 
apibendrinimus. Tačiau tokiu atžvil-

giu būtų labai nesavikritiška ir visas 
Vakarų valstybes ar visus jų gyven-
tojus patalpinti į Prokrusto rėmus – 
vis dėlto tai vienas, tai kitas drąsus ir 
smalsus ar neturintis kito pasirinkimo 
vakarietis atklysta į buvusią sovietinę 
erdvę – ir dėl to, kokius vaizdinius iš-
saugo grįžęs namo, nebegalime teisti 
neadekvataus kino.

Pri(si)minimas:  
neapsigaukite – kova tęsiasi!

Yra dalykų, kurie kaip Šiaurinė 
žvaigždė Vakarų kine nušviečia kelią 
į posovietinę erdvę – tai Šaltojo karo 
nuoskaudos, į vakarietišką sąmonę 
įsirėžusi (po)sovietinės erdvės grėsmė. 
senoji blogio ašies sąvoka niekur ne-
dingsta – Vilniaus Televizijos bokšte 
saugodamas paslaptis tūno pasaulio 
Blogis – todėl jį reikia susprogdinti. 
Vilniaus naktinės gatvės teapšviestos 
degančiomis šiukšliadėžėmis, o Žalgi-
rio stadione būriuojasi badaujančios 
minios – tokią beyrančią Rytų Europą 
stebi nemirtingasis Kalnietis užupio 
angelo fone. 

Štai filmą Prezidento lėktuvas netgi 
galima įvardyti kaip Šaltojo karo fil-
mų kolekcijos tęsinį. Kupinas ameri-
kietiškojo beatodairiško patriotizmo, 
šis filmas pristato tiek amerikiečių 
poziciją posovietinės erdvės atžvilgiu, 
tiek amerikiečių suvokimą, kaip patys 

posovietinių šalių gyventojai supran-
ta savo naująją padėtį geopolitiniame 
pasaulyje. siužetinė linija vaizduoja 
kazachstaniečių teroristus, užgrobu-
sius JAV prezidento lėktuvą, ir šiuo 
pagrobimu siekiančius ne šiaip turtų 
ar galios, o atkurti ssRs: „kad motina 
Rusija vėl taptų viena didele tauta“. 
Greta idealizuoto amerikietiškojo pat
riotizmo (juk kiekvienas doras ame-
rikietis užstos prezidentą nuo kulkų 
savo kūnu!), ši patriotizmo nebeegzis-
tuojančiai ssRs forma pristatoma ne 
pozityviai, o sektantiškai („Kai nušo-
viau šį vyrą, parodžiau savo tikėjimą 
Motina Rusija“, – teigia kazachsta-
nietis teroristas). Taip atskleidžiamas 
ir vakariečių požiūris į posovietinius 
kraštus – aklas žmonių įtikėjimas jiems 
sukurtomis vizijomis, nenoras moder-
nėti, priešinimasis naujai sistemai. Tie
siog priešprieša nuoširdžiam, iš gilios 
meilės savo kraštui kylančiam ameri-
kietiškam patriotizmui.

Nevengiama ir ideologinių impli-
kacijų, kai kazachstaniečiai teigia 
norintys išvyti iš savo krašto baisųjį 
kapitalizmą. Kazachstanas, pabrė-
žiant jo buvusią priklausomybę ssRs, 
vaizduojamas vos poroje filmo scenų, – 
tai ir didingi rūmai, kuriuose lovoje su 
baldakimu miega prezidentasrevo-
liucionierius, ir Viduramžių tipo ka-
lėjimas, nepalygintinas su įprastais, 
filmuose vaizduojamais amerikietiš-
kais kalėjimais. Perteikiamas ir ka-
zachstaniečių nusivylimas laisve („ši 
infekcija, kurią Jūs vadinate laisve“) 
bei idealizuotas ssRs prisiminimas 
(pavyzdžiui, teigiama, kad ssRs lai-
kais sovietinėse šalyse nebuvo pros-
titucijos – šiuo atveju galima drąsiai 
prisiminti mitą, kad ssRs iš viso ne-
buvo sekso – tada logiškai suskamba ir 
šis prostitucijos nebuvimas). Negalima 
teigti, kad tokiame vaizdavime nėra 
nė krislelio tiesos, juk Kazachstane vis 
dar egzistuoja grupė žmonių, stipriai 
prijaučiančių komunistinei ideologijai 
ar žvelgiančių į Rusiją kaip gelbėto-
ją, tačiau tai dažniausiai yra vidiniais 
šalies interesais paremti dalykai, ne-
liečiantys Amerikos, juolab nesikėsi-
nantys į jos saugumą.

Paranojiška šiame filme perteik-
ta naujojo šaltojo karo baimė parodo 
amerikiečių nepasitikėjimą Rytais, 
norą parodyti, kad žlugusi ssRs ir 
naujosios laisvę deklaravusios valsty-
bės nebūtinai yra patikimos, kadangi 
jos susikūrė ant sovietinio mentaliteto 
pagrindų ir turi amžiną priešiškumo 
Amerikai geną. Ir nesvarbu, kad ne-
turima faktais pagrįstų žinių ar juolab 
įrodymų, jog kazachai ar rusai per pas-
taruosius dešimtmečius būtų vykdę te-
roristinius išpuolius Amerikoje ar bet 
kurioje kitoje Vakarų valstybėje.

Vakarų prožektoriais apšviesta 
Ukrainos projekcija

Pagal Jonathano safrano Foerio 
novelę pastatytame filme Nepapras-
ta kelionė (Everything is illuminated) 
vaizduojama ukraina – tragikomiška 
valstybė, sunkiai einanti modernybės 
keliu. skaudžios praeities reliktai (tan-
kų nuolaužos, sienų, prie kurių buvo 
sušaudyti tūkstančiai žydų, fragmen-

tai etc.) šalyje keičiami McDonald‘s 
užkandinių ir riedlentininkų vaizdais. 
sunkūs karų padariniai, sunaikintos 
ištisos vietovės – tokie vaizdiniai tik 
priartina prie supratimo, kaip posovie-
tinei ukrainai sunku surasti, sudėlioti 
savo naująją tapatybę. Parodomas tiek 
šalies vidinis susiskaldymas (eiliniai 
darbininkai iš provincijų pajuokiamai 
žvelgia į vakarietiškų madų besivai-
kančius didmiesčių, Kijevo ir ode-
sos, gyventojus), tiek esminis žmonių 
atotrūkis nuo šaknų (dvidešimtmetis 
jaunuolis netikėtai sužino, kad iš tiesų 
yra ne tik ukrainietis, bet ir ukrainos 
žydas). Šiame kontekste paradoksalu 

kadras iš filmo „nepaprasta kelionė“

Filmo „Transporteris 3“ plakatas
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tai, kad nors filme vaizduojama būtent 
Vakarų ukraina, kurios didžioji dalis 
gyventojų kalba ukrainietiškai ir ak-
tyviai kovoja už savo tautinio identi-
teto puoselėjimą, filmo herojai kalba 
rusiškai.

Dvipusiu dviejų pagrindinių hero-
jų, kurie yra iš skirtingų „barikadų“ 
pusių, vaizdavimu perteikiamas ne 
tik Vakarų požiūris į Rytus, bet ir tai, 
kaip Rytai mato Vakarus – kaip ne-
pragmatiškus, atitolusius nuo jiems 
suprantamo „žemiško“ gyvenimo. 
Kartu ukrainiečių šaipymesi iš ameri-
kiečių, kurie sugalvoja paatostogauti 
ukrainoje, galima įžvelgti ir ukrai-
niečių tapatybės krizę, savos šalies 
nuvertinimą, nesupratimą, kad ji yra 
kažkuo patraukli kitiems. Šiuo atveju 
filme tas patrauklumas dažniausiai 
suprantamas per egzotiškumo prizmę, 
naftalinu dvelkiantys dalykai kelia 
nuostabą ir susidomėjimą: amerikie-
tis, pamatęs sovietinės statybos apleis-
tus daugiabučius klausia, kas gi čia 
nutiko, ir gauna ukrainiečio atsaky-
mą – Nepriklausomybė. Tokia ironija 
atskleidžiama dar viena posovietinės 
erdvės problematika – nežinojimas 
kaip tvarkytis patiems, ką daryti su 
tuo, kas palikta, tad griuvėsiai vis dar 
stovi, o šalia jų kyla nauji pastatai.

Greta šio ekonominio matmens eg-
zistuoja ir kultūrinė diferenciacija, itin 
lokalizuota sąmonė, kuri neišeina iš 
nusistovėjusių klišių ribų, negali su-
prasti, kad kažkas gali elgtis kitaip 
nei priimta. Viena ryškiausių scenų 
šia tematika – tai vakaras vietiniame 
restorane, kai iškyla egzistencialisti-
nė vegetarizmo dilema – ukrainiečiai 
nesupranta, kaip galima iš viso neval-
gyti mėsos ir kodėl, o amerikietis ne-
supranta, ko čia nesuprasti negalima. 
Šiame vaizdinyje įžvelgtina ir bendres-
nė, Vakarų ir Rytų kultūrų tarpusavio 
supratimo, paralelė.

Pasaka su laiminga pabaiga: 
sovietinio palikimo egzorcizmas

Amerikiečių filme Gražuolė ir pabai-
sa (Beautician and the Beast) pateikia-
mas dar vienas JAV ir Rytų Europos 

supriešinimas. Vaizduojama sugal-
vota maža šalis Slovėcija, kuri pagal 
filme pateikiamą žemėlapį ribojasi su 
ukraina ir Rumunija, nors iš tiesų ati-
tinka dabartinės ukrainos teritorijos 
ribas. Jos vaizdiniu apjungiama gausi 
stereotipų ir įvaizdžių paletė, siejamų 
tiek su posovietine erdve, tiek su poko-

munistinėmis Rytų bloko šalimis: dik-
tatūrinis režimas, vado kultas, atsili-
kimas tiek ekonominėje, tiek žmogaus 
teisių srityse. Barbariškoji posovietinė 
civilizacija, kuriai priskiriami ne tik 
komunistinio laikotarpio bruožai, bet 
net ir viduramžiški siužetai, pertei-
kiami erdvėje – nuo žmonių atsiskyręs 
diktatorius gyvena pilyje ant aukšto 
kalno, kur tamsu ir gausu iškamšų, 
dvelkia prabangia atgyvena (lyg ne-
seniai vartus atvėrusioje Medininkų 
pilyje su šernų galvų kolekcija).

Iš pažiūros itin primityvi siužeto li-
nija, vaizduojanti meilės istoriją kaip 
aliuziją į garsiąją gražuolės ir pabaisos 
pasaką (žodžių žaismas angliškame 
filmo pavadinime – angl. beautician – 
‘visažistė’, angl. beauty – ‘gražuolė’), 
turi ir antrąją dimensiją, pasiskolintą 
iš 1956 m. sukurto miuziklo Karalius 
ir aš (King and I), kuriame į rūstaus 
valdovo gyvenimą patekusi moteris 
imasi viską keisti – ne tik valdovo 
moralines vertybes, bet ir visos ša-
lies gyvenimą. Šis kaitos motyvas, 
diktatūriškos sąmonės virsmas į de-
mokratiškąją yra vienas ryškiausių ir 
filme Gražuolė ir pabaisa. Čia galima 
įžvelgti gana aiškias paraleles tarp 

visažistės (Joy, liet. ‘džiaugsmas’) ir 
Amerikos bei diktatoriaus (Počenko) 
ir visos posovietinės erdvės. Kaip visa-
žistė yra ta jėga, savo naiviu idealizmu 
sugebanti keisti pasaulį, taip ir JAV 
yra jėga, sugebanti suteikti pagalbą 
atsilikusioms, nesusipratusioms poso-
vietinėms šalims. Arba bent jau taip 
mums siūloma tikėti. 

Abstrakčios posovietinės erdvės vaiz
davimas šiame filme išsiskiria būtent 
noru sumenkinti ne esamus posovie-
tinius padarinius, o išlikusį gyvenimo 
būdą: akcentuojamas žmonių savi-
monės nebuvimas ir visiškas susigy-
venimas su vado kultu. Toks ryškus 
aklo paklusimo, nemąstymo, net eu-
nuchiškos sąmonės pavyzdys yra filmo 
scena, kurioje po diktatoriaus kalbos 
iš balkono, kurios metu žmonės jam 
ploja, į balkoną įsliūkina drąsioji ame-
rikietė ir, norėdama patenkinti savo 
užgaidą, iškelia į viršų rankas, o mi-
nia, nekreipdama dėmesio nei kas ji, 
nei iš kur, tiesiog šaukdama džiugiai 
atkartoja jos veiksmą, aidi plojimai. 
Taip nuasmeninamas diktatorius, pa-
rodoma, kad jo galia seka tik iš minios 
nežinojimo ir įpratimo būti valdomai. 
Taigi posovietinė visuomenė – tai 
valstietiška minios visuomenė, kurios 
mąstymo kryptį turi pakeisti Vakarai. 
Tačiau išmokti mąstyti savarankiškai 
nereikia.

Amerikietė šioje istorijoje pasi-
kviečiama kaip civilizuota mokytoja, 
turinti įdiegti diktatoriaus vaikams 
demokratiškas modernaus pasaulio 
vertybes. Vis dėlto tai parodoma tik 
kaip priedanga, diktatūrinės šalies po-
litinis ėjimas, stengiantis įrodyti de-
mokratiškam pasauliui, kad tikintis fi-
nansinės paramos sekama jo pėdomis. 
Iš tiesų mokyti leidžiama tik tai, kas 
pridera pagal vietinę ideologiją, taip 
filmo žiūrovą priverčiant susimąstyti, 
kad niekada negali žinoti, kas iš tiesų 
vyksta posovietinėse šalyse, iš naujo 
nuleidžiama „geležinė uždanga“, kuri 
vis dar atskiria du skirtingus pasau-
lius. laiminga filmo pabaiga, kurioje 
visažistėsmokytojos apžavėtas dik-
tatorius ima keisti savo pažiūras ir 
šalies valdymą, suponuoja, kad gali-
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Filmo „gražuolė ir pabaisa“ plakatas
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ma optimistiškai tikėtis pasikeitimų 
Rytų fronte, tačiau negalima jų tiesiog 
laukti, būtinas įsikišimas iš šalies. 
Nors Rytuose ir vyksta pokyčiai, Eri-
chas Maria Remarque’as ir naujuose 
kontekstuose išlieka teisus – Vakarų 
fronte nieko nauja. Tik tas pats no-
ras savo pasaulėvokai atverti rinką ir 
Rytų Europoje.

Apie naktį švento Jono

Iš latvijos kilusio austrų režisieriaus 
Alexanderio Hahno inicijuotame kūri-
nyje Joninių beprotybės (Midsummer 
Madness) pristatoma tiek nepriklau-
somybę atkūrusi latvija, tiek gabalė-
lis lietuvos. latvija čia – sumišusių 
kultūrų oazė, kurioje dera tiek latviš-
kas patriotizmas, perteikiamas Joni-
nių šventės tradicijomis, tiek didžiulė 
rusų kultūrinė ir lingvistinė įtaka. Pa-
rodoma, kad sovietų sąjungos šešėlis 
niekur nedingo, dabartinės Rusijos 
įtaka vietiniam mentalitetui išlieka 
stipri: filmo herojai giriasi pažįstantys 
Michailą Gorbačiovą ar Borisą Jelci-
ną. sovietų sąjunga neaukštinama, 
atrenkamos demokratiškas idėjas pro-
pagavusios asmenybės, tačiau atsklei-
džiama, kad sunkiai randama naujų, 
vietinių autoritetingų herojų.

Neužmirštama ir vakarietiškos kul-
tūros įtaka naujai besiformuojančiai 
valstybei, tačiau ši kultūra parodi-
juojama kaip nederanti prie posovie-
tinės erdvės: puiki tokios situacijos 
metafora yra Gucci treninginė šven-
tinė apranga, po kuria šaunus latvis 
rišasi kaklaraištį. Atvykusiųjų į šalį 
užsieniečių vaizdavimu išryškinama 
ir Vakarų arogancija Rytų Europos at-
žvilgiu, indiferentiškumas – prancūzė 
nežinojo, kad jos vyras buvo lietuvis, 
o sužinojusi tam nesuteikė reikšmės. 
Vis dėlto parodoma, kad dabartinėmis 
sąlygomis vakariečių įsivaizdavimas, 
jog Rytų europiečiai tik ir tetrokšta 
bet kokia kaina ištrūkti į Vakarus, 
nėra pasvertas. Vietinės seselės iš 
Rygos pavyzdžiu atskleidžiama, kad 
žmonėms gali būti gerai ir latvijoje, 
jog noras gyventi savoje aplinkoje yra 

daug svarbesnis už amerikietiškąją 
svajonę, todėl seselė atsisako nemoka-
mo skrydžio į JAV ir nusprendžia likti 
gimtinėje. Filme yra ir daugiau ryškių 
scenų, vaizduojančių tautinį išdidumą 
(taksisto atsisakymas imti užmokestį 
svetima valiuta, amerikiečio mokymas 
tarti latviškus vardus ir jo paties vardo 
sulatvinimas). Pati stipriausia tautiš-
kumo linija pristatoma tradicijomis, 
šiuo atveju – Joninių šventimu, taip 
parodant, kad tauta turi praeitį ir iš to 
kyla potencialas kurti ateitį.

latvija vaizduojama itin teigiamo-
mis spalvomis, ypač išryškinamas jos 
atvirumas pasauliui keliose siužeto 
linijose, kuriose veikia į latviją at-
vykę įvairių tautybių žmonės (britai, 
austras, vokietis, japonaskinas, ame-
rikietis, prancūzai) ir patys latviai, už-
mezgantys su jais draugiškus santy-
kius. Nepaisant šio bendro pozityvaus 
vaizdinio, detalėmis parodoma ir kita 
medalio pusė: tarsi natūralus vidinis 
chaosas (tiesiai per autostradą vaikš-
tantys žmonės), skurdas (bankrutuo-
jantys žmonės, suktybėmis bandantys 
pritraukti užsienio investuotojų pini-
gus), moters kaip prekės supratimas, 
tolerancijos trūkumas seksualinėms 
mažumoms. Vis dėlto filmas per porą 
valandų bando pateikti visą latviškos 
tapatybės virsmo projekciją: minėtų 
blogybių atsikratoma, atrandami tik

rieji gėrio, tiesos ir grožio idealai, o vis-
ką kulminuoja filmo pabaigoje pami-
nimas faktas, kad filmo veikėjai britai 
Rygoje galiausiai atidaro sėkmingai 
veikiantį pirmąjį gėjų barą latvijoje.

Kūrinyje neišvengiama ir jau eili- !
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niu, vos ne anekdotiniu tapusio latvių 
ir lietuvių neskyrimo: dvi mažos Pa-
baltijo tautos su panašiai skamban-
čiais pavadinimais vakariečiams at-
rodo tapačios, bet Joninių beprotybėse 
netiesiogiai bandoma rasti skirtumą 
tarp šių valstybių. latvio lydima pran-
cūzų porelė keliauja į lietuvą, Kryžių 
kalną, norėdama išbarstyti mirusio 
prancūzės vyro lietuvio pelenus. Kry-
žių kalnas vaizduojamas itin efektin-
gai ir mistiškai (tamsa, dūmai, žvakių 
šviesos, beauštantis rytmetys, gotiki-
niu stiliumi apsirėdę filmo veikėjai), 
ir kadangi tai tėra vienintelis filme 
parodomas lietuvos gabalėlis, taip 
sukuriamas magiškas šios šalies pa-
veikslas, ant Kryžių kalno praleista 
Joninių naktis ir Joninių naktis latvi-
jos pajūryje ar eiliniame latvių šeimos 
sode tampa ryškiomis priešpriešomis: 
naktis ir diena, rauda ir daina.

Jei apžvalgos žanras įpareigotų pa-
punkčiui sudėlioti išvadas, būtų per-
nelyg lengva. Galima pasirinkti pri-
bloškiančią perspektyvą: pamirštant 
teigiamus multikultūriškumo postula-
tus ir kiekvienos kultūros savitumo, iš-
skirtinumo propagavimą, Vakarų kine 
atsiskleidžia vakariečių kolonialistinis 
mentalitetas. Galima užsidėti dabar 
labai populiarius trečiosiosgražesnės 
dimensijos akinius: vakarietiški filmai 
atskleidžia pokyčių posovietinėse ša-
lyse suvokimą, kurį seka supratimas, 
kad tai nėra statiškas kraštas, tebesi-
vadovaujantis tomis pačiomis idėjomis 
kaip buvusi SSRS, kur vyksta ir mo-
dernesnio pobūdžio tautinės tapatybės 
virsmas. Vis dėlto išvadų buvimas yra 
kaip išbaigtumo nuoroda, kurios čia 
būti negali – tiek kinematografija šia 
tema, tiek posovietinių šalių tapatybė 
vis dar egzistuoja kūrybinio proceso 
lyg menyje. Iš savos perspektyvos įdo-
mu klausytis nevaržomų kalbų apie 
savo šalį, įpročius ir kultūrą (ar jos ne-
buvimą). Tačiau galiausiai lieka klausi-
mas – ar auditorija Vakaruose, į kurią 
šie kino kūrėjai orientuojasi, domisi 
mūsiške perspektyva, ar pastaroji lieka 
tik fonas, neišpildyta kino vizija.

kadras iš filmo „joninių beprotybės“
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lygiai priimtinai kolegoms ir „mėgė-
jams“ konferencijoje nustelbė improvi-
zuotus pasisakymus ar išdėstymus to, 
kas jau rašyta ar pasakota kitur. Apie 
lietuvos partizanus, jų kilmę/kovą, jos 
garsą/nutylėjimą, vaizdavimą/trynimą 
per šešetą septynetą valandų iš dvyli-
kos kalbėtojų tikrai buvo kokybiškai 
nauja, esmingai kitoniška, iš principo 
netikėta išgirsti net „specialistui“.

Po neformalių sveikinamųjų Vu IF 
dekano Rimvydo Petrausko, seimo 
nario Arvydo Anušausko, Europos 
parlamento narės Radvilės Morkū-
naitėsMikulėnienės kalbų, palydėtų 
trumpo video siužeto iš pastarosios su 
portalu bernardinai.lt parengto DVD 
Laisvės kovoms atminti (užsiregistra-
vę dalyviai jį galėjo gauti dovanų, kaip 
ir bilietą į Genocido aukų muziejų ir 
Tuskulėnų memorialinį kompleksą) 
renginys neskubėjo pasukti siaures-
ne vaga. Iš pirmojo prelegento, NŽ-A 
vyr. redaktoriaus Nerijaus Šepečio 
organizatoriai bus tikėjęsi patikimes-
nio pamato kalbėjimui apie partizanų 
valstybiškumą, tačiau istoriko šiuo-
kart būta itin spontaniško, o jo min-
čių – gana šeriuotų. Šepetys ėmėsi 
svarstyti, kodėl šiandien lietuvoje (iš-
skiriant tokią suinteresuotą auditoriją 
kaip Trakinių partizanai) gana sunku 
plačiau paskleisti adekvačią partiza-
nų karo sampratą, kodėl taip dažnai 
nesusikalbama su partizaniška tiesa? 
Kaltininkais čia buvo paskelbtas politi-
nės tikrovės, kurioje kaip reakcija kilo 
partizanų sąjūdis, neįsisąmoninimas, 
tikrųjų sovietų siekių („protų kontro-
lės“) okupuotuose kraštuose neper-
pratimas, taikos (šiandien pasaulyje 

ir lietuviškumo esmėje) kaip atskaitos 
taško preziumavimas ir partizanys-
tei svetima sąjūdžio, Kovo 11osios ir 
sausio 13osios patirtis. Dėl viso to net 
patriotiškai sąmoningiems lietuviams 
šiandien į partizanus lengviau žvelgti 
per Vytauto Žalakevičiaus ar Justino 
Marcinkevičiaus akinius. Pastarųjų 
teikiamu vaizdu prelegentas nepasi-
gėdijo pasidalyti, patetiškai padekla-
muodamas poeto „Pirmąjį eilėraštį“ 
(1954). Jame apraudamas tyros šir-
dies ir romaus būdo brolelis, pačioje 
jaunystėje negailestingai pakirstas 
pasalūniško šūvio: „Tu aplenkei tada 
net mažą vabalą, / Ropojantį takeliais 
per laukus... / o tau į širdį karštą švino 
gabalą, / Dantis sukandęs, pasiuntė... 
žmogus! // Pas mus tada kolūkis pir-
mas kūrėsi, / Pramynėm agituodami 
kelius. / o buožės gi zuikinėse kepurė-
se / Nešiojosi „žaliukų“ lapelius. // Ne-
raginti jie į komuną dėjosi / Ir naują 
tvarką gyrė iš peties. / o tarp savęs 
dažnai jie, sako, riejosi, / Kurį iš mūsų 
pirmąjį patiest“ (Justinas Marcinkevi-
čius, Prašau žodžio, 1955).

Išties žmogus lengvai nesuprasi, 
kas gi dėjosi tų „žaliukų“ širdyse, – 
šio klausimo iš peties ėmėsi Kęstutis 
K. Girnius, iki šiol vieno brandžiausių 
partizanų karo istorijos veikalų (Par-
tizanų kovos Lietuvoje, 1987) autorius: 
kas skatino žmones eiti partizanauti? 
Regis, nieko nauja, palyginti su tuo, 
kas jo paties parašyta prieš ketvirtį 
amžiaus, prelegentas nepasakė, tačiau 
tiesa, kaip ir geras vynas, nesensta: 
pirmosios sovietų ir nacių okupacijų 
patirtis, Vakarų išlaisvinimo viltis ar 
patriotizmas paprastai tapdavęs aks-
tinu išeiti partizanauti tik iškilus as-
meninei komunistinio teroro (antai 
arešto) grėsmei. o šis teroras buvęs 
lygiai įviarialypis, kaip ir sunkiai prog
nozuojamas, – tad ir partizanavimas 
nesiduoda lengvai generalizuojamas 
(daug ką lemdavusi konkreti asmens 
situacija), ir dažnai kaip apgaulinga 
peikiama Vakarų išlaisvinimo viltis 
nebuvusi tokia jau tuščia. Abu šie mo-
tyvai sulaukė atgarsio ir kituose pasi-
sakymuose. Štai vienas po kito kalbėję 
Mindaugas Nefas ir Jonas Vaičenonis 

„Tamstos!“ – taip į publiką kreipėsi 
Vilniaus universiteto Istorijos fakul-
teto doktorantas, utenos apskrities 
9osios šaulių rinktinės vado pavaduo-
tojas Norbertas Černiauskas, pradėda-
mas konferenciją Partizanai: valstybė, 
karas, atmintis, surengtą kovo 21 d. 
didžiausioje Vu IF auditorijoje. Šioje iš 
pradžių ant kėdžių nesutilpo visi norė-
jusieji, organizatoriams buvo net tekę 
stabdyti išankstinę registraciją. Toks 
populiarumas neturėtų stebinti: jau 
nuo 2005 m. įvairių sambūrių (dau-
giausia Trakinių kaime ir apylinkėse) 
prirengę Trakinių partizanai (plačiau 
žr. NŽ-A, 2012, Nr. 7), panorėję į ru-
deniškai žvarbų ir gūdų mišką visam 
savaitgaliui pritraukia kelias šimtines 
savanorių su partizaniška ekipuote. 
Čia jos neprireikė, nors publikos mar-
gumas džiugino akį: moksleiviai, stu-
dentai korporantai, kariūnai ir šauliai, 
muziejininkai, mokslininkai, žurnalis-
tai, menininkai... Nors Trakiniai pa-
brėžė šiuosyk renginį būsiant grynai 
akademinį (suprask, nebus stribų 
šaudymo pratybų, Skylės koncerto ir 
drabstymosi šauliška koše...), tačiau 
konferencijos sėkmė turbūt buvo są-
lygota ne to, ką dažniausiai suvokia-
me kaip moksliškumo atributus: nei 
tarptautinio matmens, nei „mokslinio 
pranešimo“ standarto, nei griežto mo-
deravimo, kur jau ten prelegentų ap-
lankai ir atpažinimo kortelės... Ir vis 
dėlto: prieigų ir požiūrių, kalbėsenų ir 
mokyklų įvairovė buvo apjungta dar-
niai skambančion visumon to, ką drą-
siai galima pavadinti profesionalumo 
dvasia. Kalbamo dalyko išmanymas 
ir atsakingas pasirengimas kalbėti 
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partizanų karas:  
„kas gali, tepadaro geriau“

ANTANAs ŽEMINIs
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(VDu) ypatingą dėmesį skyrė parti-
zanų kilmės racionalizacijai: kariškoji 
prieškario šaulių, nuo 1935 m. pilnai 
integruotų į krašto gynybos sistemą, 
patirtis parengusi dirvą daugelio jų 
būsimai partizanystei – kiekybinius ir 
kokybinius šaulių ir partizanų sąsa-
jų aspektus karo istorijos profesorius 
žadėjo išsiskleisiant pasibaigus komp
leksiniam, tik pradėtam tyrimui. Bet 
ar koks nors socialinių sąsajų tyrimas 
gali atsakyti į klausimą, kodėl šis ar 
kitas žmogus, net visa virtinė jų čia ir 
dabar stoja su ginklu prieš okupantą ir 
jo talkininkus, be didelių vilčių likti gy-
viems? Ar tik nepakiša tokiais atvejais 
kojos mums žinoma konkrečios istori-
jos pabaiga, leidžianti tai, kas gimsta 
konkrečioje situacijoje, retrospekty-
viai organiškai integruoti į asmeninę 
ar grupinę biografiją? Panaši situacija 
ir su dažnai mosuojama „Vakarų iš-
davystės“ korta: išvilioję į miškus ir 
palikę žūti, taip ir neišvadavę... Šito-
kį siaurakaktišką (ir dar sovietiškai 
paspalvintą) žemažiūriškumą įkandin 
Girniaus sukirto ir Inga Zakšauskie-
nė, pamėginusi, ypač didelį dėmesį 
skirdama (a)sinchronijai, parodyti Va-
karų radijo stočių transliuotos žinios 
santūrumą, veikiau antiprovokatyvu-
mą. o štai Jonas ohmanas, pasida-
lijęs savo triūso Švedijos ir JAV karo 
žvalgybos archyvų fonduose vaisiais, 
išrėžė tiesiai: informacija apie lie-
tuvos partizanų karą buvo renkama 
sistemingai, kruopščiai, kryptingai, iš 
visko matyti, kad „karštajam“ karui 
buvę rimtai ruošiamasi, – juk iš ssRs 
paskutiniaisiais stalino valdžios me-
tais tikrai buvę galima tikėtis bet ko...

Apskritai konferencijos rengėjams 
pavyko rimtų ir kruopščių tyrimų re-
zultatų pristatymus išdėstyti pramai-
šiui su „lengvomis“ interpretacijomis, 
nors bendras vizualinės (re)prezenta-
cijos lygis visąlaik išliko aukštas. Štai 
net ir palyginti romiai akademiškas 
Monikos Kareniauskaitės pranešimas 

veikiau įtaigia vaizdų seka nei ver-
baline argumentacija pademonstra-
vo „neginkluotą pasipriešinimą kaip 
partizanų karo tąsą“, o Aurimo Šve-
do taktiškas pasižvalgymas po šiuo-
laikinę lietuvių literatūrą (Mariaus 
Ivaškevičiaus Žali, Mečio laurinkaus 
Elektra, Antano Šileikos Pogrindis) 
„demontavo“ didžiojo pasakojimo 
(manding lukšos ir Dzūko?) valdžią 
labiau minkštąja vaizdo, nei kietąja 
žodžio galia.

Paskutiniai dar nepaminėti trys 
pranešimai drąsiai laikytini šios kon-
ferencijos vinimis, kuriomis, tikėtina, 
netruks būti sukaltos aukšto lygio au-
torinės publikacijos. Kęstutis Kilins-
kas pateikė iš pažiūros nepretenzingą, 
bet sukrečiančio detalumo ir įtaigumo 
įvykio rekonstrukciją: 1947 m. vasario 
19 d. naktį Tauro apygardos partizanų 
operaciją Marijampolėje, kai, imitavus 
Anelės senkutėsPušelės ir Kazimiero 
PyplioMažylio sužadėtuves, buvo įvi-
lioti į pasalą ir likviduoti penki aukšti 
sovietiniai pareigūnai. Auditoriją iš 
susijaudinimo suūžti privertė tele
gra fiška prelegento salvė: „Nušautųjų 
skro dimo protokolai parodė, kad visi 
komunistai buvo nušauti šūviais į gal-
vą, visi iššauti šūviai pasiekė tikslą“. 
Dar gausesnių džiaugsmo ir susižavė-
jimo bangų sukėlė Mingailės Jurkutės 
ir linos Kaminskaitės prezentacija 
„Pokario įvykių klastotė sovietų lietu-
vos kine“. Griežtai teorinis įvadas, pre-
ciziški apkalbamų filmų pjūviai, taikli 
tipologinė interpretacija atvėrė prieš 
publikos akis sovietinį kino meną visu 
gražumu. Negailestingą pirmos prele-
gentės etiketę („sovietų sąjungos ko-
munistai buvo banditų gauja“) lydėjo 
vienintelio „į temą“ dokumentinio kino 
Kryžiaus šešėlyje (1961) pasakotojo ir 
operatoriaus kunigų žudikų inkulpaci-
jos („ir dėl ko – dėl žemės!“), lakoniškas 
antros pranešėjos diagnozes („siužetas 
toks: „Banditas ir mergaitė. Banditas 
nužudo mergaitę““) iliustravo teisibę 

atskleidžiančios filmų scenos („Tu ne-
įsivaizudoji, kas dėjosi kaime po karo: 
vienoje rankoje plūgas, kitoje – gink
las“; Svetimi, rež. Marijonas Giedrys, 
1962). „svetimas slankiojantis bandi-
tas“, „Jie“, „Jis/jie – tai ne mes“, „Jų ne-
bėra“, – tokius partizanų vaizdavimo 
sovietų lietuvos kine tipus atvėrusios 
pranešėjos nepamiršo paminėti ir šiuo 
požiūriu nesovietinio kino – Almanto 
Grikevičiaus Jausmų (1966), mat, pa-
sak šio filmo padėjimą „ant lentynos“ 
nulėmusio partinio įvertinimo, „jame 
neišryškinta socialinė kova“.

užtat tik į vietą ant lentynos kuk
liai tepretendavęs paskutinis (ir il-
giausias) konferencijos pranešimas 
apie bunkerius pasirodė tikrai vertas 
baigiamojo akordo. Metodiškas, nuo-
seklus, nepaprastai erudiciškas, koky-
biškai iliustruotas Gintauto Vėliaus 
pasakojimas apie bunkerius partizanų 
pasaulyje vertė gerėtis net anaiptol ne-
sižavinčius materialine istorija. Ypač 
stulbino šaltinių pažinimas ir įval-
dymas: nuo prieškario kariuomenės 
Generalinio štabo mokymo priemonės 
Lengvosios slėptuvės (1938) iki KGB 
1960 m. sudaryto partizanų bunkerių 
ir slėptuvių albumo, nuo partizanų 
liudijimų iki paties atliktų archeolo-
ginių rekonstrukcijų: viskas nuosek
liai sudėliota ir suvaldyta. Ir dar visa 
tai – tarsi atliepiant partizano Dzūko 
dienoraštyje (19490512) su atodūsiu 
išsakytam pageidavimui: „Būtų įdo-
mus dalykas, jeigu kada nors išleistų 
knygą vien apie tai, kaip partizanai 
kasdavo bunkerius. Kiek panaudota 
įvairiausių gudrybių, kiek parodyta 
savotiško išradingumo!“

Pasak ohmano, vienas visą lietu-
vos partizanų karo istoriją lakoniškai, 
bet rafinuotai apžvelgęs CŽV doku-
mentas jos vertinimą išsako klasikine 
romėniška formule: faciant meliora 
potentes. Tą patį galima pritaikyti ir 
aptartam renginiui: jei kas galite, pa-
darykite geriau...
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nežinome apie tai, ką darė lietuviai, 
kai kaimynystėje kūrėsi lenkija, kai 
pasaulį paverginėjo vikingai, o Kijevas 
plėtė savo valdas slaviškose žemėse, – 
teturime legendų rinkinį ir išties neži-
nome, kodėl nieko nežinome. Vengrus 
taip pat kausto nežinomybė, nes taip 
ir nesti įtikinamos teorijos, paaiški-
nančios, kodėl palikusi savo gyvena-
muosius plotus tarp Volgos ir Kamos, 
finougriška madjarų gentis įsikūrė at-
klydusi prie Dunojaus ir į Karpatus, 
savotiškai užbaigė „tautų kraustymo-
si“ procesą Vidurio Europoje, praktiš-
kai sužlugdydama Didžiosios Mora-
vijos valstybę, sudarkydama vientisą 
slavų arealą ir gerokai išgąsdindama 
germanus… Kas čia per geopolitinės 
svajonės? Neaišku iki galo, kodėl kal-
biniai vengrų giminiečiai turi ryškių 
mongoloidinių bruožų, o šiuolaikiniai 
etnologai bando aiškinti, kad vengrai 
kilę iš tų pačių genčių, kaip ir didžiausi 
jų priešai – turkai. Erdvė pasakoms ir 
hipotezėms. Mongolus ne vienas laiko 
laukiniais, tačiau drąsiai užkariau-
tojais, o vengrai – nei mongolai, nei 
baisūs, gal net kokie iš savo gimtinės 
išvyti  nepritapėliai?..

Šventasis steponas (Ištvanas) 1000–
1038 metais suvienijo atskiras žemes 
ir tautas į nepriklausomą krikščioniš-
ką valstybę, prieš tai vedęs 
Bavarijos princesę Gizelę 
ir priėmęs krikštą. Vos ne 
kaip Jadvygą Jogailai… 
Geros dinastijos prasideda 
geromis vedybomis, baigia-
si neplanuotomis mirtimis 
ir karais. Klajokliškai gen-

a p ž V a l g a

Vengrijos istorija ir geopolitika yra vie-
nas labiausiai paplitusių vadovėlinių 
pavyzdžių. Jis tinka visiems, besimo-
kantiems apie tai, kaip bendruomenė 
vystėsi iš gentinio reiškinio į tautą su 
aiškiai apibrėžta geografija, adminis-
tracija, valdžia, augančiomis ambici-
jomis, geopolitiniu maksimalizmu, ka-
rinėmis ir politinėmis pergalėmis bei 
pralaimėjimais, užkariavimais ir pra-
radimais, siekiais gauti „išėjimą prie 
jūros“, kontroliuoti strategines upes ir 
geležinkelius. Vadovėliškai įdomu pa-
tirti, kaip tautos teritorija plėtėsi nuo 
palyginti nesaugios Panonijos lygumos 
iki natūraliomis geografinėmis kliūti-
mis ribojamos teritorijos, kaip vėliau 
dėl nevykusių politinių sprendimų 
tauta viską prarado ir „sugrįžo“ į tą 
pačią nesaugią lygumą... Norinčiam iš-
mokti ir suprasti klasikinę geopolitiką 
beveik ir pakaktų atidžiai perskaityti 
minėtą Vengrijos istoriją, išstudijuoti 
jos žemėlapius, pasiaiškinti, ką reiškia 
būti tituline nacija, įstatymiškai pripa-
žinta tautine mažuma, kaip galiausiai 
galima viską sutvarkyti nuoseklios 
imperinės teisės – policinės valstybės 
(atskiriančios asmenines laisves nuo 
kolektyvinių teisių) principais.

Budapešto Didvyrių aikštėje Veng
rijos šlovės tūkstantmečiui įamžinti 
sukurti paminklai visiems pripažin-
tiems šalies valdovams. labai nelygių 
asmenybių galerija, nuo pirmo forma-
laus pripažinimo Europos valstybe 
iki paskutiniojo „dvigalvės“ valstybės 
imperatoriaus…

Vengrai, kaip ir lietuviai, turi daug 
istorinės mitologijos. Mes beveik nieko 

čiai gyvenimas Europoje, įsispraudus 
Panonijos lygumoje, o dar spaudžiant 
azijietiškai osmanų ir europietiškai 
Habsburgų imperijoms, nebuvo pap
rastas, bet „Egerio žvaigždžių“, haidu-
kų ir „kapitonų tenkešų“ istorijomis 
vengrai gerokai išaukštino save juos 
pažįstančiųjų ir nepažįstančiųjų akyse. 
skirtingai nei lietuviai, vengrai pažįs-
ta ir pripažįsta visą savo istoriją – ne 
tik laimėtus, bet ir pralaimėtus karus, 
nevengriškai kalbančius valdovus ir 
nepriklausomybės praradimus. Todėl 
jų didžioji valstybė žymiai realesnė už 
efemerišką Vytauto „nuo jūros iki jū-
ros“ kūrinėlį.

sakoma (teisingai ar neteisingai, 
pasiginčykime), kad unija su kaimy-
nais lietuvius pražudžiusi, pralaimėti 
sukilimai skatinę tik neapykantą ir 
„aukos“ kompleksą. Vengriškųjų suki-
limų kiekybė perėjo į politinę kokybę ir 
būtent unija su austrais – iki šiol vie-
na keisčiausių Europos tautų – leido 
vengrams realizuoti net ir pačias drą-
siausias geopolitines svajones. 1867 m. 
Habsburgų valstybė formaliai tapo du-
alistinė – Austrijos imperatorius buvo 
karūnuojamas ir Vengrijos karaliumi, 
abi valstybės turėjo savus parlamen-
tus ir įstatymus, o bendrus reikalus te-
tvarkė 3 ministerijos: finansų, užsienio 
ir gynybos. Europoje atsirado nauja 
dviejų tautų valstybė, kurioje „jaunes-
nysis“ brolis jautėsi net laimingesnis 
už vyresnįjį savajame geopolitiniame 
pasaulyje, kuris atrodė žavus: Vengri-
ja turėjo jūrą ir kalnus, infrastruktūrą 
ir industriją, ji leido sau pirmąjį kon-
tinentinėje Europoje metropoliteną. 
o svarbiausia, vengrai nejautė, kad 
jų geopolitinės svajonės kiek nors 
žeidžia likusį pasaulį. Paskaitę šimt
mečio senumo politikos mąstytojų 
tekstus įsitikinsime, jokių abejonių 
dėl Austrijos–Vengrijos ilgaamžišku-

mo nebūta, – galėjo žlug-
ti Prancūzija ir Prūsija, 
lenkai galėjo susilpninti 
Rusiją, tačiau niekam ne-
buvo numatyta sužlugdyti 
vengriškosios geopoliti-
nės svajonės. Ji nenuvyto 
net ir prasidėjus karui.

neišsipildžiusi svajonių 
geopolitika
Tiek nedaug vengrų...

EGIDIJus VAREIKIs
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Nežinia, ar vengrui esama žodžio, 
baisesnio už Trianoną. 1920 m. birže-
lio 4 d. Trianono taikos sutartis atėmė 
daugiau kaip du trečdalius šalies teri-
torijos – viską, kas buvo bent truputį 
rumuniška, slovakiška ar ukrainietiš-
ka. Mažiau kaip trečdalis teritorijos, 
mažiau kaip trečdalis gyventojų. Veng
rija tapo neįtikėtinai maža, tikriau 
kalbant – gėdingai maža. Vengrai iki 
šiol negali atsitokėti, kokią bausmę 
Europa paskyrė jiems, tiesą sakant, 
tikrai ne labiausiai nusikaltusiems. 
Visi iš Vengrijos atėmė, ką tik norėjo.

Pasak vieno vengrų aristokrato atsi-
minimų, liokajai dėmesingai lankstėsi, 
kol šeimininkas buvo sveikas, tačiau, 
pamatę jį kraujuojantį, puolė begė-
diškai plėšikauti savo pono namuose. 
Tebūnie tai kraštutinė svajonė, tačiau 
suprantama, kad savo svajones audė 
ir įgyvendino slovakai, rumunai, len-
kai ir pan. Norėjo dar daugiau – antai 
slovakai iki šiol tvirtina, kad vengriš-
kasis Miskolc yra viso labo slaviška 
Miškovec, kad vengrų pusėje nedova-
notinai esti tokių slaviškų slovakiškų 
svajonių kaip Visegrád, kuriame buvo 
pasirašyta pagarsėjusi Vyšegrado su-
tartis. Net broliai austrai smeigė peilį į 
nugarą, atimdami soprono apylinkes. 
Tai ne pralaimėjimas, tai pažemini-
mas, prakeiksmas. supratę vengriš-
kosios svajonės žūtį, suprasime, kodėl 
vengrai taip desperatiškai stengėsi at-
siimti „bent ką nors“ Antrojo pasauli-
nio karo fone, suprasime ir iki šiol juos 
kamuojantį kompleksą – per pastarąjį 
šimtmetį didinga vengrų tauta pralai-
mėjo visus karus... Taškas.

Šiandien buvusios Austrijos–Veng
rijos teritorija priklauso net dvylikai 
valstybių. Visos (!) tebeturi vienokių 
ar kitokių istorinių, politinių, tautinių 
problemų. Nė viena jų nėra visiškai 
patenkinta savo sienomis. Diskusijos 
vyksta visais lygiais – nuo akademinio 
iki gatvės politikos. 

otto von Habsburgas – Europos 
parlamento narys – paskutiniaisiais 
gyvenimo metais buvo labiau vengras 
nei austras. Austrijos įstatymai drau-
dė jam lankytis šioje šalyje, Vengrijos 
įstatymai nedraudė nieko, ir net laikė 
imperatorių šeimos įpėdinį labai savu 
ir geidžiamu. Aišku, kad tai – praeities 
šlovės glostymas, tačiau toks vengriš-
kai širdžiai mielas simbolis. lietuviai 
net nežino, kad jų karalius urachas 
buvo rimtai pasirengęs valdyti, o jo 
anūkas iki šiol (gal net daugiau nei) 
myli lietuvą. o gal reikėtų sužinoti...

Trianono sutartis paliko ir etninių 
mažumų problemą, tapusią vengrų 
geo politinės svajonės dalimi. Apie treč-
dalį visų vengriškai kalbančių žmonių 
po teritorinių dalybų atsidūrė užsieny
je. Ši vengrų tautinės mažumos prob
lema neigiamai veikia santykius tarp 
pokomunistinių šalių, ypač tarp Veng
rijos ir Rumunijos bei slovakijos. Ne-
didelėje slovakijoje vengrų per pusę 
milijono, kai kuriuose Pietų slovakijos 
rajonuose gyvena beveik vien vengrai. 
Rumunijos Transilvanijoje ir Banate 
vengrų – per pusantro milijono. stip
riai nukentėję Ceauşescu režimo me-
tais, vengrai konsoliduojasi. Dar netarė 
savo žodžio vengrų mažumos serbijos 
Voivodinoje ir Vakarų ukrainoje. Kas 
žino, gal, suskilus ukrainai, vėl taps 
aktuali Galicijos valstybės idėja, kurio-
je ir vengriškasis faktorius šį tą reiškė.

Taip sako provengriška žiniasklai-
da. Realijos kur kas pilkesnės. stebė-
jęs serbijos parlamento rinkimus Voi-
vodinoje, vengriško elemento radau 
kur kas mažiau, nei turėtų būti pagal 
žemėlapių nuorodas. Jei jau vengrai 
neišnaudojo serbų silpnumo tada, kai 
juo naudojosi kroatai, bosniai ar alba-
nai, tai momentą tikrai prarado. o iš 
tiesų tai nelabai ir buvo tos „kritinės 
masės“ nukirpti nuo serbijos dar ir 
šiaurinę dalį.

ukrainos užkarpatėje, ieškodamas 

kadaise didingos Vengrijos pėdsakų, 
ilgai kalbėjau su vietiniais. Jie moka 
daug kalbų – slaviškų, romaniškų ir 
finougriškų. Kai kurie formaliai pri-
sipažįsta esantys vengrai, bet labai 
nedrąsiai, kone atsiprašinėdami... Ne-
tiki, kad Vengrija čia kada nors sugrįš. 
Galiausiai jos nelabai ir reikia...

o ką Budapeštas?
Šiandien Vengrijoje yra tik viena 

partija, kuri atvirai pasisako už geopo-
litinės svajonės įgyvendinimą. Jos pro-
paganda formaliai yra nusikaltimas... 
Tačiau, regis, visos geopolitinės sva-
jonės, prieš tapdamos realybe, kvepia 
nusikaltimu. Jobbik partijos (oficia
liai – Judėjimo už geresnę Veng riją) 
svajonė, prastai suredaguota ir nesim-
patiškai pateikta, yra raginimas di-
džiuotis savo praeitimi ir ją „atkovoti“. 
Pradžiai bent tai, kas tikrai vengriška. 
o kas tikrai – tai jau vengro širdžiai 
suprantama... Ar slovakija yra šalis, 
ar tik Kalnų kraštas (Felvidék), ar 
Transilvanija (Erdély), visą laiką bu-
vusi (Jobbik akimis) vengriška kuni-
gaikštystė, tėra rumuniška provincija? 
Įdomu,  ar lietuviai svajoja apie tai, ko 
nesako viešai? Gal it vengrams valia 
paeksperimentuoti... paimti į rankas 
senus žemėlapius...

Jobbik partijai pranašaujamas na-
cių partijos likimas, didelio vengrų ne-
draugo rumuno Eugène Ionesco pjesės 
raganosis... pradžioje  keliantis pašai-
pą, vėliau – siaubą, dar vėliau tampan-
tis žavus, galiausiai – kaltas. Net ir 
mylintys didžią šalies praeitį, vengrai 
svajoja arba labai atsargai, arba labai 
slaptai.

lietuviams priminus, kokia didelė 
buvo lietuva, jie nusišypso ir sako... 
buvo laikai. Priminti turkams, kad 
Anatolijoje buvo Graikija ir Bizantija – 
labai netaktiška, ir niekas to nedaro. 
Priminus, kokia didelė buvo Vengrija, 
nelabai kam įdomu. Gal iš tiesų – ne 
tas laikas? !
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Coetzee, J. M., Lėtas žmogus: Ro-
manas, iš anglų kalbos vertė Irena 
Daugirdaitė, Vilnius: Metodika, 2012, 
192 p., [1200] egz.

Johnas Maxwellas Coetzee yra atra-
dęs raktą, kaip kalbėti dviejomis (ar ne 
pačiomis svarbiausiomis?) Vakarų vi-
suomenei temomis – senėjimas ir (gen-
tinio, tautinio, kultūrinio, civilizacinio) 
„svetimo“ buvimas šalia. Kai raktas 
atrakina Nobelio premijos skrynelę, 
neverta jo išmesti ir vėliau – būtent 
tai padaro Coetzee pirmame romane 
„po to“. Lėto žmogaus pagrindinis he-
rojus – vėl svetimas jį supančiai aplin-
kai, slegiamas senatvės ir artėjančios 
mirties, sunkiai maldantis savo gei-
dulius, prieš savo valią susiduriantis 
su Kitais. Nieko labai nauja, ir išti-
kimiems jo skaitytojams (pavyzdžiui, 
skaičiusiems lietuviškai verstą Nešlo-
vę ar dar neišverstą Waiting for the 
Barbarians) vargu ar atvers mintims 
itin šviežius pasiganymo plotus. Vis 
dėlto lietuvos skaitytojas jau turėjo 
įprasti, kad kai kurie autoriai verčia-
mi nuo kito galo, ir todėl vieną ar kitą 
kūrinį labai verta skaityti, net jei jis 
nėra geriausias. Beje, toks „atbulas“ 
priėjimas prie autoriaus kūrybos visa-
da nuskurdina. Štai Lėtame žmoguje 
pasirodo keistas personažas Elizabet 
Kostelo. Visai kitą prasmę ji įgautų, 
jei jau būtų išverstas dvejais metais 
anksčiau išleistas romanas Elizabeth 
Costello.

Tomas Vaiseta

Dailės istorijos studijos, t. 5: Art and 
Artistic Life during the Two World Wars, 
sudarytojos Giedrė Jankevičiūtė, 
Laima Laučkaitė, Vilnius: lietuvos 
kultūros tyrimų institutas, 2012, 448 p.

Penktasis Dailės istorijos studijų 
tomas, skirtas meniniam gyvenimui 
dviejų didžiausių XX a. karų metu, pa-

galiau iš esmės paklibino įsišaknijusią 
nuomonę, esą karo metais meninis gy-
venimas apmiršta, o neretai apskritai 
nutrūksta užgožtas svarbesnių išgyve-
nimo reikalų. Tarptautinės konferen-
cijos dalyviai Vilniuje ne tik išryškino 
būdingus karo meto meninio gyveni-
mo formų kontūrus (propagandiniai 
valstybiniai užsakymai, ikonografijos 
tematika, elgsena su kultūros paveldu 
ir pan.), bet pateikė ir specifinės karo 
dailės funkcionavimo skirtingose ša-
lyse istorijų (individualių menininkų 
laikysena, likimai, etc.). Akademiniam 
gyvenimui svarbi mokslinių straipsnių 
rinktinė anglų kalba kontekstualizuo-
ja ir drauge individualizuoja bei leidžia 
naujai pažvelgti į Baltijos šalių karo 
meto meninio gyvenimo specifiką.

Marija Drėmaitė

Gerwarth, Robert, John Horne, 
Karas taikos metu: Paramilitarizmas 
po Pirmojo pasaulinio karo 1917–
1923 m., iš anglų kalbos vertė Elena 
Belskytė, Vilnius: Mintis, 2013, 288 p.

Teigiama knygoje – multikonteks-
tualumas, lyginamasis tyrimas. Auto-
rius vienijąs tyrimo instrumentas – po 
Pirmojo pasaulinio karo daugelyje Eu-
ropos regionų klestėjęs pusiau įvals-
tybintas ar neįvalstybintas smurtas, 
įvilktas į paramilitarizmo sąvokos 
rėmus. Pasak autorių, ši sąvoka tal-
pina tiek nereguliariosios kariuome-
nės pajėgas, tiek partizanų judėjimus, 
tiek valstybinių jėgos struktūrų gink
luotuosius rėmėjus; reiškinio išta-
kos – XIX a., katalizatorius – 1917 m. 
Rusijos revoliucija. Tad (sąmoningai 
ar ne) grįžtama prie Carlo schmitto 
pagrįstos, mūsuose Bernardo Gailiaus 
išpopuliarintos paradigmos apie nere-
guliariosios armijos tipo karybos są-
sajas su moderniosios karo sampratos 
gimimu, tarptautinės humanitarinės 
teisės kodifikacija, „tvarkingo karia-

vimo“ iliuzijos laipsnišku žlugimu ir 
apskritai modernizacija. Nepaisant 
kai kuriuose straipsniuose akis ba-
dančio istoriografinio nenuoseklumo 
ar juokingų liapsusų, – tai neblogai 
teoriškai ir metodologiškai pagrįstas 
bandymas permąstyti XX a. pirmos 
pusės Europos demokratijųautorita-
rizmų konfrontacijas, tarpvalstybines, 
tarpregionines, tarpideologines prieš-
priešas.

Monika Kareniauskaitė

Grajauskas, Gintaras, Istorijos 
apie narsųjį riterį Tenksalotą ir drako-
ną Misterį Kaindlį, Vilnius: Tyto alba, 
2012, 135 p., 2000 egz.

Antroji poeto, eseisto prozos kny-
gelė, skirta drakonų ir riterių isto-
rijoms papasakoti. Devynios drako-
no galvos maloniai šnekučiuojasi su 
maloniuoju riteriu Tenksalotu (angl. 
thanks a lot) apie gyvenimą: istori-
ją, išradimus, moteris, tolimas šalis. 
Kiekviena galva turi savo supratimą 
apie pasaulį. o penktoji galva – lytį 
(ji – moteris). Knygelė – geraširdiš-
ka, nei vaikams, nei suaugusiesiems 
skirta. Pasakojimų kalba grakšti, vei-
kėjų charakteriai – paprasti ir žmo-
giški, humoras – švelnus. Tie, kas jau 
iš anksčiau pažįsta rašytojo poeziją, 
eseistiką, šioje knygelėje išgirs jį ki-
tokį.

Linara Bartkuvienė 

Liutkevičienė, Inga, Lietuviškas 
imunitetas: Vytenio Povilo Andriukai-
čio gyvenimo interviu. Alfonsas And
riukaitis, Bausmė be nusikaltimo: 
Atsiminimai, 1973 m., Vilnius: lietu-
vos rašytojų sąjungos leidykla, 2012, 
784 p., iliustr., 2000 egz.

Šis ypatingos apimties leidinys – dar 
vienas bandymas į puslapius sutalpin-
ti žmogaus gyvenimą. Nežiūrint kny-
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gos storumo ir svorio, perskaičius lieka 
padrikumo įspūdis. Politinis tekstas? 
Atsiminimai? Esė? simuliuojamas 
interviu. Gausybėje besikartojančių 
politinių interpretacijų nelengva su-
sigaudyti. Čia pat Šv. Rašto epizodai... 
Vytenis Povilas Andriukaitis – vieni-
šas socialistas, kovojantis už huma-
nistinius idealus, išsamiai grindžia 
savo koncepciją, kad sovietmetis davė 
lietuvai daug gero, tačiau mes nemo-
kame tuo gėriu naudotis. Gausu mo-
ralizavimo, noro pakilti virš politinės 
realybės, tačiau neišvengta kategoriš-
kų asmenybių vertinimų (pvz., Vytau-
to landsbergio). Kai kurie valstybės 
momentai perteikti itin paviršutiniš-
kai. Atradimas – „aneksuota lietuvos 
Respublika priešinosi neefektyviai, o 
po 1953 metų pamažu susiformavo 
naujas lietuvos kultūrinis fenome-
nas – Tarybų lietuva, netapati oficia
liai sovietinei doktrinai, bet netapati 
ir smetoninei lietuvai“. Įdomu, ką 
šiuo klausimu pasakytų Konstitucinis 
Teismas?

Vidmantas Staniulis

Maps of Memory: Trauma, Identi-
ty and Exile in Deportation Memoirs 
from the Baltic States, edited by Viole
ta Davoliūtė, Tomas Balkelis, Vil-
nius: lietuvių literatūros ir tautosakos 
institutas, 2012, 246 p., iliustr.

Turbūt nėra temos lietuvos istorijo-
je, kuriai istorikai ir visuomenė būtų 
skyrusi daugiau dėmesio nei stalini-
nės represijos ir tremtis, tad ką dar 
čia būtų galima pasakyti nauja? Gal-
būt tą patį – užsienio skaitytojui? Iš 
tiesų paprastos struktūros straipsnių 
rinkinio dviejuose skyriuose, skirtuose 
atsiminimų rinkimui ir užrašymui bei 
atminties saugojimui ir perdavimui, 
būrys lietuvių, latvių bei estų jaunų 
tyrinėtojų, iš kurių tik viena Dalia lei-
nartė darbuojasi tėvynėje, pasiūlo ne 
tik Baltijos valstybių istorijos santrau-
ką ir sukauptos medžiagos, sukurtų 
komisijų, įsteigtų tyrimų institucijų ir 
muziejų apžvalgą užsienio skaitytojui, 
tačiau atskiruose straipsniuose ir tik
rai naujų teorinių bei metodologinių 

prieigų naujai verčiant nučiupinėtus 
šaltinius, taip įvesdinant šią temą ne 
tik į anglakalbį, bet ir platesnį socia-
linių mokslų diskursą. Gaila tik, kad 
knygos rengėjų raginimas pažvelgti į 
regione vykusias represijas komplek-
siškai telieka kad ir teisingas, tačiau 
tik raginimas, o įvade kaip pamatinis 
pristatomas teiginys, esą bet koks kal-
bėjimas apie Gulago atmintį pirmiau-
sia turi remtis Holokausto pažinimu, 
skaitytoją palieka sutrikusį svarstyti, 
kaip čia tiksliai yra – ar Holokaustas 
buvo trėmimų priežastis, ar pasekmė, 
ar knygos rengėjų duoklė Holokausto 
industrijai?

Mingailė Jurkutė

McGrath, Alister E., Joanna Col
llicut McGrath, Dawkinso iliuzija? 
Ateistinis fundamentalizmas ir dieviš-
kumo neigimas, iš anglų kalbos vertė 
Asta Petraitytė, Kaunas: Vox altera, 
2012, 95 p., 3000 egz.

Šiaip jau rimtesnis skaitytojas 
šioje knygoje neras nieko labai nau-
ja ar nežinoma. Tad gali pasirodyti, 
kad tai nuobodokas tekstas, nevertas 
didesnio dėmesio. Bet jis tėra tik at-
sakymas, kuriame ataidi proponento 
teksto nykulys, nuobodis ir skurdas. 
Autorius sugebėjo itin glaustai ir net 
su tam tikra elegancija dekonstruoti 
tulžingą Richardo Dawkinso mintiji-
mo pseudomoksliškumą, kartais pri-
artėjantį prie paranojiškų kliedesių. 
Pastarasis tikrai neturi nieko bendra 
nei su objektyvia faktų atranka, nei 
su empirine akivaizdybe. Tai net ne 
radikalus ateizmas, o tik profaniška jo 
išnara. Galima viltis, kad visi jutubi-
niai ateistai atitrauks akeles nuo eili-
nį Vatikano sąmokslą demaskuojančio 
filmuko ir ims galvoti savo galva. Nors 
šiaip jau – mažai tikėtina.  

Vladas Liepuonius

Radzevičius, Algimantas, Taip 
niekas tavęs nemylės: 150osioms Mai-
ronio gimimo metinėms, Kaunas: At-
mintis, 2012, 112 p., 500 egz.

Maironio jubiliejui skirtoje moksli-

nėje studijoje poeto kūryba aptaria-
ma „netradiciniu tautinės kultūros 
ir literatūros istorinio proceso raidos 
aspektu“ (p. 112). Vienas pagrindinių 
autoriaus tikslų buvo parodyti, kad, 
kitaip negu teigiama lietuvių literatū-
rologijoje, Maironio kūryboje pasireiš-
kė ne tik romantizmo, bet visų pirma 
preromantizmo krypčiai būdingi požy-
miai, leidžiantys jos dalį, parašytą iki 
1905 m., vadinti „lietuvių preroman-
tizmo poezijos viršūne“. Minėta data, 
anot Radzevičiaus, ženklino poeto 
perėjimą prie klasikinio romantizmo 
krypties, nors ir vėliau jis pateikė pre-
romantinės poezijos pavyzdžių. siek-
damas apriboti romantizmo krypties 
sritį ir reabilituoti preromantizmą, au-
torius peržiūrėjo ne tik lietuvių, bet ir 
kitų tautų literatūras, atrasdamas jose 
daug rašytojų preromantikų, kurie iki 
šiol visuotinai buvo laikomi romanti-
kais: pvz., Adomą Mickevičių, Julius-
zą słowackį, Victorą Hugo ir kitus. Vis 
dėlto tokie autoriaus teiginiai kelia 
daug abejonių savo pagrįstumu, kaip 
ir anachronizmu dvelkiantis bandy-
mas XIX a. pabaigoje – XX a. pirmais 
dešimtmečiais rašytą Maironio kūrybą 
griežtai suskirstyti į preromantinę ir 
romantinę.

Vaiva Narušienė

Roth, Philip, Portnojaus skundas: 
Romanas, iš anglų kalbos vertė Ma-
rius Burokas, Kaunas: Kitos knygos; 
Vilnius: „Baltų lankų“ leidyba, 2012, 
229 p., 1200 egz.

Žydų tautybės jaunuolio savimo-
nės lūžiai pokarinėse Jungtinėse 
Vals  ti jose, toli gražu ne tokiose jau 
libera liose kitos tautybės žmonėms, 
ir skausminga emancipacija nuo kon-
servatyvios, perdėtai globėjiškos žydų 
šeimos normų. Kas skaitė anksčiau 
lietuviškai išverstą Apmaudą, tikrai 
atras labai panašias idėjines linijas. 
Tad įdomiausia – palyginti, kaip apie 
tą patį kalba „jaunasis“ (Portnojaus 
skundas – 1969 m.) ir „senasis“ Ro
thas (Apmaudas – 2008 m.). Kas ne-
sikrato aštrios, radikalios stilistikos, 
rekomenduojame su įkarščiu parašytą 
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Portnojaus skundą, patirsite retą išsi-
laisvinimo malonumą, o kam prie šir-
dies nuosaikesnis ir švelnesnis tonas – 
būtinai perskaitykite Apmaudą. Juk 
šiaip ar taip Rotho reikšmės Amerikos 
ir viso pasaulio literatūrai neįmano  
ma perdėti.

Tomas Vaiseta

Ruseckaitė, Aldona, Šešėlis JMM: 
Maironio gyvenimo meniniai biogra-
finiai etiudai, Vilnius: lietuvos rašy-
tojų sąjungos leidykla, 2012, 292 p., 
2000 egz.

Knyga – tai autorės lenktyniavimas 
su pačia savimi, stengiantis kiekvie-
name puslapyje parašyti kuo pompas-
tiškesnę (todėl ir absurdiškesnę) pane-
giriką Maironiui. skaitant jaučiamas 
teksto nenatūralumas ir valingos au-
torės pastangos šiukštu neįžeisti poeto 
atminimo bei atseikėti „priklausančią“ 
pagyrimų ir pagarbos dozę. Autorė ne-
pateikia naujo, savito žvilgsnio, o at-
kartoja tas pačias nieko nesakančias 
klišes. Matyt, jokie vertingesni tyri-
mai neįmanomi tol, kol nesugebėsime 
bent pamėginti atsakyti į klausimą, 
kas mums šiandien yra Maironis, bei 
iš naujo permąstyti mūsų santykį su 
jo asmenybe ir kūrybiniu palikimu. 
Tenka pritarti Rimanto Kmitos pa-
stebėjimui, kad dabar mūsų santykis 
su Maironiu dažnai prilygsta santy-
kiui su šventuoju, o naratyvas apie 
jį – hagiografijai. Todėl ir autorė kny-
gos užsklandoje beviltiškai teisinasi: 
„Iš kur mano drąsa rašyti apie didįjį 
 Klasiką“.

Sonata Šulcė

Shah, Tahir, Timbuktu: Nepapras-
tas, labai vaizdingas pasakojimas ne-
raštingo amerikiečio, paimto į vergiją 
didžiojoje Sacharos dykumoje ir po 
nesuskaičiuojamų vargų bei negandų 
pasiekusio Londoną, kur galiausiai pa-
pasakojo savo istoriją, iš anglų kalbos 

vertė Rasa Drazdauskienė, Vilnius: 
Tyto alba, 2013, 463 p., 3000 egz.

Garsus afganų kilmės anglų rašyto-
jas, gyvenantis Maroke, nepasididžia-
vo ir šiemet atvyko į Vilniaus knygų 
mugę. Pilnutėlei didžiajai salei ne-
bespėjo papasakoti dar ir apie ką tik 
lietuviškai išleistą (jau trečią) savo 
knygą. Naująją, baigtą rašyti 2012 m. 
Šįkart tai istorinis romanas. lengvas, 
bet nelėkštas. Įkvėptas tikrų įvykių 
ir kūrybinės vaizduotės žaismo. Nors 
gal nėra toks nepaprastas ir labai vaiz-
dingas, kaip kad nurodo ilga senovę 
imituojanti paantraštė. Bet nukeliąs 
į 1815ųjų londoną, jo aukštuomenės 
ir draugijų bemaž slaptą gyvenimą. 
Į kurių kolonijinius siekius įtraukia-
mas Amerikon pas mylimąją tenorįs 
grįžti jūreivis krikščionis Adamsas – 
londone atsidūrė pabėgęs iš žiaurios 
sacharos genčių vergijos, kur pateko 
sudužus laivui. Gal kiek pabodusiai 
istorija čia vaizduojama kaip slap-
tų sąmokslų nulemtas vyksmas. Bet 
su drąsia ironija kritikuojama anglų 
aukštuomenė. Ir įdomiai kalbama apie 
ryšį tarp tikrovės ir kultūrinių mitų, 
ir kam jie reikalingi. Pasakojant, kaip 
anglų lordus papiktino amerikiečio 
prisiminimai apie matytą legendinį 
(tikrai iš aukso?) Afrikos miestą Tim-
buktu, į kurį nukakti konkuruodami 
troško anglai ir prancūzai.

Dalia Zabielaitė

Švedas, Aurimas, Lina Kamins
kaitėJančorienė, Epizodai pasku-
tiniam filmui: Režisierius Almantas 
Grikevičius, Vilnius: Vaga, 2013, 
288 p., 1000 egz.

Dėl abiejų autorių nuopelnų ir es-
tetiško dizaino šis tekstas – kur kas 
daugiau nei eilinė elegantiška Aurimo 
Švedo pastanga įkūnyti sakytinės isto-
rijos metodo pagalba surinktą vertingą 
medžiagą ir paversti ją istorinio šalti-
nio publikacija. sklandaus Almanto 

Grikevičiaus pasakojimo linija kruopš-
čiai autorių parengtų išnašų pagalba 
atveria kol kas menkai pažintą lie-
tuviškos kino istorijos gelmę. sunku 
pasakyti, kiek objektyvumo turi ne-
jučia išryškėjantis Grikevičiaus kine-
matografinių vingrybių gretinimas su 
italų neorealizmu ir prancūzų naująja 
banga. Bet gūdžiu sovietmečiu Mas-
kvoje ir leningrade vakarietiško kino 
ragavusio režisieriaus įkvėpėjai aki-
vaizdūs. Esama čia ir dar vienos siste-
mą pergudrauti mėginančio, tačiau jos 
ribų neperžengiančio sovietinio kūrėjo 
tipažo refleksijos. Tačiau smagiausia, 
kad sklandų tekstą galima skaityti ir 
kaip biografinį romaną.

Monika Kareniauskaitė 

Vetera reducta: Parodos katalogas, 
2012 11 15 – 2013 06 15, sudarytojai 
Ina Kažuro, Evaldas Grigonis, Vil-
nius: Vilniaus universiteto leidykla, 
Vilniaus universitetas, Vilniaus uni-
versiteto biblioteka, Mokslinių tyrimų 
ir paveldo rinkinių centras, 2012, ilius-
tr., 500 egz.

Iš kelių sovietinių bibliotekų tuome-
tinis Vilniaus valstybinis Vinco Kap-
suko universitetas susigrąžino apie 
aštuoniolika tūkstančių senųjų, dau-
giausia dar jėzuitiškojo universiteto, 
leidinių. Šiam beprecedenčiam įvykiui 
paminėti 2012 m. pabaigoje universi-
teto bibliotekoje atidaryta paroda. Jos 
elegantiškai sumaketuotas, įdomiai 
iliustruotas katalogas, parengimo ir 
teksto požiūriu, deja, neprilygsta įp
rastai Vu MB leidinių kokybei. Chao
tišką tikrinių vardų rašymą, naivias 
eksponuojamų knygų anotacijas, ne-
išsamius leidinių aprašus vainikuoja 
autorių „erudiciją“ liudijantys paaiški-
nimai, tarp kurių rasime ir tokį: į „at-
sklandą P. skorina įpynė asmeninius 
ženklus su pagonių simboliais“. Ką čia 
ir bepridursi.

Pilypas Mikoša

k n y g ų  M u g ė
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I

1926 metais ukmergėje veikė ko-
munistinės darbininkų profsąjungos, 
kuriose labai aktyviai dirbo komjau-
nuolis, būsimas lietuvių literatūros 
kalvis Aleksandras Guzevičius. Jis 
buvo atsakingas už masinius rengi-
nius ir įvairius techninius darbus. la-
bai mėgdavo organizuoti bolševikinių 
plakatų piešimo darbus. sykį būsimas 
lietuvių literatūros kalvis pasikvietė 
būsimą istorijos akademiką, vienintelį 
ukmergės krašte pažinojusį spalvas, 
ir paliepė jam nupiešti marksizmo 
klasikų portretus, kuriais turėjo būti 
papuoštos darbininkų klubo sienos. 
Kai Guzevičius sutartu laiku atvyko 
įvertinti meno kūrinio, apstulbo – į jį 
žvelgė Marksas, Engelsas ir Janonis.

– Istorija ir poezija, – mįslingai tarė 
Jurginis.

II

Jaunystėje būsimas istorijos aka-
demikas dirbo zimagoru. 1934 metų 
rudenį jis ir dar keli grioviakasiai me-
lioravo Pakražančio pelkes. Jurginio, 
regis, jau anuomet būta didžiai moky-
to vyro, todėl jis buvo pakviestas Kra-
žiuose į atsisveikinimą su gimnazijos 
mokytojais. Pieninės vedėjas Veliko-
nis, anykštėnas, pasiūlė, kad Jurginis, 
kaip Kražantės kultūrintojas, ką nors 
linksma pasakytų. Tad jis paprašė 
leisti padainuoti, o ne kalbėti. Vaišės 
ėjo į pabaigą, be to, prie kavos davė po 
taurelę naminio virto krupniko. Tarp 
mokytojų Jurginis pasijuto bemaž ko 
artistas ir uždainavo:

oi balos, balos,
Klampiosios balos,

Man įsakyta jus išbraidyti.
Kas įsakyta, tas padaryta,
Ir išbraidyta lig pat ausų.

Kupletą klausytojai palaikė meliora-
torių daina. o iš tiesų ji buvo sukurta 
Gaižiūnų poligone, tarnaujant kariuo-
menėje Ryšių batalione, kai naktimis 
pabėgdavęs iš dalinio ir išnešiodavęs 
pogrindinę bolševikų spaudą.

III

1937 metų Pasaulinėje parodoje 
Paryžiuje lietuva buvo po vienu stogu 
su latvija ir Estija. Pabaltijo valstybių 
paviljonai, patalpos ir eksponatai labai 
kuklūs, ir žmonės čia neplūdo. Apsi-
lankęs Jurginis ėmė apžiūrinėti tai, ką 
buvo atgabenusi lietuva.

Jam besidairant, priėjo vyras ir jį 
užkalbino:

– Tamsta lietuvis?
– Taip, – nustebęs atsakė Jurginis. – 

Bet kaip atspėjote?
– Man spėti nereikia, matau iš veido.
Tai buvo lietuviško paviljono daili-

ninkas Vytautas Kazimieras Jonynas, 
kuris budėdamas stebėjo lankytojus 
ir minioje ieškojo lietuvių. Jis kaip tik 
tuo metu kūrė medžio raižinius Kristi-
jono Donelaičio Metams ir norė-
jo atsekti būdinguosius lietuvio 
veido bruožus.

Kaip sakoma, pagal Jurginį 
ir kepurė.

iV

1937 metų Pasaulinėje paro-
doje Paryžiuje būsimas istorijos 
akademikas apsilankė sovietų 
sąjungos paviljone, kur jam ne-
išdildomą įspūdį padarė aukštai 

ant keturkampio postamento iškelta 
Veros Muchinos skulptūra: darbininko 
ir valstietės statulos. Jurginis apsa-
lęs ilgesingai žiūrėjo į darbininko kūjį, 
po to – į valstietės pjautuvą, ir galop 
nuėjo prie sovietų sąjungos paviljone 
įrengto kiosko, kur buvo pardavinėja-
mi atvirukai ir ženkliukai su Muchi-
nos skulptūros miniatiūra. Nusipirkęs 
keletą ženkliukų, įsisegė juos visus į 
švarko atlapą ir patraukė į luvrą, kur 
atsistojęs prie „Monos lizos“ paveiks-
lo, ilgai ir paslaptingai šypsojosi.

V

Tai nutiko 1940 metų rugpjūtį. Bū-
simas istorijos akademikas atvyko 
į Šveicarijos sostinę Berną tvarkyti 
tarnybinių bolševikinių reikalų. At-
likęs pavestus darbus, Jurginis sėdo 
į Miuncheno traukinį ir, kirtęs Švei-
carijos sieną, išlipo Vokietijos mieste 
lindau. Įėjęs į stotį pirkti bilieto, pri-
siminė, kad vagone paliko naują Berne 
įsigytą skrybėlę. labai susigraudinęs 
apie savo nelaimę jis papasakojo sto-
ties kasininkei, kuri pasisiūlė skrybėlę 
sugrąžinti, prieš tai patarusi Jurginiui 
praleisti vieną traukinį ir pasivaikš-

čioti po miestą. Ji tuoj puolė 
skambinti telefonu, o būsimas 
istorijos akademikas išėjo į 
miestą. Po kurio laiko grįžęs į 
stotį, perone ties vagono laip-
teliais stovėjo iki paskutinės 
minutės ir pamatė kasininkę, 
tekiną atbėgančią nuo atvyku-
sio iš Miuncheno traukinio. Ji 
mojavo Jurginio skrybėle.

Berno skrybėlė jam rūpė-
jo daug labiau, negu lietuvos 
okupacija.

pasivaikščiojimai su akademiku juozu jurginiu
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