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Laiškas RedaktoRiui

Vytautas Ališauskas

Godotinas Redaktoriau,

Jeigu paklaustum, kelintais metais Lietuva tapo Europos Sąjungos nare, retas 
kas atsakytų nedvejodamas. Ne išimtis būčiau ir aš pats. Ši data neminima net 
lietuviškosios Wikipedijos straipsnio „Lietuva“ įžanginėje dalyje, kur išvardyti 
pag rindiniai istoriniai įvykiai; čia terašoma: „1990 m. kovo 11 d. Lietuva paskelbė 
atkurianti visišką valstybės suverenitetą. Pagal 2011 m. Jungtinių Tautų duome
nis Lietuva pirmąkart pateko į itin aukšto išsivystymo valstybių kategoriją“. Šią 
užmarštį galima interpretuoti dvejopai: ES priešiškai ir jai palankiai. Vieni saky
tų, kad Lietuvos žmonės taip suvargę, jog jiems nusispjauti į visas narystes ir kito
kias elito pramogas... Yra ir nepalyginti iškilniau skambantis tos pozicijos varian
tas: mums, senai ir didingai baltų tautai, iš prosenovės atsinešusiai neapsakomą 
vertybių kraitį, ES ir narystė joje yra tik primestas ir nejaukus dalykas, savotiška 
kryžiuočių agresijos tąsa, kurios tikras lietuvis be prakeiksmo net nemini. Anot 
teigiamo požiūrio atstovų, narystė ES su visais iš to plaukiančiais padariniais yra 
tokia natūrali, taip greit tapo įprasta, jog apie ją nebemąstome, kaip nemąstome, 
kad kvėpuojame ar vaikštome. Iš karto pasakysiu, kad atstovauju šiai nuomonei. 
Tik šios vasaros pradžioje, kai teko pavažinėti po Panemunę ir Žemaitiją, vėl 
šviežiai pajutau ES buvimą. Kiekviename miestelyje, kartais net visai bekiūžtan
čiame, matyti stendai su žydra vėliava, primenantys paramą įvairiausiems vietos 
projektams, pradedant kelių tiesimu, baigiant bažnyčių atnaujinimu. Gal ne kiek
vieno akyse tai yra gėris. Prisipažinsiu, nenustebčiau sutikęs žmonių, manančių, 
kad lietuvių tautos žlugimas ir prasidėjo, kai kryžiuočių pavyzdžiu pradėjome 
statyti mūro pilis, vartoti dantų pastą ir raštą (bent dėl pastarojo – taip manan
čių išties esu matęs ne vieną). Panašų argumentą išsako ir radikalūs dabartinio 
tautos savitumo gynėjai. Kaip geri istorijos žinovai jie primena, kad indėnai savo 
laisvę bei prigimtą gyvenseną savo žemėse išmainė į pigius, bet blizgius karolius 
ir antklodes, užkrėstas bjauriomis ligomis. Bet verčiau grįžkime į dabartį...

Nė vienas žmogiškasis darinys nėra tobulas – tai tiek akivaizdu, kad net gėda 
garsiai ištarti. Ištarus tenka mintį pratęsti: šį teiginį turint prieš akis, belieka 
arba atmesti visą žmonijos civilizacijos kelią, arba susitaikyti su netobulumu ir 
siekti pagerinti reikalus tiek, kiek leidžia išgalės – individo ir visuomenės. Deja, ši 
takoskyra nėra tik teorinė apibendrinančio teiginio galimybė. Kalbant apie mūsų 
valstybės (ir, de facto, mūsų asmeninę) narystę ES, takoskyra tampa visai reali ir 
reikalauja apsispręsti – ar mūsų ir mūsų įpėdinių ateitis bus vieningoje Europoje, 
ar istorijos vėjų košiamoje pilkojoje zonoje. Štai vienas takoskyros pavyzdys. An
tai Lietuvos vyskupai laiške Lietuvos pirmininkavimo ES proga nebūgštaudami 
priminė: „Priklausydama laisvajai Europos šeimai, mūsų šalis yra kaip niekad 
saugi, o piliečiai turi iki tol neregėtas galimybes keliauti, bendrauti, plėtoti vers
lą, perimti gerąją patirtį ir įvairių sričių pasiekimus. Bažnyčia niekada neabejojo 
dėl šios Lietuvos raidos krypties – prieš referendumą, ar stoti į Europos Sąjungą, 
vyskupai kvietė palaikyti narystę“. Drauge imperatyviai ir taip pat atvirai išsa
kyta pažangos kryptis: „Sąjunga pateisins jos kūrėjų ir visų europiečių lūkesčius, 
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jei bus paisoma žmogaus prigimties, ginamas jo orumas ir teisėtos laisvės, diegiamas 
solidarumas, puoselėjama šeima ir gerbiamos religinės tradicijos. [...] Tikrasis visuome
nės progresas yra matuojamas žmogaus moraline būkle, o ne bendrojo vidaus produkto 
augimu – kai tai ignoruojama, įstatymai ir administracinės priemonės vargiai pajėgios 
pažaboti nuosmukį“. Ir visai priešingoje pusėje – po kelių savaičių didžiulė antraštė 
viename skaitomiausių laikraščių: „Europos Sąjungos paskirtis – griauti tradicines 
vertybes, šeimas, o žmogų paversti klajokliu“...

Be abejo, apokaliptiniai scenarijai ir sąmokslo teorijos yra patogi priedanga slėptis 
nuo pilietinės ir politinės atsakomybės už savo šalį. Dar niekas neįrodė, kad ES griauna 
mūsų šeimas: kad ir kaip suktume uodegą aiškindami, jog skyrybų skaičius Europoje 
mažesnis dėl mažesnio ten sudaromų santuokų skaičiaus, Lietuvoje neįtikėtinai didelė 
pati santuokų ir skyrybų proporcija – juk dviem sudaromoms santuokoms tenka vienos 
skyrybos. Jau 2010 m. trys iš dešimties vaikų gimė ne santuokoje, bet daugelis gimdy
tojų įsižeistų, pavadinti ne šeima. Tai, ką turime – ilgo proceso rezultatas, šeimos ins
titucija nelygu Maironio pilis vis smarkiau byra gal jau nuo kokių 1980 m. ir civilinės 
partnerystės įstatymą teks priimti ne norint griauti šeimą, o gelbstint jos likučius. Bet 
kam vargintis, ieškant griūties priežasčių ir subtilių bei nepigių būdų puoselėti santuo
ką ar šeimos vertę ne tik Lietuvos, bet gal ir ES mastu, jei niekuo nerizikuojant galima 
pirštą įbesti į neva išorinį (nors jau seniai esame ES „viduje“) kaltininką ir pusmetį pe
nėti žiniasklaidą savo titaniškos kovos su gresiančia gėjų eisena peripetijomis...

Ne kitaip atrodo dar vienas apokaliptinis siaubas – ES išsvajotas „žmogus klajoklis“. 
Taip, lietuvis nuo 1990 m. yra laisvas keliauti ir net gyventi bei dirbti kur tinkamas. 
Pagrindinis pokytis tas, kad įstojus į ES, žmonės tai gali daryti legaliai ir naudodamiesi 
daugeliu vietos socialinių garantijų. Negana to, jie paliauja, kaip kadaise taikliai pasakė 
Antanas Maceina, būti tremtiniais, nes gali bet kada grįžti į tėvynę. Į tėvynę, kuriai, 
nepaisant visų kraupių pranašysčių, niekas negresia, jei ji pati tų grėsmių nenorės. 
Užteko vienam kitam Vakarų mąstytojui, matančiam prancūzų ar britų egoizmą, pa
verkšlenti dėl perdėtos nacionalinių valstybių galios, ir to gana įsigąsdinti, jog Europa 
sunaikins tautas. Kokiu būdu? Italai ir prancūzai pradės kalbėti angliškai? Lenkai 
vokiškai? Lietuviai nebegalės kalbėti lietuviškai? Kol kas nematyti jokių tikrų pokyčių. 
Dar niekada mūsų šalyje nebuvo tokio kalbinės ksenofobijos augimo, kaip gyvenant 
ES. Ji seniai peržengė sveiko proto ribas, goždama tikrus rūpesčius ir pavojų šaltinius. 
Visas Lietuvos Seimas nesusidoroja su w ir x rašybos problema, bet niekas nepanikuoja, 
kad katastrofiškai smunka raštingumas, teksto suvokimo geba, moksleiviai sėkmingai 
baigia mokyklas neskaitę nė vieno lietuviško romano... O juk šie procesai prasidėjo dar 
kuriant „tautinę mokyklą“, ir po šiai dienai niekas iš Briuselio nesikiša nei į švietimo, 
nei į kultūros politiką.

Ypač jautrūs šalies suvereniteto reikalai laimei irgi nėra tokie, kaip juos vaizduoja 
kai kurie rūstūs aiškiaregiai ir politikai. Taip, buvimas ES riboja valstybių suverenu
mą. Tiesa, verta paminėti, kad suverenumą riboja kiekviena tarpvalstybinė sutartis. 
Maža to, suverenumas yra kas kita, negu politologinė abstrakcija, savotiška visada 
sau lygi idėja. Jis – istorinė tikrovė ir pamatuojamas tik kaip istorinio proceso dalis. 
Paprastai sakant, negalime nurodyti tokio laikotarpio, kai Lietuva turėjo didesnį rea
lų suverenumą negu dabar. Net Vytautas Didysis nebuvo visateisis suverenas, o ką ir 
kalbėti apie Abiejų Tautų Respubliką ar tarpukarį, kai net Čekoslovakija tebuvo kelių 
didžiųjų valstybių žaislas. Pamėginkime įsivaizduoti, kad dabar gyvename už ES ribų. 
Tada teliktų pakartoti vieno šveicaro – turtingos ir gana reikšmingos valstybės piliečio – 
atodūsį: „Europos Sąjungai nepriklausome, todėl įtakos jos procesams ir sprendimams 
neturime, bet tenka daryti viską, ką jie nurodo“. Ak, tiesa, mums tektų pridurti, kad 
tenka daryti dar ir tai, ką nurodo Rusija. Taip, užsieniečiai neišpirktų mūsų žemių (ar 
tikrai?), mūsų valstiečiai nebūtų Europos turčių „kumečiai“ (vieno garbingo Sąjūdžio 
veterano pasakymas). Nežinau, Godotinas Redaktoriau, ar tie valstiečiai būtų daug 
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laimingesni, kumečiaudami ne Europos, o Lietuvos turčiams (net jei nesvarbu, kad ne 
vienas jų turtą įgijo ryšių su komjaunimu, kompartija ar net KGB dėka). Žinau tik, kad 
daniškos kiaulės dvokia ne daugiau negu lietuviškos, ir kad ne ES kalta, jog ridikėlius 
turime vežtis iš Italijos, o česnakus iš Kinijos. Užuot sielojęsi, ar turime sumanią eu
ropinę politiką, ar valdantieji, kad ir kokių partijų jie būtų, pajėgūs Lietuvą padaryti 
dėmesio verta sandraugos nare, niaurūs mąstytojai praneša, kad likę Europos Sąjun
gos nariais esame pasmerkti kaip tauta ir valstybė sunykti, o „išsivadavę“ iš jos, matyt, 
susigrąžinsime išeivius, atlietuvinsime Vilnijos lenkus, nevaržomi avėsime vyžas bei 
nagines, o puošimės tik gintaro karoliais (moterys) ir žalvarinėmis segėmis su žalčiais 
bei svastikomis (ir vyrai, ir moterys).

Regiu, Mielas Redaktoriau, kad prabilau pernelyg ironiškai, o rimtame žurnale ironija 
turi būti atidžiai atseikėjama, tad pabaigai tenorėčiau išreikšti nedrąsią viltį, jog Tavo 
taip rūpestingai tvarkomas žurnalas galėtų tapti vieta, kur apie ES perspektyvas būtų 
galima kalbėti be valdiško optimizmo, apie bėdas – be apokaliptinių bauginimų, o apie 
Lietuvos vaidmenį joje – be saviniekos ir abejingumo.

Vilnius, 20130721
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dienoRaštis
džubos užrašai

Mantas Adomėnas

dienoraštis

Birželio 16 d. „Jeigu dėl kokių nors priežasčių oro uos
te nepasitiktume, pasakyk, kad tave nuvežtų į Camp 
Afex. Visi Džuboje žino Camp Afex.“ Šiuos žodžius Gab
riela lyg tarp kitko mestelėjo elektroniniame laiške, kai 
susirašinėjome apie mano atvykimą į Pietų Sudaną – 
tuomet, kai kelionė dar tik šmėžavo laiko horizonto pa
ribyje ir viskas atrodė lengva bei savaime suprantama. 

Dabar ši frazė įgijo bauginantį pavidalą, kai, stovėda
mas Džubos oro uosto atvykimo salėje, ūmai supran
tu, jog stovyklos pavadinimas man visiškai išgaravęs 
iš galvos, kad jis yra tik mano elektroniniame pašte, o 
mano paštas čia, Džubos pakraštyje, oro uosto salėje, 
man visiškai nepasiekiamas. Šalia šios kirbančios ir 
nerimastingos minties prisideda kiti nerimai: ar įleis 
mane į šalį be geltonos skiepų nuo drugio knygelės – visi 
kiti tokią turi, o man Vilniuje neišdavė, nors ir skiepi
jausi, ar teisingoje eilėje jau valandą stoviu, laukdamas, 
kol pasienietis patikrins pasą su viza, kadangi jokių 
nuorodų niekur nėra, ar atskrido bagažas ir ar jo ne
pavogs, kol stoviu šioje nesibaigiančioje eilėje – žodžiu, 
visos tos grėsmelės, kurias bekeliaudamas po Vakarų 
kraštus buvau pamiršęs.
Keletą žodžių reikia skyrium tarti apie patį Džubos oro 
uostą. Tai vienaukštis pastatas, dydžio sulig Alytaus 
autobusų stotimi. Nuo Ethiopian Airlines lėktuvo, vie
nišai stovinčio tuščiame asfaltuotame plote, betoniniu 

takeliu tarp palmių nuėjęs iki pastato, patenki į vieną 
pusdidę patalpą, kuri vienu metu yra viskas: ir imigra
cijos bei vizų kontrolė, ir bagažo išdavimas, ir muitinė, 
ir netgi langelis, kur neturintiems vizos ją išduoda. Du 
šimtai žmonių be jokios tvarkos susigrūda į tvankią 
maždaug šešiasdešimties kvadratų patalpą be jokių 
paaiškinančių užrašų, o pro neužsidarančias duris sa
lės kampe į vidų plūsta išvietės smarvė, akimirksniu 
grąžinanti kraupius sovietinių stočių lauko būdelių pri
siminimus, kuriuos tikėjausi jau amžiams ištrynęs iš 
pasąmonės. 
Pamažu bandymų ir klaidų metodu nedidelė keleivių 
minia susirikiuoja į besirangančias, tai išpampstančias, 
tai vėl praretėjančias eiles. Eilė prišliaužia pasieniečio 
langelį, pasas antspauduojamas, bagažas pasirodo esąs 
vietoje, ir, muitininkui patikrinus, violetine kreidele 
pažymimas dolerio simboliu – tai ženklas, kad visi pa
tikrinimai atlikti ir galiu eiti. Išėjus už barjero, jauna 
moteris vos juntamu ispanišku akcentu taria: You must 
be Dr. Adomėnas. Šiuose Gabrielos žodžiuose ataidi – 
ir jie nemažiau pradžiugina, negu garsusis Stanley‘io 
klausimas, ištartas apie tūkstantį kilometrų į pietus 
nuo Džubos ir prieš pusantro šimto metų: Dr. Livings
tone, I presume?
Tik dabar, apsidairęs ir aplinkui pamatęs beveik ištisai 
vien tik juodus veidus, galutinai suprantu – net nesu
prantu, o pajuntu – atvykęs į Afriką.

Birželio 17 d. Afex stovyklos pavadinime, kaip vėliau 
sužinojau, reiškia „African Expedition“. Camp Afex yra 
trikampis, viena kraštine atsirėmęs į Baltąjį Nilą, kuris 
riboja Džubos miestą iš rytų. Šiaurinę kraštinę sudaro 
pusiau išdžiūvusi upelės vaga, primėtyta tuščių plasti
kinių butelių likučių, maišelių ir kitokių šio miesto gy
venimo atliekų.  Griovio dugnu teka nedidelis paplavų 
upelis, kuriame mėgsta žaisti vaikai ir semiasi vandenį 
moterys iš lūšnyno, supančio Camp Afex iš kitų dviejų 
pusių. Ką jos su tuo vandeniu daro – neįsivaizduoju, tiks
liau, stengiuosi negalvoti, kad jį galbūt naudoja maisto 
gamybai. Prie stovyklos vartų, laukdamas pakeleivių, 
mačiau, kaip liauna dinka genties moteris kruopščiai 
pripildo didžiulį plastmasinį kanistrą mažesniu inde

džubos priemiestis. 2013. autoriaus nuotr.
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liu, dar prisipila du nemažus kibirus, iš skuduro susi
suka ant galvos savotišką amortizuojantį turbaną, ant 
kurio užkelia pilną vandens kanistrą, po to, prilaikyda
ma jį ranka, kažkaip sugeba vieną po kito paimti abu 
kibirus ir nulinguoja tolyn, nešdama didesnį už save 
svorį, kaip grakščiai plaukianti žmogiška skruzdėlė.
Camp Afex trikampis nuo sausumos atitvertas aukšta 
tvora, ir iš visų pusių – spygliuotos vielos ritiniais, ski
riančiais stovyklą netgi nuo Nilo. Tiesa, atkaklūs žve
jai yra sau prasikirtę prie upės įmantriai vingiuojantį 
takelį, kurio posūkių nežinantis įsibrovėlis kaipmat 
nukryptų į šoną ir įsipainiotų plieniniame vielų ger
vuogyne. „Visai kaip kūlgrinda“, – pagalvoju. Stovyklą 
nuolat saugo keliolika ginkluotų sargybinių, o prieš 
dvigubos patikros vartus įrengtos kliūtys, kad sustab
dytų iš įsibėgėjimo bandantį pralėkti automobilį. Vidu
je – apie šimtą įvairaus plauko pastatų: vienaukščių 
mūrinių bungalows, didelių žygio palapinių, o daugiau
sia – baltai dažytų jūrinių konteinerių, kurių viduje 
įrengtas spartietiškas vieno kambario būstas. „Page
rinta Kandaharo versija“, – įvertina stovyklos gyvenimo 
surėdymą Emma, kanadietė, prieš tai keletą mėnesių 
praleidusi Afganistano armijos stovyklose. Vienas tų 
konteinerių su tinkleliais ant langų, moskitų tinklu ant 
lovos ir nuolat, kad ir kokią temperatūrą nustatytum, 
žvarbą skleidžiančiu kondicionieriumi savaitei tampa 
mano namais.

Birželio 18 d. Vienas pirmųjų – ir paskui nuolat vis 
pakartojamų – gyvenimo pamokymų, kurį gavau nusi
leidęs Pietų Sudane, buvo: „Dantis valykis vandeniu iš 
butelio“. Jokiu būdu ne iš krano.  Gerti jo, be abejo, irgi 
negalima, tačiau tai prisiminti lengviau. Nuolatiniams 
keliautojams po tropinius kraštus ši taisyklė ne naujie
na. Mane, pirmąsyk patekusį šio priesako valdžion, ap
ima keistas nesaugumo jausmas: vandens čiaupas, vie
nas patikimiausių dalykų, iš kurio visą gyvenimą bėgo 
tyras geriamas vanduo, staiga tampa grėsmės šaltiniu. 
Apima keistas susvetimėjimas: kiekvieną judesį turi 
pergalvoti, kad nepasiduotum per keturis dešimtmečius 
atsiradusiam automatizmui, kartu su vandeniu galbūt 
įtraukdamas kažkokį pražūtingą užkratą.
Kitados, prieš dvylika metų, pusdienį vaikščiojau po 
Aya cucho miestą, nesuprasdamas, iš kur toks pasąmo
ninis nerimas, hičkokiška besikaupiančios grėsmės nuo
jauta, kol nesuvokiau, kad pirmąsyk per mano anuomet 
dar trisdešimtmetį gyvenimą šešėliai juda į priešingą 
pusę, prieš laikrodžio rodyklę: buvau Pietų pusrutuly
je. Paskui pripratau ir nė nepastebėdavau skirtumo, 
tačiau pirmąkart ta patirtis nuplieskė tikrovės kito
niškumo pojūčiu. Taip ir čia – žiūrėdamas į kambario 
kampe išrikiuotą dvidešimties plastmasinių vandens 
buteliukų bateriją pajunti, kad šioje šalyje tau priešiški 
net žemė, oras ir vanduo.

Birželio 19 d. Pietų Sudanas – tokia nauja šalis, kad 
dauguma internetinių žemėlapių jos net nerodo. Į Goog
le įvedus „Africa political map“, Pietų Sudanas pažymė
tas tik kas ketvirtame žemėlapyje. Atvažiavęs čia vesti 
mokymų Pietų Sudano parlamentarams, jaučiuosi kaip 
sugrįžęs į maždaug 1992uosius Lietuvoje: valstybė, 
dar tik netrukus švęsianti antrąsias nepriklausomybės 
metines; sujaudinimas ir entuziazmas, įkvėptas nau

jumo ir beveik neribotų 
kaitos galimybių jaus
mo, žėrinčios akys, kai 
dar sunku patikėti, kad 
dešimtmečiais lauktoji 
laisvė pagaliau iškovo
ta, – ir beveik visiškas 
nežinojimas, kaip su ja 
elgtis. 
Parlamentarai, kurie  
renkasi seminarui į pri 
temdytą viešbučio salę 
(išorėje spiginanti sau

lė, dulkės, driežai ir tvankuma), – skirtingų kartų ir 
skirtingų praeičių. Vieni – rezistencijos dalyviai, par
tizanai, kelis dešimtmečius praleidę kare už Pietų Su
dano nepriklausomybę, prieš islamistinės Chartumo 
valdžios krikščioniškų genčių persekiojimą. „Baigiau 
mokslus Chartumo universitete 1967aisiais ir iškart 
prisijungiau prie ginkluoto pasipriešinimo“, – pasakoja 
Valstijų Tarybos pirmininkas, aukštas, masyvus, ap
šlubęs nuo kovų ir džiunglių gyvenimo anglikonų baž
nyčios kanauninkas. Jo bažnyčios vyskupas – kituose 
parlamento rūmuose, Užsienio reikalų komitete, irgi 
pasipriešinimo dalyvis. Kiti – tik neseniai atėję į politi
ką, kai po referendumo dėl nepriklausomybės 2011 m. 
buvo sukurtos valstybės institucijos.
Nemačiom stebiu parlamentarus – buvusius laisvės ko
votojus. Dar prieš keletą metų jie rankose laikė AK47 ir 
dalyvavo karo veiksmuose. „Žudymas pakeičia žmogų – 
gali iškart pasakyti, kurie iš jų kariavo“, – savo įspūdį 
iš ankstesnės kelionės į Pietų Sudaną pasakojo bičiulis 
prancūzas Thibault. Kažin, kaip parlamente būtų atro
dę mūsų partizanai – Daumantas, Vanagas, Siaubūnas 
ir Žalias Velnias – pasidėję ginklus ir kalbantys apie de
mokratinį mandatą, skaidrumą, atskaitomybę? Kad ir 
kaip būtų, Lietuvai nebuvo lemta to patirti.
Pradedu suprasti norvegus, danus ir britus, kurie vyko į 
Lietuvą Nepriklausomybės aušroje, traukiami naujumo 
ir pirmapradiškumo magijos, jausmo, kad pasaulį gali
ma pradėti iš pradžių, kad istorija vyksta ir kuriama čia 
ir dabar, o ne teka susiklosčiusia, nebepakeičiama, įsise
nėjusia vaga. Dabar, iš šalies pažiūrėjęs į naujausią pa
saulyje valstybę, supratau mąstymą tos saujelės žmonių, 
kurie anuomet, prieš dvidešimt metų, atvažiavo gyventi 
ir dirbti į Lietuvą, ir kurie man visąlaik buvo paslaptis: 

dienoRaštis
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niekuo su Lietuva nesiejami, nieko jai (pace Socratis) 
neskolingi, traukiami paties istorijos ir įvykių verpeto, 
leidęsi į egzistencinę avantiūrą – įsiprasminti naujai 
gimstančioje politinėje ir istorinėje valstybės tikrovėje.
Į kelionės pabaigą panašia avantiūra man nejučia tam
pa pati Afrika, į kurios kasdienybę galiu, kad ir probėgš
miais, žvilgtelėti Pietų Sudane: matyti atsiveriančias 
erd ves ir galimybes, mąstyti visiškai su mūsų gyvenimu 

nesusijusią tikrovę ir įžvelgti joje prasmę. Suprantu, 
kad Afrikos nebegalėsiu pašalinti iš vaizduotės kraujo
takos, kad kitąsyk, išgirdęs žemyno vardą, nebegalėsiu 
gūžtelėti pečiais ir pats sau sakyti: „Tai man visiškai 
svetima, tai manęs neliečia“.

Birželio 20 d. Seminaras vyksta angliškai – vals
tybine kalba, viešpataujančia virš dinka, nuer ir dar 
keliasdešimties pripažintų gentinių kalbų. Retsy
kiais į anglų kalbą prasiveržia arabų žodžiai bei fra
zės, kai kalbėtojas baigia padėkodamas Shukran ar 
paaiškina kokį sudėtingiau išreiškiamą dalyką, įterp
damas porą arabiškų sakinių. Arabų kalba čia – kaip 
mums rusų; ji užsiliko nuo (Šiaurės) Sudano okupa
cijos laikų, kaip primesto, svetimo gyvenimo dalis. O 
jei netyčia pavadini šią šalį „Sudanu“, iškart sulau
ki atkirčio: „Mes – ne Sudanas, mes – Pietų Suda
nas!“ Lygiai taip ir mes pykdavome, pavadinti „Rusi
ja“ ar „Sovietų Sąjunga“ Nepriklausomybės pradžioje.
Dinka gentis – didžiausia šalyje, jie sudaro apie treč
dalį gyventojų. Dinkos visuotinai pripažįstami esantys 
aukščiausi žmonės Afrikoje, o gal ir pasaulyje: laibi, 
tiesūs, kaip Giacometti figūrėlės, moterys – siaurų klu
bų, klasikinių bruožų ir tamsios, beveik mėlynai juodos 
odos. Vyresnės kartos vyrai ant kaktos turi tris liniji
nius randus – iniciacijos pėdsaką, kai sulaukus penkio
likos metų jiems įkaitintu peiliu ant kaktos padaromi 
trys ilgi įpjovimai. Garbingai atlaikę šį išbandymą pa
augliai priimami į suaugusiųjų bendruomenę.

dienoRaštis

Kai pasiteirauju apie šią iniciaciją ir kitus senuosius 
ritualus, gentinį gyvenimą, dinkos užsisklendžia ir at
sakinėja nenoriai – „taip, gal, nežinau“. Kas mums dvel
kia spalvinga egzotika, jiems – socialinio atavizmo, ku
rio reikia kuo greičiau atsikratyti, ženklas.

Birželio 21 d. Džuboje į kiekvieną tašką ir iš jo nuveža 
baltas visureigis, kurio vairuotojai specialiuose kursuo
se Kenijoje apmokyti ekstremalaus vairavimo (ir ne tik 
jo) įgūdžių. Iš Camp Afex kur nors patiems eiti griežtai 
draudžiama. „Jūs, kaip čia pasakius, šiek tiek išsiski
riate čionykštėje aplinkoje“, – pasakė čionykštis etatinis 
saugumo ekspertas – buvęs Amerikos jūrininkų pėsti
ninkas Mike’as. Atsiradus komplikacijų, jis pats šoka į 
džipą ir važiuoja spręsti situacijos vietoje. Neseniai ši
taip teko „ištraukinėti“ vieną iš čia seniau reziduojančių 
amerikiečių, Troy, juodaodį iš Kentakio valstijos, kuris 
pasikliovęs savo odos spalva kaip pakankamu kamuf
liažu nusprendė pats nueiti iki baro, esančio už puskilo
metrio nuo stovyklos. Mike‘as pasakojo po vidurnakčio 
gavęs nuo Troy’aus desperatišką žinutę: Extract me!; 
privažiavus, Troy’us išbėgęs įšoko į važiuojantį džipą 
atidarytomis durelėmis, o iš paskos dar ilgai bėgo pen
kiolika milžiniškų įnirtusių dinkų. („Bet ką gali prilup
ti bare. Nereikia Pietų Sudano – užtenka nuvažiuoti 
į Krasnuchą“, – grįžus šį epizodą pakomentavo viena 
pažįstama.)
Šalis atsigaudinėja iš ilgo ir brutalaus karo, tad dide
lio saugumo tikėtis vargu ar įmanoma. Paryčių tyloje 
kartkartėmis vėjas atneša pavienių šūvių garsus. Laik
raščiai rašo apie pusę tonos ginklų – daugiausia kalaš
nikovų ir pistoletų, – konfiskuotų iš įvairių asmenų ir 
grupuočių šalies centre. Šalies šiaurėje, Abyei regione, 

tebevyksta netiesioginis karas tarp Sudano ir Pietų Su
dano: dėl šio, vienintelio ginčijamo regiono kontrolės ko
voja abiejų kraštų remiamos partizanų grupuotės.
Gal saugantis Šiaurės špionažo, gal dėl kažkokių kitų, 
mums sunkiai suprantamų priežasčių fotografuoti Pi

Pietų sudano parlamentarai. 2013. autoriaus nuotr.
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etų Sudane be specialaus leidimo draudžiama. Sto
vyklos baro palapinėje ant Nilo kranto, kur vakarais 
užverda kolonijinius laikus primenantis vakariečių 
bendruomenės nesudėtingas vidinis gyvenimas, pasa
kojamos istorijos apie tai, kaip kareiviai ar saugumo 
agentai be skiriamųjų ženklų atėmė ir sudaužė to ar 

kito pažįstamo kamerą. Todėl visos nuotraukos dau
giausia daromos per mašinos langą: vienaukščiai Džu
bos pastatai, miesto kapinės su lūšnynu, išdygusiu jų 
viduryje tarp žemų betoninių antkapių, laibų piemenų 
genama liesų, didžiaragių karvių banda, kelianti dul
kes vidury miesto, tuščia katalikų katedra su aptrin
tais odiniais foteliais priekyje centre ypatingos svarbos 
svečiams, apskritos, nendrėmis dengtos kaimo trobe
lės, pusnuogiai akmenskaldžiai, ridenantys milžiniš
kas uolas nuo kalno ir papėdėje rankomis paverčian
tys jas smulkia skalda, kurią pardavinėja statyboms, 
lengvus motociklus apžergusių jaunuolių būriai kiek
vienoje sankryžoje – tai vietiniai taksistai, laukiantys 
klientų, lieknos, gracingos tarytum žirafos dinkų mo
terys, nešinos vandeniu ir vaikais, ir žmonės, žmonės,  
žmonės... 

Birželio 22 d. Ir Nilas, balkšvas, sraunus, galingas, 
kurio vaga aukštyn ir žemyn traukia baržos bei keleivių 
prisėdę laivai su pavėsinėmis ir kinietiškais žibintais, 
pakrantėmis kartimi valtelę stumdo žvejai, o berniūkš
čių spiečius pliuškenasi už pusšimčio metrų nuo dviejų 

krokodilų valdos („Jie labai teritoriški ir niekur iš ten 
nesitraukia“, – paaiškina senbuvis).
Nilas – upė, kuri yra daugiau negu upė. Jos artumas 
padaro Džubą kitokią, negu šimtai kitų panašių – dul
kinų, žemaūgių, knibždančių – Afrikos miestų vidury 
lygumų. Europos masteliais šis miestas beveik neturi 
istorijos (vienas seniausių pastatų – 1923 m. statytas 
akmeninis namas, kuriame, kaip teigiama, lankydama 
buvusias kolonijas 1960 m. buvo apsistojusi Anglijos 
karalienė Elžbieta II). Tačiau upė savo klasikinėmis 
asociacijomis atveria istorinę perspektyvą, – tai ta pati 
upė, apie kurios ištakas svarstė Herodotas, – ir erdvę: 
Džuba yra ant to paties vandens kelio kaip ir Kairas, 
Chartumas, Aleksandrija. Iš žemupio atplaukiantys 
laivai praneša apie pasaulį kitapus tuščių, dygiais krū
mokšniais apaugusių raudonžemio plynių. Kai nedide
lis apytuštis lėktuvas kyla virš Džubos, sidabrinis Nilo 
kaspinas nusidriekia, platus ir tiesus, iki pat horizonto; 
žodžiai „žemyno arterija“ liaujasi būti metafora, įgyda
mi konkrečią, apčiuopiamą tikrovę.
Netrukus scrubland – tuščias krūmų ir akmenų lygu
mas, neraižomas kelių ir gyvenviečių – pakeis juosvų 
dirbamos žemės plotelių mozaika Etiopijos pusėje. Pa
likęs pačią naujausią pasaulio valstybę, lėktuvas leisis 
vienos seniausių – jei ne seniausios – krikščioniškos 
valstybės sostinėje. „Dar vienas Afrikos kontrastas“, – 
pagalvoju apie šią paradoksalią kaimynystę, pradė
damas daugiau nei parą truksiančią kelionę gimtojon  
Europon.

dienoRaštis
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Gerasis ar išsigimstantis hegemonas?

KęSTUTIS K. GIRNIUS

Persijos įlanka, Bosnija, Kosovo/Serbi
ja, Afganistanas, Irakas, Libija, atei
tyje gal ir Sirija bei Iranas – šešios 
stambios karinės operacijos per du de
šimtmečius. Dar pridūrus tikslinius 
žudymus, Gvantanamą, sulaikytų Al 
Qaeda vadovų kankinimą, „nepapras
tojo perdavimo“ programą, pagal ku
rią įtariami islamistai buvo grobiami 
ir tardomi kitose šalyse, sukuriamas 
gana kraupus agresyvios valstybės 
vaizdas. ES balansas tik šiek tiek pa
trauklesnis. Nors ir nepritardamos 
Irako karui, Europos valstybės atli
ko svarbų, net pirmaujantį vaidmenį, 
siekdamos karinės intervencijos Bos
nijoje, Kosove/Serbijoje, Libijoje, ra
gindamos remti Sirijos sukilėlius. Per 
tą patį laikotarpį Rusija du kartus slo
pino čečėnų sukilimą ir tik vieną kar
tą ėmėsi veiksmų už savo sienų, pen
kias dienas kariaudama su Gruzija. 
JAV ir ES tebėra laikomos moralios 
politikos šalininkėmis, taikos mylėto
jomis, o Rusija – potencialiai destabi
lizuojančiu veiksniu tarptautinėje po
litikoje. Nelengva suprasti, kodėl taip 
atlaidžiai žiūrima į Vakarų, ypač JAV, 
polinkį griebtis smurto.

Karai nėra lygūs karams. Irako už
puolimas buvo nesuderinamas nei su 
morale, nei su tarptautine teise, bet 
Persų įlankos ir Afganistano karai 
buvo pateisinami dorovės ir tautinės 
teisės požiūriu, jiems pritarė JTO Sau
gumo taryba. Bosniją, Kosovo/Serbiją 
ir Libiją galima laikyti humanitarinė
mis intervencijomis arba pareigos ginti 
atvejais. Nors tokios intervencijos dar 
nėra įgijusios tarptautinės paprotinės 
teisės normos statuso, vis plačiau gal
vojama, kad valstybių suverenumas 
yra sąlyginis ir sietinas su jų pareiga 
apsaugoti savo gyventojus ir jų žmo

gaus teises. Jei šalis negeba to daryti, 
tarptautinė visuomenė net prieš val
džios valią gali imtis priemonių šalies 
gyventojų teisėms užtikrinti.

Vyraujantis JAV vaidmuo tokio
se intervencijose nėra atsitiktinis, o 
užprogramuotas. Intervencijos gero
kai skiriasi nuo vadinamojo gerojo 
samariečio pareigos padėti nukentė
jusiems ar į pavojų patekusiems žmo
nėms. Kiekvienas praeivis gali lengvai 
iš prūdo ištraukti skęstantį vaiką, o 
tada ramiai eiti savo keliu. Kiekvie
nas praeivis turi pareigą gelbėti vaiką, 
bet tik kelios galingos šalys geba įvyk
dyti karinę humanitarinę intervenciją 
prieš geriau apsiginklavusią šalį. Be 
to, įsikišant įgyjama atsakomybė at
statyti tvarką ir užtikrinti gyventojų 
saugumą, o tai ilgas ir brangus pro
cesas. NATO vadovaujami kariai te
betarnauja Kosove KFOR pavidalu, 
taigi 14 metų po intervencijos pabai
gos. Karo ir krašto atstatymo ir admi
nistravimo išlaidos veikiausiai siekia 
šimtą milijardų dolerių. Tik Libijoje 
išlaidos buvo gana kuklios. JAV yra 
vienintelė Vakarų šalis, gebanti imtis 
intervencijos, tad jos dalyvavimas be
veik privalomas.

JAV elgiasi kaip hegemonas, bet 
esama šią hegemoniją pateisinančių 
argumentų. Filosofas Fernando Teso
nas argumentuoja, kad pasaulyje gali 
būti (a) anarchija, (b) jėgų pusiausvy
ra, (c) pasaulį valdanti virš
nacionalinė organizacija, 
(d) hegemonas. Hobsiškoje 
anarchijoje nėra saugumo, 
o valstybės priverstos savo 
turtą investuoti į gink luotę, 
taip skurdindamos savo gy
ventojus. Jėgų pusiausvy
ra nėra stabili, nes ilgainiui 

viena ar kita šalis sieks dominuoti, tad 
tvyros įtampa ir daug lėšų bus skiria
ma gynybai. Viršnacionalinė organi
zacija turėtų milžinišką demokratijos 
deficitą ir kitų trūkumų. Tad lieka he
gemonas, kuris užtikrina saugumą, ra
mybę ir nuspėjamumą, taigi viešąsias 
gėrybes, kurios naudingos visoms ša
lims, net toms, kurios nepritarė hege
mono įsitvirtinimui. Jei naudinga tu
rėti hegemoną, tai reikia klausti, kuri 
valstybė labiausiai tinka tokiam vaid
meniui. Atsakymas yra JAV, juk nie
kas nenorėtų, kad tokia galia atitek
tų Rusijai ar Kinijai. Verta prisiminti, 
kad XX a. pradžioje Didžioji Britani
ja panašiai teisino savo hegemoniją. 
Kaizerinės Vokietijos hegemonija esą 
būtų „politinė diktatūra“, kuri „sužlug
dytų Europos laisves“.

Yra kitų JAV išskirtinumą pateisi
nančių teorijų. Robertas Kaganas tvir
tina, kad JAV yra tapusi tarptautinės 
santvarkos šerifu. Nors ji pati sau pri
siskyrė šį vaidmenį, kitos šalys šiam 
žingsniui pritarė. Banditai puldinėja 
šerifus, o ne smuklių savininkus (Al 
Qaeda puolė JAV, ne Kanadą ar Belgi
ją), tad šerifas turi imtis priemonių ap
sisaugoti, reikalui esant, pulti banditą 
kaip teisėtos savigynos veiksmą. Pa
našiai JAV gali teisėtai imtis preven
cinių veiksmų prieš teroristus ar žlu
gusias valstybes net tais atvejais, kai 
nėra tuoj pat nutiksiančių grėsmių.

ES šalys, kurios gal net 
daugiau negu JAV mėgsta 
vaizduotis doros politikos 
eta lonais, nėra nekaltos 
įvykių stebėtojos, besisten
gian čios, bet ne visada ge
bančios sutramdyti savo 
ga lingą sąjungininką. Bū
tent jos spaudė Vašingtoną 

įžvalgos
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imtis karinių priemonių prieš Serbi
ją ir Libiją. Nors būta nuoširdaus rū
pinimosi engiamųjų likimu, nemažą 
vaidmenį, ypač nutarime pulti Serbiją, 
suvaidino nuogąstavimai, kad įsilieps
nojantis pilietinis karas Kosove sukels 
nepageidaujamų bėglių į ES srautą.

Humanitarinės intervencijos, ku
rios turėtų būti nekalčiausios karinės 
operacijos, kritikuotinos ir kitais at
žvilgiais. NATO reikalavimai, iš tie
sų ultimatumas Serbijai, buvo tokie 
griežti, kad juos būtų atmetusi kiek
viena savo suverenumą gerbianti ša
lis. Antai Rambouillet pasitarimuose 
Vakarai ultimatyviai reikalavo, kad 
NATO kariams būtų suteikta teisė ne
trukdomai keliauti po visą Jugoslavi
jos teritoriją ir kad visiems NATO ka
riams bei atstovams būtų užtikrintas 
imunitetas nuo Jugoslavijos baudžia
mosios jurisdikcijos. Kai kurie istori
kai, tarp jų ir Christopheris Clarkas, 
mano, kad šios sąlygos buvo griežtes
nės negu tos, kurias išvardijo Austri
jos–Vengrijos imperija savo ultimatu
me Serbijai 1914 m. liepą, kai siekė 
užtikrinti, jog Belgradas būtų privers
tas jas atmesti, taip sukuriant casus 
belli. Net realpolitikos meistras Hen
ris Kissingeris pavadino Rambouil
let susitarimą „provokacija, dingstimi 
pradėti bombardavimą“. Teisingo karo 
sąlyga, kad karas būtų paskutinė iš
imtis, buvo pažeista.

Intervencija Libijoje irgi nebuvo ne
priekaištinga. JTO rezoliucija suteikė 
teisę įvesti neskraidymo zoną ir apsau
goti civilius gyventojus nuo Kadafio rė
mėjų smurto. Bet, kaip pastebėjo pre
zidentė Dalia Grybauskaitė, Vakarų 
šalių kariniai veiksmai akivaizdžiai 
peržengė JTO mandatą. Siekiama 
buvo ne tik pakeisti Libijos valdžią, 
bet ir nužudyti ar sulaikyti patį Kada
fį, kuris buvo uoliai medžiojamas, net 
po to, kai buvo nuverstas ir slapstėsi 
su vos keliais rėmėjais pietų Libano 
dykumuose. NATO pagalba Kadafis 
buvo pagautas ir be teismo nužudy
tas. Kinija ir Rusija greitai neužmirš, 
kaip Vakarai iškreipė JTO rezoliuciją, 
ja piktnaudžiavo savo tikslais.

Galima užginčyti gerojo hegemono 

teoriją. JAV yra padariusi daug gero, ji 
suvaidino esminį vaidmenį užkertant 
kelią Sovietų Sąjungos ekspansioniz
mui, bet ne visi jos veiksmai užtikri
na saugumą, ramybę ir nuspėjamu
mą. Kai įsijaučiama į gerojo hegemono 
vaidmenį, – o JAV politikai beveik be 
išimčių įsitikinę Amerikos išskirtinu
mu ir doroviniu pranašumu, – tai di
dėja pagunda savivaliauti. Pavyzdžių 
netrūksta: Irako užpuolimas, Gvan
tanamas, nepaprastieji perdavimai ir 
tiksliniai žudymai, – tai tik dalis tų 
veiksmų, kurie doroviniu požiūriu ne
priimtini ir, ko gero, net kontrapro
duktyvūs, nes skatino priešiškumą 
JAV. Panašių atvejų nebuvo Šaltojo 
karo metu, tad manytina, kad jie iš da
lies sietini su JAV tapimu vienintele 
pasaulio supergalybe.

JAV paslapčių viešintojo Edwardo 
Snowdeno atvejis yra pamokantis. Va
šingtonas mėgina įbauginti šalis, ku
rios svarsto galimybę suteikti Snow
denui politinį prieglobstį. Nepaprastą 
JAV galią ir sąjungininkų nuolanku
mą, net servilizmą rodo tai, kad ketu
rios Europos šalys – Prancūzija, Italija, 
Ispanija ir Portugalija – nesuteikė Bo
livijos prezidento Evo Moraleso lėktu
vui leidimo įskristi į savo oro erdvę, nes 
buvo įtariama, jog kartu skrenda Snow
denas. Vienas įtakingas Senato komi
tetas pritarė įstatymo projektui, ku
ris taikytų sankcijas kiekvienai šaliai, 
kuri padėtų Snowdenui išvengti eks
tradicijos į JAV, nors senatoriai puikiai 
žino, kad Vašingtonas dažnai atsisa
ko išduoti savo piliečius kitoms šalims. 
JAV galvoja ir elgiasi lyg jai galiotų 
vienos taisyklės, kitoms šalims – kitos.

Kaip jau minėta, per pastaruosius 
20 metų JAV dalyvavo penkiose stam
biose karinėse operacijose. Iki jų išrin
kimo visi trys tuometiniai JAV pre
zidentai nepasižymėjo karingumu. 
Billas Clintonas ir George‘as W. Bu
shas sąmoningai vengė tarnauti Viet
namo kare. Clintonas mažai domėjosi 
užsienio ir gynybos politika, o Bushas 
save pristatė kaip užjaučiantįjį konser
vatorių. Barackas Obama žadėjo už
baigti karą Irake ir nesivelti į naujas 
karines avantiūras. Visų trijų nuos

tatos pakito, jiems tapus prezidentais. 
Jie negalėjo atsispirti pagundai pasi
kliauti kariniu pranašumu JAV sie
kiams įgyvendinti. Užsienio reikalų 
ministrė Madeleine Albright kadaise 
pastebėjo: kam turėti tokias nuosta
bias ginkluotąsias pajėgas, jei negali
ma jų panaudoti. Veikiausiai panašiai 
klausiama, kodėl nepasinaudoti savo 
politiniu ir kariniu pranašumu, jei tai 
bus naudinga ar leis apginti naciona
linius interesus.

Immanuelis Kantas rašė, kad visa 
politika turi klauptis prieš dorovės rei
kalavimus, fiat justica, pereat mundus. 
Itin doras ar šventas žmogus galėtų 
pritarti tokiam principui savo asme
niniame gyvenime, bet politikai turi 
pareigą rūpintis savo žmonių saugu
mu ir gerove, net kai susiklosčiusios 
sąlygos reikalauja pažeisti kai kurias 
dorovės normas, pritarti smurto nau
dojimui, melui, ypatingomis aplinky
bėms net ir žudymams. Absoliučią pir
menybę moralės principams skiriantis 
žmogus neturėtų būti politikas. Antra 
vertus, hegemonui visada gresia pavo
jus išsigimti, saugumo ar kilnių idealų 
įgyvendinimo vardu pateisinti nepatei
sinamus veiksmus. Antrajame pasauli
niame kare britai ir amerikiečiai turėjo 
per daug bombonešių ir bombų, per ma
žai taikinių, tad naikino kariniu atžvil
giu nereikšmingus Vokietijos miestus 
ir jų gyventojus. Ištisą šimtmetį JAV 
jautėsi turinti teisę lemti Lotynų Ame
rikos šalių politinį likimą, net nuvers
ti demokratiškai išrinktas valdžias.

Net jei nepritariama lordo Actono 
teiginiui, kad galia gadina, o absoliu
ti galia gadina absoliučiai, moralinio 
kompaso netekimo pavojus yra gero
kai didesnis negu JAV (ir ES) politikai 
įsivaizduoja. Tai, kad toks nuosaikus 
politikas kaip Obama pasidavė tiksli
nių žudymų vilionėms, yra bauginan
tis reiškinys. Prašydamas, kad Rusi
ja išduotų Snowdeną, JAV teisingumo 
ministras tvirtino, kad JAV Snowde
nui nei taikys mirties bausmę, nei jo 
kankins. Įsidėmėkime. JAV įsiparei
goja Rusijai nekankinti savo piliečio. 
Prieš dešimtmetį toks įsipareigojimas 
nebuvo įsivaizduojamas. 	

įžvalgos
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Beveik prieš dešimtmetį įstojusi į Europos Sąjungą, Lie
tuva šiais metais pirmininkauja jos Tarybai. Dėl Lietu
vos europietiškumo jokių abejonių kilti tarsi neturėtų. 
Vis dėlto, buvimą ES ir Europoje vertinant per Lietuvos 
ir Europos tapatybių prizmes, atsiskleidžia gana sudė
tingas ar net konfliktiškas vaizdas. Lietuvos tapatybės 
lauke galima išskirti tris santykio su Europa modelius. 
Pagal juos galima identifikuoti tris dabarties ir ateities 
lietuviškąsias Europas.

euRoPietiškumas iR euRoPos  
taPatybės PRobLemiškumas

Kasdien vis daugiau kalbant apie Europą, vis sudė
tingiau yra apibrėžti jos tapatybę. Kaip pastebėjo Ral
fas Dahrendorfas, ji esanti tam tikra „optinė iliuzija“: 
tai ją matai, tai vėl nematai1. Europos tapatybės ne
aiškumas neretai išvedamas iš to, kad joje esama daug 
nacionalinių tradicijų bei istorijų, kurios nepanašios 
ar net prieštarauja viena kitai, nes istoriją aiškina iš 
etninės perspektyvos ar nacionalinio intereso. Tuomet 
Europos tapatybė tampa galios tikslams turimu tapa
tybių „meniu“, „diskurso strategija, kurią sudaro nuo
lat kintančios nuorodų kategorijos“2. Kita vertus, nėra 
visiškai aiškios geografinės Europos ribos, o vis labiau 
pasikliaujant ES plėtros perspektyvomis bei vis mažiau 
kalbant apie Europos tradiciją, tampa vis sunkiau api
brėžti, kas nėra ir negalėtų tapti „Europa“.

Ginčytiniausias yra Europos ir ES tapatybių santykio 
klausimas. Europa turi kelis aiškiau išreikštus simbo
lius, siejamus pirmiausia su ES: vėliavą, himną ir „sos

tinę“ Briuselį. Siekis turėti Europos Konstituciją irgi 
buvo pastanga turėti bendrą aiškų simbolį. Tačiau net 
jei simbolių atsirastų daugiau, jie būtų ES kaip į vals
tybę panašaus darinio, o ne Europos simboliai. Siekiant 
supaprastinti Europos ir ES santykio problemą, Euro
pa imama sieti su istorine kultūrine tradicija, o ES – su 
politine ar ekonomine valstybių sąjunga. Vedami šio 
požiūrio kai kurie tyrėjai, analizavę europiečių santy
kį su europietiškumu, atranda, kad europietiškumas 
šiuo metu dažniau siejamas su ES nei su Europa, bei 
daro išvadą, kad kultūrinės Europos tapatybės vietą 
vis labiau užimanti politinė ES tapatybė, ES užpildanti 
„Europą“ specifiniu turiniu3. Į bendrumo paieškas nu
kreiptų diskusijų kontekste istorinė kultūrinė tapatybė 
neretai įgauna neigiamų atspalvių, nes ja grindžiami 
ir tautinių valstybių etniniai savitumai, XX a. sąlygoję 
etninius konfliktus bei žudynes.

Europos tapatybės klausimas gana dažnai aptaria
mas kaip analogija remiantis etnoso ir nacijos tapaty
bės perskyra. Etnoso vienybės pagrindu laikoma tam 
tikra istoriškai kultūriškai susiformavusių simbolių bei 
pasakojimų visuma, bendrai suprasta istorija, o naci
jos – iš vieno ar kelių etnosų susiformavusi nacionalinė 
valstybė, kurios tapatybė siejama su pilietiniaispoli
tiniais valstybingumo atributais. Anthony D. Smithas 
yra padaręs didžiausią įtaką požiūriui, kad etnoso gyva
vimui bei nacijos kūrimuisi ir tvarumui esminės reikš
mės turintys etnosą vienijantys simboliai, kaip antai 
kalba, papročiai, savita kultūrinė istorijos interpreta
cija, vadinamieji „subjektyvūs faktoriai“4, nes su jais 
žmones siejantys jų jausmai. Smithas atskleidė, kad 
laikui bėgant paskiri simboliai gali keistis, tačiau išlie

Lietuviškoji euRoPa: tRys taPatybės (i)
neaiški europa ir tautos individualybės apsaugos

Nerija Putinaitė

europa lietuvoje

neRija Putinaitė (g. 1971) – filosofė, idėjų istorikė, kultūros 
kritikė, sovietologė, vilniaus universiteto tarptautinių santykių 
ir politikos mokslų instituto docentė. svarbiausios knygos: Pas-
kutinioji proto revoliucija: Kanto praktinės filosofijos studijos 
(2004), Šiaurės Atėnų tremtiniai, arba Lietuviškosios tapatybės 
paieškos ir Europos vizijos XX a. (2004), Nenutrūkusi styga: Pri-
sitaikymas ir pasipriešinimas sovietų Lietuvoje (2007). skelbia-
me pirmąją dalį autorės rengiamos studijos apie lietuviškojo 
santykio su europa modelius.

1 Ralf dahrendorf, After 1989: Morals, Revolution and Civil Society, 
basingstoke: macmillan Press, 1997, p. 148.

2 Gerard delanty, Europos išradimas: Idėja, tapatumas, realybė, iš 
ang lų kalbos vertė almantas samalavičius, (ser. Atviros Lietuvos knyga), 
vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002, p. 194.

3 thomas Risse, „european institutions and identity Change: What 
have We Learned?“, in: Transnational Identities: Becoming European in 
the EU, edited by Richard k. Hermann, thomas Risse and marilynn b. 
brewer, Lanham, etc.: Rowman & Little field, 2004, p. 255.

4 anthony d. smith, Nationalism: Theory, Ideology, History, Cambrid-
ge; malden, ma.: Polity Press, 2008, p. 57.



315naujasis židinys-aidai   2013  /  5

ka tas pats etnosui priklausančių individų susisaisty
mo būdas5. Šiuo atžvilgiu jis oponavo vadinamiesiems 
modernistams, kurie tvirtino, kad nacijos esančios tam 
tikromis istorinėmis aplinkybėmis atsiradęs konstruk
tas, bendrą tapatybę žmonėms pateikęs ir įtvirtinęs per 
spaudą ir bendrą kalbą.

Etnoso ir nacijos perskyros taikymas pagal analogiją 
Europos tapatybei aptarti iš pirmo žvilgsnio gali pa
sirodyti patrauklus: atskiriami Europos kultūrinės ir 
politinės tapatybės sluoksniai, kuriuos galime apmąs
tyti turėdami panašią nacionalinę patirtį. Tačiau tokia 
analogija grįsta perskyra iš anksto suponuoja, jog į ES 
žvelgiama kaip į esamą ar būsimą „valstybę“, o į Euro
poje gyvenančias tautas – kaip ketinančias suformuoti 
vieningą etnosą. Toks mąstymas galiausiai privestų 
prie minties, kad didžiausia kliūtis tokiam europiniam 
„etnosui“ yra dabartinė etnosų įvairovė, o tokiai ES – 
nacionalinių valstybių buvimas. Didžioji dalis tautinių 
valstybių remiasi vieno ar dominuojančio etnoso pagrin
du, o kaip etnoso bendros tapatybės formavimo tikslą 
mato suverenios valstybės sukūrimą. Laikantis šios 
tapatybės perspektyvos, yra akivaizdu, kad bendrų is
torinių kultūrinių Europos simbolių, susaistančių visus 
europiečius į tam tikrą „jausmų bendriją“, nesama arba 
jie neįvardyti. Tad, žengiant žingsnį toliau, gali kilti (ir 
jau kyla) įvairių modernistinių bendros Europos socia
linės ir politinės inžinerijos projektų, kaip pašalinti dėl 
etnosų įvairovės bei valstybių suverenumo kylančias 
kliūtis, idant galiausiai būtų sukurta neomoderni Eu
ropos tapatybė.

Siekiant šios tapatybės, reikėtų sukurti bendrą euro
pinę spaudą, kad šios idėjos būtų efektyviai platinamos; 
pasirūpinti, jog šios europinės bendrybės atsirastų kie
kvienos šalies mokyklų mokymo programose. Taip pat 
reikia kurti bendrą europinę kultūrą, inicijuojant ir re
miant euroromanų, eurospektaklių, eurokino, euro pop
kultūros projektus, kitais būdais keisti prie lokaliniais 
simboliais prisirišusių etnosų sąmonę. Jei remtumės 
modernisto Benedicto Andersono aprašytuoju moder
nistiniu tautų radimosi keliu, tai prieitume prie išvados, 
kad, pasirinkus vieningą europinę kalbą bei pasitelkus 
naujausius informavimo būdus, būtų galima suburti 
įsivaizduojamą europietišką bendruomenę6, kurios pa
grindu galėtų rastis Europos nacija. Siekiant stiprinti 
Europąvalstybę, taip pat reikėtų steigti europinius po
litinės galios centrus, centralizuotas institucijas, silpni
nant paskirų nacionalinių valstybių politines galias...

Konstravimo būdu einant šio tikslo link, reikėtų 
stengtis sukurti vieningą europinę visuomenę: parašy

ti bendrą istoriją, identifikuoti ir išpopuliarinti dabarti
nius europinius herojus, kurie būtų daug patrauklesni 
už nacionalinius, išskirti visiems europiečiams bendras 
atmintinas vietas ir datas. Šis sumanymas skatintų 
ieškoti nacionalinės tapatybės simbolių, žygių ir herojų 
vietos bendroje Europos istorijoje ar kokiu kitu būdu 
generuoti stiprius bendrus Europos simbolius. 

Tačiau jau čia matyti šio galimo projekto trukdžiai. 
Dėl sudėtingos Europos istorijos praėjusių laikų herojai 
vienai tautai dažniausiai yra antiherojai kitai. Galima 
pasitelkti dviejų gretimų tautų, lietuvių ir lenkų galimo 
bendrumo pavyzdžius. Pavyzdžiui, lietuviai ir lenkai 
visiškai skirtingai vertina Józefo Piłsudskio žygius, ir 
šie vertinimai nesupanašėtų net po dešimties metų dis
kusijų, nes jie yra grįsti jausmais ir istorine atmintimi. 
Jokie karaliai ar karžygiai veikiausiai negalėtų tapti 
bendrais istoriniais herojais. Net kultūrinio „paribio“ 
veikėjai taip pat yra skirtingai svarbūs atskiroms naci
joms. Antai sunku būtų tikėtis, kad Czesławas Miło szas 
taptų lygiai svarbus lenkams ir lietuviams, tačiau nea
bejotina, kad jis yra skirtingu būdu svarbus kiek vienai 
tautai. Lieka mokslo ir meno veikėjai, tačiau ir šiuo 
atveju nėra jokių garantijų, kad tautos neims skaičiuoti, 
kiek kurios nacionalinių herojų patenka į europinį di
dvyrių olimpą bei derėtis dėl kvotų. Tereikia prisiminti, 
kiek politinių pastangų prieš kelis metus pirmininkau
dami ES Tarybai sutelkė lenkai, kad europinė moksli
ninkų stažuočių programa vadintųsi ne „Marie Curie“, 
o „Maria SkłodowskaCurie“. Užmojis pavyko iš dalies, 
nes nuo kitų metų atsinaujinsiančioje programoje var
das ir toliau rašomas „Marie“7. Galiausiai, net ir atradę 
kokį bendrą herojų, susiginčytume, kokia forma turėtų 
būti užrašyta jo pavardė (Milošas ar Miłoszas). Visa tai 
rodo, kad turimas bendras istorinių veikėjų arsenalas 
mums menkai tepadėtų išskiriant bei įvardijant visai 
Europai svarbius asmenis. Pasirinkus europinio ben
drumo konstravimo kelią, nuo istorijos veikiausiai rei
kėtų atsiriboti bei kurti naujus „bendrus“ herojus.

ES plėtra bei tam tikrų institucijų centralizacija gali 
sukurti įspūdį, kad ES vis dėlto vystosi šia tapatybės 
konstravimo kryptimi. Tačiau tai tėra iliuzija. Nacio
nalinė savivoka yra labai stiprus veiksnys, ir tai galime 
tvirtai teigti remdamiesi savo istorija. Sovietų valstybė 
yra žlugęs betautės nacijos, sovietinės liaudies, inži
nerinio formavimo pavyzdys, ir tai patvirtina Smitho 
mintis apie nacijų formavimosi pagrindus. Didžiulių 
pastangų dėka 1970 m. 76% SSRS gyventojų gebėjo 
bendrauti rusiškai, bet vis dėlto 94% jų gimtąja kalba 
laikė savo tautos, o ne rusų kalbą8. Nepaisant labai blo
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1999, p. 61.
7 „marie sklodowska-Curie action; a contribution by the Polish Pre-

sidency“, in: http://www.neth-er.eu/en/news/marie-sklodowska-curie-
action-contribution-polish-presidency, (2013-07-10).

8 teresa Rakowska-Harmstone, „the dialectics of nationalism in the 

5 anthony d. smith, The Ethnic Origins of Nations, oxford: black-
well, 1993, p. 215.

6 benedict anderson, Įsivaizduojamos bendruomenės: Apmąsty-
mai apie nacionalizmo kilmę ir plitimą, iš anglų kalbos vertė aušra 
Čižikienė, (ser. Atviros Lietuvos knyga. Idėjos), vilnius: baltos lankos, 
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gos Sovietų Sąjungos ekonominės situacijos, ją sugrio
vė ne ekonominis bankrotas, o nacionaliniai sąjūdžiai. 
Sovietų režimas, apie ką bus kalbama toliau, įvertino 
tautinių sentimentų stiprumą, Lietuvoje ieškojo būdų, 
kaip tautiniams simboliams suteikti „saugų“ pavidalą 
ir vietą formuojamoje sovietinėje lietuviškojoje tapaty
bėje. Režimo turimų priemonių įvairovės bei politinės 
centralizuojančios galios stiprumo nei iš tolo negalima 
lyginti su dabartinės ES galiomis. Sovietų valdžia kont
roliavo spaudą ir švietimą, intelektualų veiklą, turėjo 
galimybės persekioti ir represuoti tautiškai nusiteiku
sius žmones. Nepaisant viso to, tautiniai sentimentai ne 
tik neišnyko, bet ir tapo vidine griaunamąja jėga. Buvę 
sovietologai ir istorikai vienareikšmiškai pripažįsta, 
kad nacionalinis faktorius tinkamai įvertintas nebuvo.

Lietuvos patirtis paneigia modernistų idėją, jog na
cijos galinčios būti sukurtos nevienalytei įvairiakalbei 
žmonių miniai pateikus vienijantį pasakojimą bei jį iš
populiarinus per masinės komunikacijos priemones, pa
sitelkus vieną kalbą. Tiesa, modernistų interpretacija 
galbūt ir galioja nacijoms, natūraliai susiformavusioms 
iš daugelio etnosų, tačiau kiekviena jų turi savitą istori
ją. Vien ribotai ją galima taikyti tokioms nacijoms kaip 
lietuvių, susiformavusioms vieno etnoso pagrindu, ar 
taikyti kaip šabloną tautinės inžinerijos tikslams9. Eu
ropos tapatybės apmąstymas pagal analogiją su tauta 
gali atitikti kai kurių nacijų istorinę patirtį, tačiau ki
toms numatytų istorine patirtimi patvirtintų bendruo
menę ir valstybę saistančių ryšių silpnėjimą, vertybinių 
bei tradicijos pamatų nykimą.

Panašaus inžinerinio projekto įgyvendinimas galėtų 
sukelti naujo pobūdžio tarpnacionalinius konfliktus, 
kultūrinius karus ar priešpriešas. Kaip atskleidžia ty
rimai, jau šiuo metu fiksuojama dviguba, Europos ir 
nacionalinė, tapatybė nereiškia, kad visi Europą mato 
vienodai: ir Europos supratimas yra „nacionalinis“. 
Tautos savaip įsivaizduoja Europą, ir šį įsivaizdavimą 
yra linkusios paversti bendru. Jei lenkai suformuotų 
savo europinę tapatybę, tai galėtų sukelti nepasitenki
nimą vokiečiams, „nes jie vokiškus standartus subend
rina iki europinės normos, kuri yra privaloma taip pat 
ir lenkams“10.

Nepaisant tam tikrų pastangų kurti bendrą europinę 
visuomenę (laisvas darbo jėgos judėjimas, įvairios jau
nimo ir studentų mobilumo programos ir pan.), tai daro 
labai nedidelę įtaką. Atlikti tyrimai parodė, kad didžioji 

dalis gyventojų yra prisirišę prie nacionalinės populia
riosios kultūros: „skaito vietinius laikraščius, klauso 
muzikos, kuriamos nacionalinių artistų, ir skaito na
cionalinių autorių parašytas knygas“11. Pasitelkdami 
Lietuvos pavyzdį, galėtume sakyti, kad Stiegą Lars
soną kaip savą vertina daugelis europiečių, taip pat ir 
lietuviai, tačiau tikrasis lietuviai kultūros herojus yra 
Marcelijus Martinaitis.

Europos tapatybę galima apibrėžti ne kaip „neona
cionalinę“ tapatybę, tačiau tik kaip vieną iš tapatybių 
greta nacionalinės. Tokiai tapatybei pakaktų tam tikro 
tapatinimosi su Europa, o europietiškumui nereikėtų 
„demoso, kuris nacionalinę tapatybę pakeistų europi
ne“12. Europinių organizacijų bei įsitraukimo į jas ty
rimai atskleidė, kad nacionalines ribas peržengiančių 
pilietinių organizacijų, galinčių kurti tai, kas galėtų 
būti pavadinta europiniu pilietiškumu, esama labai ne
daug. Aktyviausiai veikia profesiniu pagrindu vienija
mos organizacijos: 85% europinių organizacijų „tenkina 
profesionalų, mokslininkų ir vadybininkų interesus“13. 
Vadinasi, europinis bendrumas randasi nedidelėje vi
suomenės dalyje, tarp tų, kurie dalyvauja europinėse 
valdymo struktūrose, turi verslo ryšių su kitomis šali
mis, vykdo bendrus mokslinius tyrimus tarptautiniuose 
projektuose.

Lietuvoje europinė tapatybė taip pat gana silpna. 
Prieš stojant į ES 1999 m. Lietuvoje su Europa save 
tapatino 3%, ir tai atitiko Europos šalių vidurkį, su 
pasauliu – 4% lietuvių14. Vadinasi, europietiškumas 
nevertintas kaip koks išskirtinis tapatybės elementas 
greta lietuviškumo ar drauge su juo. Kylant sunku
mams apibrėžti, kiek skirtingoms tautoms priklausan
čių Europos gyventojų save taip pat laiko europiečiais 
bei siekiant išvengti priešpriešos tarp europietiškumo 
ir tautiškumo, vietoj tapatinimosi su Europa vis labiau 
pasitelkiamos metodologiškai lankstesnės savęs siejimo 
su Europa formos. Lietuvos tyrimuose vartojama „sieji
mo“ su Europa sąvoka atskleidžia, kad šiuo metu 83% 
politinio elito atstovų „labai arba šiek tiek save sieja“ 
su Europa15. Vis dėlto Lietuvos elitas daug mažiau save 
„labai sieja“ su Europa nei šalių senbuvių politiniai eli
tai. Šie tyrimai teikia tam tikrą statistiką, tačiau labai 
menkai atskleidžia tautiškumo ir europietiškumo san
tykį bei galimus konfliktus, nes nėra aiškus tokio euro
pietiškumo turinys.

Dėl Europos tapatybės neaiškumo tyrėjams sunku 
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an Countries“, in: Transnational Identities, p. 71.
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rasti būdų, kaip tą turinį apčiuopti. Neretai pasitelkia
mi panašūs kriterijai, kuriais matuojamas ir tautišku
mas, tačiau tokio tyrimo rezultatai veikiau atskleidžia 
metodo ribotumą nei ką pasako apie tapatybę. Antai 
tiriant, kaip žmonės supranta „buvimą europiečiu“, ir 
pasitelkus tokius kriterijus kaip turėti europiečius (lie
tuvius) tėvus, gimti Europoje (Lietuvoje), jaustis euro
piečiu (lietuviu) ir pan., aptinkama, kad „tautinių“ ir 
„europinių“ verčių siejimas su buvimu europiečiu yra 
panašus16. Nors tyrėjai tokios išvados nepadarė, tačiau 
peršasi apibendrinimas, kad tiriamieji tautiškumo ne
priešino europietiškumui, o europietiškumo turiniai 
jiems veikiausiai buvo neaiškūs. Taigi kur kas pras
mingiau ieškoti kriterijų bei būdų apčiuopti europinę 
tapatybę kaip savitą tapatybės variantą, besiskiriantį 
nuo nacionalinės17.

Analogija tarp Europos ir tautos skatina atskirti kul
tūrinę istorinę (taip pat ir religinę) bei politinę plotmes. 
Kai kurių nacijų atveju šis skirtumas gali būti pagrin
džiamas, nes antai demokratinė tvarka gali būti suvo
kiama kaip „perimta“ iš šalies. Tačiau Europoje šis sky
rimas – labai abejotinas. Čia politiškumas yra glaudžiai 
siejamas su kultūros tradicija: demokratinė tvarka kaip 
Europos politinio bei pilietinio gyvavimo pagrindas yra 
jos kultūrinės tradicijos darinys. Vienas ES tėvų Rober
tas Schumanas, kalbėdamas apie demokratiją kaip Eu
ropos raidos dalyką nurodė, kad demokratija „bus arba 
krikščioniška, arba jos nebus“18. Tad Europos tapatybė 
apibrėžtina veikiau kaip vertybinis pagrindas, apiman
tis ir kultūrą, ir politiką.

ES būklę tinkamiau vertinti ne pagal tai, kiek ji priar
tėjusi prie numanomo Europosvalstybės tikslo, o pagal 
tai, kaip ES dabartinis pavidalas atitinka tradicijos su
formuotą „europietiškumą“, kuris yra svarbus tautai ar 
individui. Tokia tapatybė reiškia ne modeliuojamą ins
trumentą tam tikriems tikslams pasiekti, tačiau kaip 
suvokimo vertą dalyką, lemiantį žmonių sprendimus ir 
veiksmus. Iš šios tapatybės pozicijos Europos kultūrinių 
tapatybių įvairovę ar europinės tapatybės neapibrėžtu
mą galima vertinti ne kaip politinės galios veikėjams 
naudingą ar neparankų dalyką, o kaip faktą, kilusį iš 
Europos tradicijos, nacionalinės valstybės pobūdžio bei 
tautų keliamų klausimų apie jų tapatybę Europoje.

Sunkiai apčiuopiamai kultūrinei istorinei Europos 
tapatybei tapus individo ar tautos vertybiniu atskaitos 
tašku procesams Europai vertinti, taptų galima konst
ruktyvi diskusija apie ES vertybines ribas bei galimą 

ateitį. Išryškinami įvairūs Europos tradicijos pasieki
mai ir jos tapatybės vertybinės atramos: „krikščionybė, 
laisvoji rinka ir demokratija“19, demokratinė tauta kaip 
„nepaprasta žmonių vienijimosi forma“20 ar romėniško
ji krikščionybė, suteikianti europietiškumui (svetimo 
perėmimo kaip savo) formą21. Vykstančioje diskusijoje 

įvardijus kultūrinius Europos pagrindus, būtų sukurta 
galimybė į ES per Europos tapatybės prizmę, o ne prie
šingai. Šios žiūrėjimo krypties toliau ir laikysimės.

Nors atskleidėme, kad europinės tapatybės aiškini
mai pagal analogiją su tautine tapatybe yra klaidinan
tys bei gali vesti į naujus konfliktus, pati šių tapatybių 
sąsajos įžvalga yra svarbi. Atsispirti derėtų nuo to, jog 
kiekviena Europoje gyvenanti tauta turi savą europinės 
tapatybės vaizdinį bei savitą Europos tapatybę. Sekant 
Smitho mintimi, jei kalbame apie tokią tapatybę, kuri 
paliečia žmonių jausmus, nepalieka abejingų bei skati
na imtis vienų ar kitų veiksmų, tai europietiškumą ap
tinkame kaip tautinės tapatybės vieną sudėtinių dalių, 
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tam tikrą vaizdinį ar simbolį, neatskiriamą nuo tau
tos istorinės patirties bei jos įprasminimo. Bandymai 
„objektyviai“ apibrėžti europinę tapatybę nėra pavykę, 
ir tai skatina eiti „tautinės Europos“ ar „lietuviškos 
Europos“ tapatybės apibrėžimo keliu. Vien tokia Eu
ropa lietuviams kažką reiškia ir rūpi. Kiek lietuviškoji 
Europa sutampa su kitų tautų europomis – atskiras 
klausimas.

Nuo XIX a. pabaigos, ėmus rastis lietuviškosios tapa
tybės apibrėžtims, kurias atpažįstame ir šiandien, ga
lime identifikuoti tris skirtingus santykio su europine 
tapatybe modelius. Juos sąlygiškai galima įvardyti kaip 
tautos individualybės, Europos besivejančios kolonijos 
ir regioniškumo tapatybės modelius. Regioniškumo ar 
regionų partnerystės modelis laikosi idėjos, jog galima 
plėtoti atskirą tapatybę, rūpinantis regioniniu saugumu 
ir sudarant regionines sąjungas, o Europą – kaip tokių 
regionų sąjungą. Europos kolonijos modelis grindžia
mas idėja, kad lietuviškumas vejasi Europą bei siekia 
įsikurti jos civilizacinėje įtakoje. Tautos individualybės 
modelis atskleidžia nuostatą, jog galima Europa – silp
nai susaistytų suverenių tautinių valstybių visuma.

Trys lietuviško santykio su europietiškumu modeliai 
išskirti remiantis ryškiausiais lietuviškosios tapatybės 
simboliais. Jie nedera tarpusavyje, nors jų paskiri ele
mentai gali būti integruojami į tam tikrus, net konflik
tuojančius tapatybių darinius. Kartu tai trys ryškiausi 
lietuviškosios tapatybės tipai, besiremiantys skirtingo
mis vertybinėmis nuostatomis, per kurias skleidžiasi 
skirtingas kultūrinės bei politinės tapatybių santykis 
bei kuriomis gali būti grindžiami skirtingi kultūriniai 
bei politiniai tikslai ir elgsenos.

Lietuvoje nepavyko aptikti ryškesnių pastangų iden
tifikuoti lietuviškojo europietiškumo ar dabartinės lie
tuviškosios tapatybės tipus, nors ir esama nemažai ban
dymų įvertinti ar bent įvardyti lietuviškosios tapatybės 
ar būklės santykį su „išore“, vakarietiškumu ar euro
pietiškumu22. Dažnai pasitaiko siekių susisteminti tai, 
ką būtų galima įvardyti kaip „antitapatybes“. Antai 
Vytautas Berenis tai pateikia kaip skirtingas Lietuvos 
kultūros raidos vizijas ar scenarijus XXI a.: „Pirmas 
scenarijus – etninės kultūros marginalizacija ar net 
pseudolietuviškos kultūros vesternizacija. Antrasis – 
vietinės kultūros „kreolizacija“, kai globalinės ir vieti
nės vertybės sąveikauja ir keičia viena kitos būvį. [...] 
Trečioji galimybė – naujo etnoso su naujakalbe ir varto
tojiška pasaulėžiūra susidarymas“23. Autorius prisipa

žįsta pateikęs tai kaip neautentiškus, „inscenizacinius“ 
scenarijus, tad tie scenarijai yra veikiau grėsmių įvar
dijimai nei kultūriniai imperatyvai. Šioje klasifikacijoje 
ryški nuostata nepripažinti galimybės, jog europietiš
kumas ar pasauliškumas yra lietuviškosios tapatybės 
integrali dalis, tad jis pateikiamas kaip konfliktuojantis 
su lietuviškumu, lietuviškumo netapatybė bei progno
zuojamos šio konflikto pasekmės.

Vis dėlto esama ir mėginimų pozityviai aptarti eu
ropietiškumą lietuviškume. Kęstutis Paulauskas iš 
saugumo perspektyvos yra įvardijęs keturias Lietuvos 
tapatybės ir saugumo interpretacijas ar naratyvus: ofi
cialųjį, konvencinį, geopolitinį ir tradicinį naratyvą24. 
Lyginant Paulausko skirstymą su šiame straipsnyje 
siūlomu, galima pastebėti, jog konvencinis naratyvas 
iš dalies atitinka „besivejančios kolonijos“ modelį, o geo
politinis naratyvas – regioniškumo tapatybės modelį. 
Tačiau iki šiol nebūta aiškesnių mėginimų europietiš
kumą aptarti kaip lietuviškosios kultūrinės tapatybės 
neatskiriamą dalį. Toliau aptarsime tautos individua
lybe besiremiantį lietuviškosios europinės tapatybės 
modelį.

tautos individuaLybė:  
es GRėsmės iR euRoPos sauLėLydis

Tautos individualybę pabrėžiančio santykio su Euro
pa šaknys glūdi XIX a. tautinio atgimimo simboliuose. 
Gimstant tautai, teko ieškoti jos išskirtinumo atribu
tų, kurie pirmiausia matyti kalboje bei ja ir senesniais 
pasakojimais pagrįstoje trakiškos lietuvių kilmės isto
rijoje. Šis santykio su Europa modelis nėra paprastas. 
Galima rekonstruoti, jog jis susijęs su mėginimu paaiš
kinti tris susijusius dalykus: lietuvių kaip etnoso kilmę 
ir atsiradimą Lietuvos teritorijoje, lietuvių kalbos sudė
tingumą bei senumą ir lietuvių kalbos išskirtinumo „ne
derėjimą“ su neaukštu lietuviškojo etnoso civilizaciniu 
lygiu. Europos idėja formuojasi šių paaiškinimų kon
tekste. Pirmiausia lietuvių kilmė bei kalbos senumas 
aiškinamas priešeuropietiška lietuvių kilme. Simonas 
Daukantas dėl kalbos senumo daro išvadą, kad lietu
vių protėvynė buvusi Kimerijoje (graikiškame krašte): 
„Tas dar aiškiau rodo senovėj lietuvius gyvenusius mi
navotuose kraštuose, jog, veizint į jų kalbą ir lyginant 
su kalba grekonų, rymionų ir trakonų, regima yra, jog 
tos visos tautos gilioj senovėj vienus tėvus yra turėju
sios“25. Daukantas mini „trakonis“, Jonas Basanavičius 
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išplėtoja lietuvių kilmės iš trakų, gyvenusių Mažojoje 
Azijoje ir Graikijoje anksčiau už helėnus, idėją. Trakų 
karalius Palemonas turėjęs palikti tėvynę dėl alinančių 
karų su romėnais, atvykęs į šiaurę ir apsigyvenęs žemo 
civilizacinio lygio tautos apgyventame krašte26. Praėjus 
beveik šimtmečiui, Gintaras Beresnevičius analizuoja 
šį lietuvių tautos kilmės mitą, ieško „tikrų įvykių“ ver
sijos, aiškina karaliaus Palemono trakišką kilmę ir jo 
išvykimo priežastį dėl pralaimėjimo karuose bei nustato 
tikslią išvykimo datą: „Pats Palemonas II buvo Bosfo
ro karalius 38–41 m., jo ir jo palydos emigracijos laikas 
greičiausiai 63 m.“27 Atskirai neanalizuojant šią kilmės 
versiją grindžiančių argumentų, svarbu, kad šioje lietu
vių kilmės interpretacijoje trakai siejami su civilizacija, 
gyvavusia dar iki europinės civilizacijos bei suteikusia 
jai pamatą.

Vėlesnis civilizacinis lietuvių nuosmukis aiškinamas 
susidūrimais su Europa, kurioje įsivyravęs tas pats ka
ringas ir agresyvus pradas, kuris privertė Palemoną 
palikti savo tėvynę: „toji rami kultūra, vokiečiams čia 
įsiskverbus, turėjus sustoti arba atgal eiti“28. Dėl geo
grafinių priežasčių izoliuota tauta kelis šimtmečius iš
laikiusi senąją civilizaciją, tačiau galiausiai susidūrusi 
su europiniais agresoriais. Istorijos ratas tarsi apsisu
ka: tai, nuo ko pavyko ištrūkti antikiniais laikais persi
keliant į tolimą šiaurę, galiausiai „atsiveja“. Dešimtme
čiai ar šimtmečiai kovų bei įtakų susilpnina lietuviškąjį 
etnosą, kuris atsiduria ant išnykimo ribos, o iš senosios 
civilizacijos telieka likučiai ir trupiniai, iš kurių tenka 
rekonstruoti senąją galybę.

Istorijoje apie priešeuropinę lietuvių kilmę bei Euro
pos pokyčius ar net regresą lyginant su ištakomis, gali
ma identifikuoti dvi skirtingai vertinamas civilizacines 
plotmes – kultūrinę ir politinę. Naujosios Europos po
litinis (bei karinis) stiprumas pripažįstamas, tačiau jis 
vertinamas kaip civilizaciškai daug menkesnis nei tai, 
ką Europa praradusi, ir kas sąlygiškai gali būti verti
nama kaip civilizacinė kultūros plotmė. Lietuvių tau
tos individualybę pabrėžiančiam santykio su Europa 
būdui tautos kultūrinė tapatybė yra daug svarbesnė 
už politinę. Pastaroji nėra suvokiama savarankiškai, o 
veikiau – kaip kultūrinės tapatybės apsauga ar skydas 
nuo galimų išorinių politinių grėsmių.

Trakiškoje lietuvių kilmės versijoje lietuvių buvimas 
„tikraisiais“ europiečiais aiškinamas grynai kultūriš
kai. Dabartinės Europos regresas bei jos problemos sie
jamos su nutolimu nuo kultūrinio pradžios idealo bei 
visų jėgų sutelkimu į politinę ekspansiją. Susidūrimuo
se su tokia Europa lietuvių, taip pat ir kultūrinio prado 
pralaimėjimas, yra neišvengiamas, nes neturima tiek 
politinės galios, kad šias įtakas būtų galima atremti.

Lietuviškosios tapatybės sampratos kontekste įtampa 
tarp politinio matmens savarankiškumo ir kultūrinės 
idealybės regreso atspindi moderniųjų laikų mintis apie 
Europos regresą, lydintį technologinius ar kitus akimi 
regimus pasiekimus. Reinhartas Koselleckas mintį apie 
mokslo pasiekimų progresą, lydimą dvasinio bei mora
linio nuopuolio, kildina iš Jeano Jacque‘o Rousseau idė
jų: „Vis iš naujo buvo pastebima, kad moralė eina rai
šuodama paskui technologijas ir jų vystymąsi“29. Bene 
žymiausias „Vakarų saulėlydžio“ aptarėjas Oswaldas 
Spengleris XX a. pradžioje formuluoja mintį apie neiš
vengiamą žlugimą civilizacijos, kuri grįsta „technika“. 
Techniką jis supranta ne kaip daiktą, bet kaip tam tik
rą užvaldyti ir nugalėti siekiančią gyvenseną: „Techni
ka yra viso gyvenimo taktika. Ji yra vidinė forma kovi
nės veiksenos, kuri prilyginama pačiam gyvenimui“30. 
Tai esanti „kova be pasigailėjimo“31, siekianti įsigalėti, 
atitinkanti „faustiškojo žmogaus“ tikslus, galiausiai, 
kaip prieštaraujanti pasaulio prigimčiai, pasmerkta 
„išsieikvoti iš vidaus“32 ir žlugti.

Oskaras Milašius panašiu metu taip pat apmąstė 
Europos degradaciją bei galimą žlugimą, vis dėlto gal
vodamas apie galimus kelius Europai atgimti33. Euro
pos atsinaujinimą jis įžvelgė jos sugrįžime prie Europos 
civilizacinių ištakų. Milašius perėmė idėją apie seną 
(„iberišką“) lietuvių kilmę bei lietuvių išsaugotus prieš
europinius civilizacinius pradus, kur ir įžvelgė naujo
sios Europos viltį. Beje, idėja apie tautą, esančią Eu
ropos civilizacijos pradžioje, nėra originali lietuviška. 
Paminėtina, kad Balkanų tautos save sieja su „vieta, 
kurioje yra Europos civilizacijos ištakos“34, ir ši idėja su
siejama su galima Balkanų ne „tautine“, o „civilizacine“ 
tapatybe dabartinėje Europoje.

Kultūrinio tautinio lietuviškumo bei jį apsaugančio 
santykio su Europa savita samprata tarpukariu buvo 

26 apie tai plačiau žr. nerija Putinaitė, Šiaurės Atėnų tremtiniai, arba 
Lietuviškosios tapatybės paieškos ir Europos vizijos XX a., vilnius: ai-
dai, 2004, p. 31–40.

27 Gintaras beresnevičius, Palemono mazgas. Palemono legendos 
periferinis turinys: Religinė istorinė studija, vilnius: sapnų sala, 2003, 
p. 108.

28 jonas basanavičius, „iš krikščionijos santykių su senovės lietu-
vių tikyba ir kultūra“, in: jonas basanavičius, Rinktiniai raštai, paruošė 
danutė krištopaitė, (ser. Lituanistinė biblioteka), vilnius: vaga, 1970, 
p. 190.

29 Reinhart koselleck, The Practice of Conceptual History: Timing, 
History, Spacing, Concepts, stanford: stanford university Press, 2002, 
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p. 235.
30 oswald spengler, Der Mensch und die Technik: Beitrag zu einer 

Philosophie des Lebens, zwölftes bis zwanzigstes Tausend, münchen: 
C. H. beck‘sche verlagsbuchhandlung, 1931, p. 7.

31 Ibid., p. 13.
32 Ibid., p. 88.
33 Plačiau žr. nerija Putinaitė, op. cit., p. 75–83.
34 vassela misheva, „european origins and identities“, in: Political 

Transformation and Changing Identities in Central and Eastern Europe, 
edited by andrew m. blasko, diana janušauskiene, Washington: the 
Council for Research in values and Philosophy, 2008, p. 42.
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vystoma keliant klausimus apie lietuviškumo stiprini
mo kryptis. Kai tauta neturi gamtinių ar kitų sąlygų 
izoliuotis, tai galima išeitis yra mobilizuoti tautos at
stovus būti kultūrinės tautinės tapatybės gynėjais bei 
sukurti ir stiprinti valstybingumą kaip šios tapatybės 
apsaugą. Šios idėjos atgarsių galime aptikti ir preziden
to Antano Smetonos tautiniame vaizdinyje. Smetona 
vertinamas kaip Vadas, kurio dėka plėtojami lietuviš
kieji civilizaciniai pradai. Buvęs beveik prie tautinio at
gimimo ištakų, jis neapsiribojąs senąja kultūra, brėžiąs 
tautai ateities kryptis kaip senąją Europą išmanantis 
tautos pedagogas: „jo esama didelio mūsų tautos žadin
tojo, jos organizatoriaus, ideologijos kūrėjo bei visuo
menės auklėtojo ir stambaus masto valstybininko bei 

politiko“35. Julijonas LindėDobilas Smetoną apibūdina 
kaip naujos kultūros reiškėją, neapsiribojantį atgimi
mo laikų idėjomis: „Nors Smetona sąryšio su mūsų bu
vusia kultūra nenutraukia, bet jis giliai įsitikinęs, kad 

tęsti anos nebegalima, kad prasilaužusi iš kaimiečio, 
ji sudarys naują, grynesnį, originalesnį mūsų kultūros 
laikotarpį“36. Tai buvo moderni idėja, peržengusi tauti
nio atgimimo laikų kryptį į praeitį, atsigręžusi į ateitį 
ir naujojo lietuviškumo kūrimą.

Smetona taip pat vaizduojamas kaip Vadas, išvedęs 
tautą iš „betvarkės“, primenančios Abiejų Tautų Respu
blikos laikus, bei kuriantis valstybę, kuri esanti „lietu
viška, tvarkinga, stipri, kiekvieno vėjo nepajudinama37. 
Šie įvaizdžiai atskleidžia nuostatą, kad siekdama išlikti 
bei stiprėti tauta turinti būti vieninga, nesusiskaldžiu
si, todėl autoritarinis valdymas suprantamas kaip tau
tą telkiantis, priešingai nei buvęs demokratinis.

Politiškumo funkcija čia yra tarnauti tautos stiprini
mo tikslui. Tai nusako Smetonos frazė apie 
lietuvių tautą, pasakyta 1930 m. iškilmėse: 
„šiandien ir žmonijos siekimai yra kitokie: 
ne tautos valstybėms yra, o valstybės tau
toms“38. Smetonos asmens bei jo veiklos įvaiz
dis atskleidžia nuo senosios kultūros neati
trūkusio lietuviškumo išsaugojimo kryptis: 
valstybės stiprinimą, visuomenės vienijimą 
bei kultūros plėtojimą ir vystymą.

Filosofas Antanas Maceina, rašydamas 
straipsnį „Tauta ir valstybė“ buvo vedamas 
minties apie valstybę kaip tautos apsaugą. 
Būtent šiame tekste labai ryškus tautos kul
tūrinio pagrindo iškėlimas virš politiškumo. 
Maceina tautinę valstybę, kaip grįstą ben
druomene, priešpriešina valstybei, paremtai 
draugijiniu, laisvų sambūrių principu. Vie
nas priešpriešos bruožų – kad senoji krizės 
ištikta valstybė esanti „daugiau politinė“, o 
naujoji – „kultūrinė“, kai „politika apsiriboja 
daugiau užsienio sritimi“, o vidaus politikos 
vietą užima kultūriniai klausimai39. Kultūri
nės tautos vientisumo idėjos filosofą vedė prie 
išvadų, kurios šiandien kartais įvardijamos 
kaip reakcingos ir disocijuojančios visuome
nę40. Maceina neišplėtojo idėjų, kaip jo idėjos 
apie kultūrą gali būti išvystytos praktiškai 

nenaudojant politinių priemonių. Tačiau pagrįstai kyla 
abejonių, ar valstybė apskritai gali egzistuoti, kurioje 
taip susiaurintas politiškumas. Galima prognozuoti, 
kad valstybėje, kurioje politika taptų vien priemone kul

35 aleksandras merkelis, Jaunoji Lietuva: L.T.J. „Jaunosios Lietuvos“ 
s-gos siekimai, idėjos, vadai ir penkerių metų veikimo apžvalga, kau-
nas: P. Lietuvio bendrovės leidinys, 1932, p. 92.

36 julijonas Lindė-dobilas, „antanas smetona“, in: julijonas Lindė-
dobilas, Į slėpiningąjį dvasios pasaulį: Straipsniai ir esė, sudarė ir paaiš-
kinimus parašė aldona Paulauskienė, vilnius: vaga, 1996, p. 438.

37 vincas Rastenis, „valstybės reikalai – visų reikalai“, in: Vytauto Di-
džiojo garbei 1430–1930: Vytautui Didžiajam pagerbti jubiliejinis lei-
dinys, redagavo Pranas Lubickas, kaunas: Lietuvai pagražinti draugijos 
Centro valdyba, 1936, p. 32.

38 a. vaizbys, Vytauto Didžiojo garbei, kaunas-marijampolė: „dir-
vos“ bendrovė, 1930, p. 140–141.

39 antanas maceina, „tauta ir valstybė“, in: antanas maceina, Raštai, 
t. 12: Socialinė ir politinė filosofija, sudarė antanas Rybelis, (ser. Iš Lie-
tuvos filosofijos palikimo), vilnius: margi raštai, 2007, p. 59.

40 Leonidas donskis, Tarp Karlailio ir Klaipėdos: Visuomenės ir kul-
tūros kritikos etiudai, klaipėda: klaipėdos universiteto leidykla, 1997, 
p. 226; taip pat žr. jokubaičio atsakymą: alvydas jokubaitis, „tauta ir 
valstybė: antano maceinos šimtmečiui“, in: Ateitis, 2008, nr. 3.

neRija Putinaitė

Ričardas bartkevičius. vaivos vazonėlis. 2012. Popierius, akrilas
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tūrinėms idėjoms įgyvendinti, politiškumas išsigimtų.
Lietuvos valstybės sukūrimas bei stiprios, turinčios 

aiškias ribas ir stiprų suverenumą valstybės išlaikymas 
šiame santykio su europietiškumu modelyje yra pagrin
dinė sąlyga lietuviškai tapatybei išsaugoti, ją vystyti bei 
tokiu būdu atgaivinti. Didelis tarpukario intelektualų 
rūpestis buvo naujas lietuviškumo „aktyvavimas“, visos 
tautos suaktyvinimas. Kazys Pakštas tai įvardijo kaip 
„lietuviškąjį dinamizmą“: „Mūsų visuomenei drįsčiau 
pasiūlyti nacionaliniu dinamizmu vadinti sustiprin
tą, suaktyvintą, išryškintą ir kuriantį patriotizmą“41. 
Tačiau net ir valstybingumo faktas bei jį pripildantis 
dinaminis turinys nereiškia, kad lietuviškoji kultūrinė 
tapatybė lieka galutinai apsaugota nuo išorinio griovi
mo. Jai gali kilti ne vien militarinių, bet ir kultūrinių 
grėsmių, – dėl kultūriškai stipresnių kaimynių, tokių 
kaip Vokietija ar Lenkija, įtakos.

Kokiais pavidalais turėtų gyvuoti tautinė individua
lybė praradus valstybingumą? Žinia, Lietuvai praradus 
nepriklausomybę nutrūko savitos tautinės idėjos plėto
jimo idėjos bei ieškojimai. Sovietiniai kultūriniai lietu
viškosios tapatybės apmąstymai, dažniausiai išreikšti 
netiesiogine kalba, susitelkė į šimtmečius įvairaus pa
vidalo bei trukmės ir nuostolingumo okupacijų patir
tį bei išskyrė tautiškumo elementų išlaikymo atvejus, 
heroizuodama knygnešius ar kaimo žmonių prietarin
gumą. Sovietų valdžia savo ruožtu formavo savitą tau
tinės individualybės pavidalą. Kai kurių tautinės tapa
tybės simbolių perpynimas su sovietine simbolika vyko 
kaip „kryptinga sovietų valdžios politika, formavusi 
tautiškai sovietinį identitetą“42, kuri Antanui Sniečkui 
padėjo legitimuoti režimą Lietuvoje43. Buvusį tautinių 
papročių ir ritualų turinį užpildė supaprastinti gamtai 
artimo valstietiško gyvenimo būdo vaizdiniai, sukultū
rintai praktikuojami meno kolektyvuose, įtvirtinami 
naujų „kolūkinių derliaus, Joninių, sėjos, pabaigtuvių ir 
kitų švenčių“44 forma bei menininkus įtraukiant į tokio 
masinio meno kaip liaudies šventėms skirtos „masinės 
dainos“45 kūrimą.

Vienas pagrindinių gilioje praeityje įsikūrusios tau
tinės tapatybės atributų – pagonybė – buvo pasitelkta 
kovai su krikščionybe ir visuomenės ateizacijai. Lietu
vos TSR Ateizmo muziejaus 1983 m. ekspozicijoje, skir

toje religijos ir ateizmo istorijai, atitinkama Lietuvos 
istorija suskirstoma į kelis etapus: senuosius tikėjimus, 
antikatalikiškas tendencijas, laisvamanybę ir marksis
tinį ateizmą. Pagonybė šioje istorijoje yra svarbi kaip 
pradinis sovietinės ateizacijos istorijos ištakų etapas, 
kai kovose su kryžiuočiais pasireiškia „antikatalikiškos 
tendencijos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės politi
koje ir kultūroje“46. Vėliau žengiami didesnių minties 
pastangų pareikalavę žingsniai, kaip antai reformacija, 
Kazimiero Liščinskio ateizmas, pažangių minčių sklai
da Vilniaus universitete, su Jonu Šliūpu siejamos lais
vamanybės atsiradimas, kol galiausiai marksistiniame 
ateizme ši mintis pasiekia brandą. Nėra jokių abejonių, 
kad žvelgiant iš sovietinės dabarties perspektyvos pa
gonybė buvo pasibaigusios praeities dalykas, ne gyveni
mo praktika, o istorinis mokslinių tyrimų objektas bei, 
kas be ko, tapatybės simbolis, su kuriuo gali būti labai 
stipriai susieti lietuviškieji sentimentai.

Sovietinės tapatybės rėmuose sustiprintas neigiamas 
„Vakarų“ bei „Europos“ kaip lietuviškumo, pirmiau
sia – gamtai artimų papročių ir pagonių religijos grio
vėjos bei krikščionybės atramos vaizdinys. Susitelkta 
ties vakarietiškumo agresijos pavyzdžiais, juos panau
dojant ideologiniams tikslams. Kovos su kryžiuočiais 
kaip baltiškųjų prūsų pavergėjais buvo išnaudotos prie
šiškiems vokiečių įvaizdžiams kurti karo metu47 bei Va
karų kaip agresorių netiesioginiam vaizdavimui Šaltojo 
karo metu48. Idėja apie Europos politinį grėsmingumą 
tapo suabsoliutinta. Europos kultūra, kaip besiremian
ti krikščionybės kultūriniu pagrindu, lietuviškoje so
vietinėje tapatybėje įgavo galingos grėsmės pavidalą, 
visiškai nesutaikomos su neva autentiška lietuviškąja 
pagoniška tapatybe.

Sovietmečiu naikinant idėją apie tautos individua
lybę, kuriai išlaikyti reikalingas valstybingumas, pati 
individualybė visiškai nepaneigta. Ji tik buvo atribota 
nuo bet kokių kultūrinių ar civilizacinių ryšių su Eu
ropa. Be to, ji buvo „nukultūrinta“, suprimityvinant 
ir įkurdinant jau praėjusioje ar praeinančioje praei
tyje. Dūminės pirkios, kur „iš kiekvienos kertės žvel
gė skurdas ir vargas“49, balanos šviesa, arklių tempia
mi mediniai žemės ūkio padargai, valstietiškos buities 
nuolatinė stoka ir nepatogumai kaip savita anticivili
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41 kazys Pakštas, „Lietuviško dinamizmo gairės“, in: kazys Pakštas, 
Kultūra. Civilizacija. Geopolitika: Straipsnių rinkinys, sudarytojas sil-
vestras Gaižiūnas, vilnius: Pasviręs pasaulis, 2003, p. 82.

42 arūnas streikus, „istorinės atminties sovietizavimo ypatybės Lietu-
voje“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2005, nr. 9, p. 373.

43 Ibid., p. 370.
44 LkP Ck ir LssR ministrų tarybos nutarimas, reglamentuojantis 

jubiliejinės dainų šventės surengimo tvarką, 1958-03-17, in: Lietu-
vos kultūra sovietinės ideologijos nelaisvėje 1940–1990: Dokumentų 
rinkinys, sudarė juozapas Romualdas bagušauskas, arūnas streikus, 
vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 
2005, p. 257.

45 ištrauka iš LkP(b) Ck pirmojo sekretoriaus antano sniečkaus pra-

nešimo LkP(b) vi suvažiavime apie komunistinės ideologijos diegimą, 
1949-02-15, in: Ibid, p. 113.

46 Lietuvos fotografijos meno draugija, Lietuvos tsR ateizmo muzie-
jus, dokumentinės fotografijos paroda „iš religijos ir ateizmo istorijos“, 
pirma dalis, vilnius, 1983, in: Lietuvos nacionalinis muziejus, Lietuvos 
tsR ateizmo muziejaus archyvas, f. am, ap. 1, b. 5375.

47 tai iliustruojant Pilėnų legendos pavyzdžiu: darius baronas, dan-
giras mačiulis, Pilėnai ir Margiris: Istorija ir legenda, vilnius: vilniaus 
dailės akademijos leidykla, 2010, p. 368.

48 Ibid., p. 441.
49 Petras vėlyvis, Regina jakučiūnaitė, nijolė Pliūraitė, Lietuvos TSR 

liaudies buities muziejus, vilnius: mintis, 1977, p. 17.
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zacija, apie kurią buvo galima skaityti liaudies rašyto
jų kūriniuose ar išvysti liaudies buities muziejuje, nie
kaip negalėjo konkuruoti su kolūkinės statybos namais, 
elektros lemputėmis, traktoriais ir sovietinio žmogaus 
technizuota buitimi. Kaip kad pašiepiamas senas kai
mo supratimas septinto dešimtmečio satyroje: „Nebėra 
senų pirkelių, / Šviečia elektra linksmai. / Ir rikiuojasi 
prie kelio / Erdvūs mūriniai namai“. Rumšiškių liaudies 
buities muziejus kaip tik ir siekė išryškinti šiuos kont
rastus: „Lankytojai, tarp kurių daugiausia jaunimo, pa
mato skirtumą tarp seno ir naujo, gali palyginti praeitį 
su dabartimi, akivaizdžiai įsitikina didžiais tarybinės 
santvarkos, socializmo pranašumais“50.

Lietuviškasis tautiškumas sovietmečiu tapo moks
linių tyrimų objektu, menkai ką turinčiu bendra su 
sovietine dabartimi. Lietuvių tautinė savivoka buvo 
perkeista, o ryškiausi sąsajų su Europa simboliai bei jų 
sukeliami jausmai režimo buvo įkurdinti vis tolstančio
je praeityje, turėjusioje liudyti apie lietuviškumui praei
tyje kilusias grėsmes bei sovietinėje dabartyje ir ateityje 
garantuotą saugumą.

Šiandien paminima, kad sovietmečiu plėtota tautinė 
idėja buvusi „tautos Atgimimo, prasidėjusio XIX am
žiuje, tąsa“51. Vis dėlto akivaizdu, kad tautinės idėjos 
apmąstymai pirmiausia vyko režimo leidžiamuose rė
muose, lietuviškumo silpnumo ir europietiškumo agre
syvumo dramatiniame susidūrime. Atgimimo metais ši 
dramatinė priešprieša įgavo ryškų tautiškumo atspalvį: 
Lietuva kentė kaimynų lenkų, rusų ir vokiečių „socia
linę, tautinę ir kultūrinę priespaudą“52. Tokio pobūdžio 
vertinimai gana dažni ir šiandien: lemtingas buvęs lie
tuvių susitikimas su Europa, kurios modernusis gyve
nimas atėjęs „visų pirma nusinešdamas krikščionybėje 
nesugebėjusias adaptuotis gentis, paskui – katalikybėje 
nesugebėjusias adaptuotis lietuvių klases“53.

Sunku būtų neigti, kad dalis tautinės tapatybės sim
bolių sovietmečiu išliko, net jei tam pagrindą ir suteikė 
vietinės nomenklatūros siekis įtvirtinti savąjį autorite
tą Lietuvoje stiprinančią tapatybę. Todėl nenuostabu, 
kad jau nepriklausomos Lietuvos Prezidento Algirdo 
Brazausko politinėje kalboje identifikuojamas toks tau
tos pavidalas, kuriame tautos etnokultūrinio tapatu
mo išsaugojimas svarbesnis už valstybinį suverenumą: 
„Prezidento nuomone, Lietuva išliko tik istoriškai pri

sitaikydama prie galingų tarptautinės politikos subjek
tų ir jų kuriamos geopolitinės tvarkos, kuri jai nebuvo 
palanki“54. Šioje Brazausko nuostatoje paradoksaliai 
atsispindi prieškario laikų tautinės tapatybės idėja. 
Tautos išsaugojimas yra svarbesnis už politinį suvere
numą, kai šis tėra priemonė tautos individualybei ginti 
ir neturi savarankiškos vertės. Praradus suverenumą, 
reikia ieškoti kitų priemonių, kaip būtų galima išsaugo
ti tautą. Kai tauta yra absoliučiai svarbi, jos išsaugoji
mas gali skatinti bendradarbiauti su pavergėjų valdžia 
ar atlikti kitus veiksmus, kurie, turint kitas vertybines 
atramas, būtų sunkiai moraliai pateisinami.

Tautinės individualybės nuostata taip pat gali vesti 
prie minties apie tam tikros formos suverenaus valsty
bingumo netinkamumą, jei jis nebūtų nukreiptas tau
tos tikslams. Jei politiškumas svarbus vien kaip kul
tūrinės tautinės tapatybės saugojimo priemonė, ši gali 
nuo jo atsiriboti ar net susipriešinti tą akimirką, kai 
būtų identifikuota, jog politiškumas ar valstybė neatlie
ka šios funkcijos ar tampa savarankiški etnokultūriškai 
suvokto tautiškumo atžvilgiu. Tuo gali būti paaiškintos 
ir šiandien tam tikrose diskusijose paaštrėjusios prieš
priešos tarp taip suvokto tautiškumo ir politinių tiks
lų55. Iš šios nuostatos netiesiogiai gali būti kildinama ir 
populiari idėja apie „dvi Lietuvas“, tautą ir elitą, apie 
tautos „nykimą“ per emigraciją, tautos vienybės pra
radimą ir išskirtinę valdžios („politikos“) kaltę šiame 
procese. Esama ir kitų populiarių tautą ir politinį elitą 
supriešinančių nuostatų, kai regisi, kad „tauta“ veikiau 
būtų linkusi apskritai atsisakyti valstybingumo nei su
sitaikyti su tuo, kuris yra.

Šis lietuviškumo santykio su europietiškumu modelis 
dabartinėje Lietuvoje reiškiasi dviem kryptimis – kaip 
kultūrinis pasipriešinimas globalinėms civilizacinėms 
blogybėms bei kaip politinis pasipriešinimas Lietuvos 
politiniam dalyvavimui ES. Globalinės civilizacinės blo
gybės įžvelgiamos grėsmėje tautiškumo integralumui, 
kai valstybėje nebelikę aiškių į kultūrinio tautiškumo 
apsaugą nukreiptų nuostatų. Čia regima pažeista lietu
vių vertybinė pusiausvyra „tarp istorinėskultūrinės ir 
utilitarinėspragmatinės sąmoningumo bei bendruome
niškumo atmainų – tos pusiausvyros, kuri yra būtina 
užtikrinant lietuvių tautos tęstinumą ir jos valstybės 
tvarumą eurointegracijos ir globalizacijos sąlygomis“56. 

50 Ibid., p. 42.
51 bronius Genzelis, Tautinės savimonės išlikimas ir brendimas Lie-

tuvos okupacijos sąlygomis, vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir re-
zistencijos tyrimo centras, 2012, p. 79.

52 bronislovas kuzmickas, Tautos kultūros savimonė, (ser. Populiarioji 
biblioteka. Pokalbiai apie filosofiją), vilnius: mintis, 1989, p. 70.

53 Romualdas ozolas, „mūsų gėda ir negalios“, in: Romualdas ozo-
las, Atgimimo ištakose: 1970–1980 metų Lietuvos kultūros gyvenimo 
štrichai, vilnius: Pradai, 1996, p. 549.

54 Raimundas Lopata, Politikai ir istorija: Algirdo Brazausko ir Vytau-
to Landsbergio istorijos sampratos, vilnius: vilniaus universiteto lei-
dykla, vilniaus universitetas, tarptautinių santykių ir politikos mokslų 

institutas, 2010, p. 33.
55 kaip charakteringiausi gali būti paminėti vytauto Radžvilo straips-

niai ir jo polemika su klaudijumi manioku dėl es vaidmens vertinimų; 
žr. klaudijus maniokas, „europeizacijos draugai ir priešai: kodėl es kai 
kam vėl pradeda panašėti į sovietų sąjungą“, in: http://www.delfi.lt, 
(2013-07-10).

56 Romualdas Grigas, „tautos ir valstybės sąmoningumo atmainos: 
atskirties anatomija (lietuvių tautos atvejis)“, in: Tautinės tapatybės 
dramaturgija: Lietuvių tautinis identitetas ir integralumas kintančiame 
pasaulyje, sudarytojai Romualdas Grigas, Libertas klimka, vilnius: vil-
niaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005.
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Grėsmė kyla tada, kai žmonių gyvenime ima dominuo
ti pragmatinės nuostatos. Konstatuojamas ir savitas 
galvojimo ekonomizavimas, kai pažanga siejama ne su 
lietuvybe, o su atitikimu „įvairiems ekonominiams bei 
globalizacijos vidurkiams“ ar jų peržengimu57. Nuolat 
raginama daug daugiau dėmesio skirti „kultūrai“, kuri 
šiame tapatybės kontekste įgauna savitos tautiškumo 
atramos funkciją.

Atsvarų šiems procesams ieškoma ir tame, kas suvo
kiama kaip lietuviškumo ištakos. Pirmiausia tai – pa
gonybė: „Lietuvių, arba baltų, senasis tikėjimas – tai 
prigimtinis tikėjimas, neturintis jokių pradininkų ir 
pranašų. Jis neturi aiškesnės užrašytos istorijos, bet 
yra seniausias tikėjimas Pabaltijyje, mūsų šalyje, taip 
pat ir vienas seniausių Europoje“58. Ši pagonybė drauge 
reiškia ir antitechnologinį pirmapradiškumą bei įgauna 
artumo gamtai praktikavimo formas: „Saulė ir Mėnulis 
bei žybsinčios žvaigždės, medžiai, paukščiai bei žvėre
liai, upeliai ir ežerėliai – visi jie gyvena su mumis tą 
patį gyvenimą, pagal tą patį metų ratą. Rūpinkimės ir 
saugokime darną, nes to reikia visiems“59. Remdamie
si neopagonybės tyrėjo Michaelio Yorko klasifikacija 
ją įvardytume kaip „geopagonybę“, kuri besiremianti 
ne rekonstruota tradicija, o dažniausiai su Žeme sie
jamais spontaniškais natūralumą propaguojančiais ri
tualais: „geopagonis susieja save su bendruomene per 
savo Žemę, šaltinius, medžius, giraites, natūraliai su
siformavusias olas, grotas, ypatingus akmenis, išsimė
čiusias uolienų atodangas, upes, kalbas ir kalnus. Gali 
būti ir paprasčiausia nudistinė praktika“60. Ši pagony
bės išraiška neturi daug bendra su kokia nors tradicija, 
tad propaguojant pagonybę artumas gamtai yra savy
bė, kuri performuluojama kaip savitas lietuviškumo 
bruožas.

Šitai yra būdinga ir nuo 1998 m. kultūros paminklo 
statusą turinčio Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyno 
steigimui ir įgyvendinimui. Prie Jono Basanavičiaus 
gimtinės tam skirtame plote įvairiomis progomis sodi
nami ąžuolai, įrengta ir speciali vieta, „skirta apeigi
niams renginiams“: „Kiekvienam aikštelės elementui 
čia suteikta simbolinė prasmė, susiejant su baltiškuoju 
pasaulio modeliu, perteikiančiu senovės žmogaus sąmo

nėje sukauptas žinias apie gamtą ir dangaus šviesulių 
amžinuosius ciklus bei susidarytus mitinius vaizdinius 
apie jų priežastis“61. Pagal požiūrį į gamtą vertinamas ir 
„dorovinis tautos identitetas“ bei aptinkama, kad nau
jiesiems barbarams lietuviams ji tampa preke, nauda, 
nebėra „dvasinė, dorovinė ar mitologinė vertybė“62.

Tautinės individualybės stiprinimas reiškiasi ir ki
tais pavidalais. Šiuo metu ypač sustiprėjęs politikų bei 
visuomenės pritarimas lietuvių kalbos vartojimo di
desnei kontrolei, ją identifikuojant kaip vieną pagrin
dinių lietuviškojo tautiškumo atramų. Lietuviška abė
cėlė saugoma nuo nelietuviškų raidžių, kurios įgalintų 
autentišką asmenvardžių rašybą, o verslas – nuo įmo
nių pavadinimų, sudarytų nesilaikant „lietuvių kalbos 
normų ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutari
mų“63. Lietuvių kalba yra tapusi instrumentu, per kurį 
įtvirtinama kultūrinė tautos viršenybė prieš politišku
mą ar tautą sudarančių asmenų individualumą.

Vis dėlto kai kuriuose filosofiniuose aptarimuose sie
kiama peržengti šias labai siauras tautinės tapatybės 
ribas bei mėginti ją naujai apmąstyti. Alvydas Joku
baitis permąsto prieškario filosofų Antano Maceinos ir 
Stasio Šalkauskio idėjas. Pabrėždamas, kad kultūra ir 
politika negali būti atskirtos, jis išsako būtinybę nau
jai pažiūrėti į tautinės valstybės prasmę64. Kultūrinę 
tautos tapatybę Jokubaitis sieja su moraliai įpareigo
jančiu imperatyvu bei moraline savivoka: nepriklau
somybės „įprasminimas neįsivaizduojamas be kopimo 
moralinių, religinių ir kultūrinių hierarchijų laiptais“65. 
Šioje moralinės tapatybės perspektyvoje tautiškumas 
bei valstybiškumas yra prasmingas vien imantis už jį 
atsakomybės, jis gali būti apibrėžtas kaip specifinė mo
ralinio veikimo forma. Vis dėlto Jokubaitis nekalba apie 
tautinės tapatybės turinius (taip pat ir moralinius), tad 
idėja apie moralinius tautinės tapatybės pagrindus pa
lieka daug klausimų.

Kitos grėsmės tautos individualybei įžvelgiamos ES 
kaip valstybių bendrijoje. Dalyvavimas joje vertina
mas kaip nacionalinės valstybės valstybingumo galių, 
o drauge ir tautos integralumo silpninimas. Stojimas 
į ES traktuojamas kaip Vakarų valstybių spaudimo 
pasekmė Lietuvai, kaip naujoji okupacija, naikinanti 

57 vytautas Rubavičius, „nacionalinis tapatumas medijų aplinkoje“, 
in: Nacionalinis tapatumas medijų kultūroje: Straipsnių rinkinys, suda-
rė žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė, vytautas Rubavičius, vilnius: kitos 
knygos, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011, p. 27.

58 jonas trinkūnas, Baltų tikėjimas: Lietuvių pasaulėjauta, papročiai, 
apeigos, ženklai, vilnius: „diemedžio“ leidykla, 2000, p. 20.

59 jonas trinkūnas, Lietuvių senosios religijos kelias, vilnius: asve-
ja, 2009, p. 260.

60 michael york, Pagoniškoji teologija: Pagonybė kaip pasaulinė re-
ligija, mokslinis redaktorius jonas trinkūnas, iš anglų kalbos vertė vi-
lius Gibavičius, Povilas kuprys, dainius Razauskas, vilnius: asveja, 
2008, p. 87.

61 Tautos ąžuolynas: Straipsnių rinkinys, sudarytojas vitalius stepu-
lis, vilnius: versus aureus, Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyno drau-

gija, 2009, p. 38.
62 jonas balčius, „etninio charakterio įtaka šiuolaikinės visuomenės 

raidai integracijos į es ir rinkos globalizacijos aspektu“, in: Lietuva glo-
balėjančiame pasaulyje: Straipsnių rinkinys, sudarytoja dalia marija 
stančienė, vilnius: Logos, kultūros, filosofijos ir meno institutas, vil-
niaus pedagoginis universitetas, vilniaus universiteto tarptautinių san-
tykių ir politikos mokslų institutas, 2006, p. 64–65.

63 Galiausiai realizuotas gegužės 1 d. valstybinės kalbos įstatymo 16 
str. priimtas seime 1995 m. sausio 31 d.; žr. „valstybinės kalbos įstaty-
mas“: in: http://www3.lrs.lt, (2013-07-10).

64 alvydas jokubaitis, „kokia nepriklausomybės prasmė?“, in: Lietuva 
globalėjančiame pasaulyje, p. 274–296.

65 Ibid., p. 290.
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Lietuvos suverenumą. „Ką reiškia nepriklausomybė 
unitarinėje Europos valstybėje su svarbiausius mums 
sprendimus darančia internacionaline vyriausybe, be 
realios galimybės turėti daugumą, be veto teisės net
gi akivaizdaus diskriminavimo atveju, netgi be rea
lios galimybės išeiti iš tos sąjungos?! Pabandykime įsi
vaizduoti, kaip mus iš Sąjungos paleidžia, pavyzdžiui, 
Lenkija!“66 Taip vertinant situaciją, priimti politiniai 
sprendimai stoti į ES traktuojami kaip savita tautos 
išdavystė, nematant skirtumo tarp ES derybininkų ir 
„1940 Sąjungos agitatorių“. Kai Briuselis sulyginamas 
su Maskva, telieka rezistencinė kultūrinė programa 
„bandyti atsilaikyti dar kartą“67.

Grėsmių šaltinis gali būti ne vien ES, bet ir kitų tau
tų, pirmiausia lenkų ir rusų, veiksmai ar bendros Eu
ropoje politinės vertybės. Kaip pavojingas vertinamas 
ir pačių lietuvių pasyvumas ar inertiškumas matant 
grėsmes prarasti tautos suverenitetą. Pasyvumo šal
tinis – sovietinis paveldas, nes posovietiniai piliečiai 
turi labai silpną valstybinio suvereniteto patirtį: „Tam 
tikru atžvilgiu susiklosčiusi padėtis net prastesnė negu 
sovietmečiu. Mat neretai valstybės idėjiniai pagrin
dai „dekonstruojami“ dangstantis „europinių vertybių“ 
sklaidos širma“68. Šiuose apibendrinimuose suponuoja
ma, kad vykstanti ne tiek ginklo, kiek vertybių kova, ir 
šiais laikais esą būtina atsilaikyti prieš tai, ką galėtu
me įvardyti kaip „vertybių agresiją“. Menamas Europos 
agresyvumas šitaip įgauna kitus pavidalus nei kovos su 
kryžiuočiais simboliuose, tačiau Europos vaidmens ir 
jos santykio su lietuviškuoju tautiškumu suvokimas iš
lieka toks pat. Žinoma, čia esama perspektyvos kalbėti 
apie „tikruosius“ Europos vertybinius pagrindus, kurie 
būtų sutaikomi su tautos individualybe, tačiau šis ide
alas neabejotinai būtų identifikuotas kaip priešprieša 
Europoje realiai galiojančioms vertybėms.

statyti tautos tviRtovę

Apibendrinant galima teigti, kad tautos individua
lybe paremtame lietuviškojo europietiškumo modely
je pastarasis suvokiamas kaip tam tikras vertybišku
mas, asmeninis, kultūrinis bei politinis, kurio atramos 
gali būti aptinkamos autentiškose kultūros tradicijose, 
menamai siekiančiose europinės civilizacijos ištakas. 
Kultūrinis tautinės tapatybės išskirtinumas laikomas 
svarbia asmeninės tapatybės dalimi. Siekiant išlaiky
ti vientisą tautinę kultūrinę tapatybę, didelis dėmesys 
turėtų būti skiriamas tapatybės praktikoms palaikyti 
ar net naujoms kurti. Senieji papročiai ar amatai būtų 

vertinami ne vien kaip tam tikro istorinio laikotarpio 
praktikos, bet ir kaip mokytini ir išmanytini dalykai, 
nes per juos palaikoma tautinė tapatybė. Kalba taip 
pat vertinama kaip viena svarbiausių tokių praktikų, 
jai gryninti turėtų būti skiriamos nuolatinės pastangos. 
Šis lietuviškojo europietiškumo ar antieuropietiškumo 
modelis remiasi stipria nacionaline valstybe, tautiškai 
orientuota švietimo sistema bei atsargiu ar net neigia
mu požiūriu į naujumą ir „kitoniškumą“, šį suprantant 
kaip galimus „kitus“ imigrantus, kitų kultūrų įtakas ar 
net politines sąjungas su kitomis valstybėmis.

Tautine individualybe remtas europietiškumo mode
lis numato problemišką santykį su dabartine ES kaip 
politine sąjunga. Į politiškumą žvelgiant kaip į tauti
nės kultūrinės tapatybės būtiną apsaugą, ES regima 
kaip nutolusi nuo europietiško pradinio vertybiškumo 
ar vertybinio idealo. Europą bei jos „praktikuojamas“ 
vertybes identifikavus kaip akivaizdaus tikrojo verty
biškumo degradacijos požymį, turėtų būti numatytos 
vertybinės priemonės, kaip nuo jo atsiriboti, pastaty
ti vertybines sienas su Europa. Tai galima padaryti ir 
stiprinant etninio tautiškumo ugdymo ir propagavimo 
priemones. Vertybinių kultūrinių pagrindų praradi
mas Europai reiškia, kad jos politiškumas išsikreipęs, 
net išsigimęs. Tai būtų vertinama kaip Europos degra
davimo požymis bei vestų prie išvados, jog ES neilgai 
trukus žlugsianti ar dar labiau išsigimsianti, pražudy
dama su ja susisaisčiusias tautas. Vienintelė pozityvi 
išeitis tautinei individualybei būtų ieškoti būdų, kaip 
atrasti savo politiškumo formą, kuri atitiktų tautinės 
individua lybės poreikius. 

Lietuvai sukant tautinės individualybės keliu, dviejų 
politiškumų, nacionalinio ir europinio, santykio ateitis 
būtų neišvengiamai konfliktiška. Bendro europinio poli
tiškumo standartas, kurio Lietuva turi laikytis būdama 
ES, būtų vertinamas kaip nacionalinio valstybingumo 
silpninimo priemonė, o drauge – kaip grėsmė kultūri
nei tautos tapatybei: „Išsivadavimo sąjūdžiui įpareigoja 
egzistencinė būtinybė, todėl ši perspektyva savaimingai 
išplaukia iš bendros aplinkybių visumos“69. Šios prieš
taros skatina silpną, paviršinį bei pasyvų solidarizavi
mąsi su ES, grindžia izoliaciją, visas jėgas nukreipiant 
tautinei mobilizacijai, kuri gali būti išreikšta kaip „nau
jasis sąjūdis“, globalistų sąmokslo demaskavimas ar 
rengimasis neišvengiamam Europos žlugimui.

Tautine individualybe grįstas santykis su Europa 
leidžia identifikuoti tam tikrą ES pavidalą, kurį jis iš 
dalies atitiktų. Tokia ES būtų valstybių sąjunga, ga
rantuojanti tarpusavio taiką jai priklausančioms vals

66 Romualdas ozolas, „suvereniteto idėja šiandien“, in: Sąjūdis ir da-
bartis: Straipsnių rinkinys, vilnius: margi raštai, vytauto didžiojo uni-
versitetas, sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubas, 2004, p. 93.

67 Ibid., p. 94.
68 vytautas Radžvilas, „memel – Wilno: už jūsų ir mūsų laisvę! (iv)“, 

in: http://www.voruta.lt, (2013-07-10).
69 marius kundrotas, Tauta amžių kelyje: Tautinės pasaulėžiūros gai-

rės ir tautinis judėjimas Lietuvoje, vilnius: vilniaus pedagoginio univer-
siteto leidykla, 2009, p. 302.
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tybėms, turinčioms tvirtą nacionalinę tapatybę, parem
tą savomis tradicijomis. Valstybių jungimosi sąlyga 
būtų valstybės suverenumas, tautinių tapatybių bei po
litinių tvarkų tam tikras moralinis pagrindas siekiant, 
kad sąjungoje veiktų vertybiniai rėmai bei nebūtų ver
tybes paneigiančio klastingumo bei apgaulių. Toks ES 
modelis su didelėmis išlygomis atitiktų Immanuelio 
Kanto amžinosios taikos idealą: „Tai būtų tautų są
junga, tačiau ji neturi būti 
tautų valstybė“70. Tokioje 
sąjungoje įsivaizduojamas 
laisvas prekių judėjimas, 
tačiau – ne bendras pini
ginis vienetas. Ji būtų sve
tinga laikinai apsilankan
tiems kitataučiams, tačiau 
pakankamai uždara emi
grantams. Ši sąjunga būtų 
labai ribota dėl jai priklau
sančių valstybių didelio in
dividualumo, pavyzdžiui, 
jai priklausančios valstybės 
galėtų būti skirtingų politi
nių tvarkų, atitinkančių jų 
tautines individualybes.

Atsižvelgiant į tarpukario 
diskusijas, galima pastebė
ti, kad kol kas nėra, išskyrus vieną kitą išimtį71, kul
tūriškai plėtojamos idėjos apie lietuviškumo atsinau
jinimą ar naująjį lietuviškumą. Daugiausiai pastangų 
skiriama ginti tam, kas suvokiama kaip autentiškas iš 
istorijos paveldėtas tautiškumas, puoselėjamas „gyve
nimo apgultoje tvirtovėje“ mentalitetas, kai tapatumas 
suvokiamas kaip „pastovi ir kaitai nepavaldi būsena, 
kuriai reikia ne nuolatinio kūrybiško tautiškumo (re)
konstravimo, o aktyvios ginties nuo išorės ir vidaus pa
vojų pastangų“72. Vangumas naujai apibrėžti tautinę 
individualybę gali būti susijęs su keliomis priežastimis. 
Pirma, sovietmetis perkeitė ir susiaurino tautinę idėją, 
o žlugęs komunizmo idealas diskreditavo romantiškai 
nuspalvintos ateities bet kokių planų kūrimą. Antra, 
tautinio savitumo apibrėžimas bei jo stiprinimo planai 
po Holokausto, gulagų bei etniškumo pagrindu kilusių 

vėlesnių karų gali būti suprastas kaip „klaidingos įvai
rovės“73 stiprinimas, keliantis panašias grėsmes ateity
je, todėl nėra taip savaime suprantami kaip buvo prieš 
keliasdešimt metų. Nors praėjusio šimtmečio ideologijų 
įgyvendinimas buvo politinis, jų ištakos buvo kultūri
nės. Trečia, šiuo metu geopolitinės grėsmės Lietuvai 
jaučiamos, kai kada įvardijama, jog „esame Rytų ir Va
karų interesų zonoje“74. Tačiau grėsmių matoma daug 

mažiau nei prieškariu ir jos nėra prikišamai išreikštos 
kaip grėsmės politiniam valstybės savarankiškumui. 
Priklausymas tarptautinėms organizacijoms bei ES 
tam tikru mastu skatina nacionalinių valstybių „politi
nį tingumą ir dvasinę inerciją“75. Todėl gilesni tautinės 
individualybės apmąstymai Lietuvoje yra reti. 

Galiausiai, ketvirta, akivaizdžiai yra pasikeitęs politi
kos ir kultūros santykis bei vyraujantis supratimas apie 
kultūros įtaką politikai. Tai reiškiasi įvairiose plot mėse 
ir įvairiais pavidalais. Atotrūkį tarp politikos ir kultū
ros pirmiausia liudija pasikeitęs intelektualų bei kūrėjų 
vaidmuo ir jų idėjų įtaka galimiems praktiniams politi
niams sprendimams. Ateities vizijos ar strategijos kyla 
kaip politikos lauko iniciatyva, generuojamos kaip min
čių ir interesų, kuriuos išsako „plačioji visuomenė“76, de
rinimas. Jų iniciatoriai įprastai yra ne intelektualai, o 

70 immanuel kant, „Į amžinąją taiką“, in: immanuel kant, Politiniai 
traktatai, sudarė, įvadą ir paaiškinimus parašė alvydas jokubaitis, iš 
vokiečių kalbos vertė antanas Gailius ir Gediminas žukas, (ser. Atviros 
Lietuvos knyga), vilnius: aidai, 1996, p. 126.

71 Ryškiausi yra jokubaičio darbai; greta minėto straipsnio „kokia ne-
priklausomybės prasmė?“ dar paminėtina: alvydas jokubaitis, „stasys 
šalkauskis ir antanas maceina kaip politikos filosofai“, in: alvydas joku-
baitis, Liberalizmo tapatumo problemos, vilnius, versus aureus, 2003, 
p. 203–227; alvydas jokubaitis, „tautinė valstybė ir atsakomybė“, in: 
Vertybių nykimas? Rimtas požiūris į atsakomybę: Straipsnių rinkinys, 
vilnius: demokratinės politikos institutas, 2008, p. 11–34; alvydas jo-
kubaitis, „valstybė ir tautinė neištikimybė“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 
2006, nr. 1–2, p. 46–49.

72 aurimas švedas, „Lietuvos idėjos paieškos: elito projekcijos“, in: 
Epochas jungiantis nacionalizmas: tautos (de)konstravimas tarpukario, 
sovietmečio ir posovietmečio Lietuvoje, mokslinis redaktorius Česlo-
vas Laurinavičius, vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2013, 
p. 327.

73 Ralf dahrendorf, op. cit., p. 149.
74 Ibid.
75 Pierre manent, op. cit., p. 46.
76 kaip parengta pagal žmonių siūlymus ir mintis įvardijama Lietuvos 

pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtinta LR seime 2012 m. ge-
gužės 15 d.; žr. „apie strategiją „Lietuva 2030“ – nuo rengimo link įgy-
vendinimo“, in: http://www.lietuva2030.lt/apie-projekta-lietuva-2030, 
(2013-07-10).

Lietuviškoji euRoPa: tRys taPatybės (i)

Ričardas bartkevičius. dvi pienės – begalybė. 2012. Popierius, akrilas
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politikai. Politikai yra pirmieji, įvardijantys ir panašius 
į prieš kelis dešimtmečius išreikštus tautos dinamizmo 
tikslus: „Šiandieniniame pasaulyje laimi ne didesnis, o 
greitesnis ir sumanesnis. Būti įžvalgiems ir veržliems 
yra vienintelis mūsų šansas“77. Kultūros žmonės, inte
lektualai lieka tokių svarstymų paribiuose ar kviečiami 
išsakyti nuomones kaip viena interesų grupių. Dėl šių 
priežasčių įvykusi tautos individualybės idėjos margi
nalizacija ar diskreditacija nacionaliniu ir europiniu 
mastu, naujai neapmąstant tautinių simbolių bei jų 
dabartinio prasmingumo, gali vesti į tautinės individua
lybės išraiškų gynybinį radikalėjimą.

XIX a. tautinis atgimimas bei iš jo išsivystęs Lietu
vos valstybingumas buvo kultūrinę idėją realizuojantis 
politinis projektas. Žvelgiant iš politinės perspektyvos, 
tautinės individualybės tikslas kaip kultūros idėja grįs
tas politinis tikslas nebėra savaime suprantamas. Poli
tika yra daug labiau atsiskyrusi nuo kultūros bei daug 

autonomiškesnė nei prieš šimtą metų. Šiame atotrūkyje 
esama tikrų grėsmių.

Politika, užuot buvusi vertybėmis ar kultūros idėja 
grįsta viešojo gyvenimo „praktika“, vis labiau tampa 
technika, kaip būdas pasiekti tam tikrus tikslus. Politi
nė retorika nuo moralinio ar „gėrio“ argumentavimo vis 
labiau krypsta į geriausias bendros naudos paieškas. 
Nuo kultūros atitrūkusi politika praranda ir moralinius 
orientyrus ar poreikį juos turėti. Tačiau atsisakius kul
tūrinio pobūdžio politinių ideologijų pagrindimo, politi
kos polinkis į totalumą neišnyksta. Tautinei individu
alybei šiandien yra priešinga ne tiek bendroji europinė 
kultūra ar centralizuotos europinės institucijos, siauri
nančios tautinių valstybių politines galias. Tautinės in
dividualybės kultūrinė idėja prasilenkia su dabartiniu 
politiškumu, kuris reiškiasi taip pat kaip nacionalinis 
ar kaip europinis. Jame vertikalaus vertybių hierar
chiškumo vietą užima horizontali interesų lygybė. Šis 
dominuojantis politiškumas negali apčiuopti ar patei
sinti išskirtinumo, kuriuo remiasi kiekviena tautinė 
individualybė. 	

77 Lietuvos Respublikos Prezidentės dalios Grybauskaitės metinis 
pranešimas, 2013-06-11, in: http://www.prezidentas.lt, (2013-07-10).

neRija Putinaitė

ŽEMAIČIų KRIKŠTO 
PėDSAKAIS
Piligrimų ir keliautojų vadovas

Kokiu keliu traukė Žemaičių žemės krikštytojai? 
Ką jie sutiko savo kelyje – jau sunku pasakyti, bet 
ką rasime tuo keliu keliaudami mes? Šis Žemaitijos 
Krikšto piligrimo vadovas veda garsiais ir užmirštais 
takais per šventoves ir liaudies maldingumo vietas. 
Jų praeitis ir dabartis žvelgia iš kiekvieno puslapio – 
belieka knygą atsiversti...

Leidinys dedikuojamas Žemaičių Krikšto ir Žemaičių 
Vyskupijos įsteigimo 600 metų sukakčiai paminėti

Knygą galima įsigyti Telšių vyskupijos kurijoje (Katedros a. 5, Telšiai), Vilniuje – Lietuvių katalikų mokslo akademijoje 
(Pilies g. 8), „Katalikų pasaulio“ ir „Akademinės knygos“ knygynuose, Kaune – „Šv. Kazimiero“ knygyne.
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esė

Londonistanas,  
aRba kaiP suGadinti savo šaLĮ

Darius Baronas

Skiriama anglų kareiviui Lee Rigby atminti

Lietuvos politikai, gavę progą pasisakyti ES Rytų part
nerystės tema, noriai rodo Lietuvą kaip įstabiai sėkmin
gą europinės integracijos pavyzdį. Duodama suprasti, 
kad juo sekdamos vis dar už laimingųjų klubo durų 
likusios buvusio Rytų bloko šalys taip pat vieną dieną 
gali sulaukti malonės būti pakviestos prisijungti. Tipi
niam politikui turbūt ir pridera gerų naujienų išsiilgu
siai auditorijai piešti rožinius vaizdus apie ES tekančias 
medaus ir pieno upes, apie euro naudą, apie nuolatinę 
pažangą, apie sėkmes kovoje su skurdu, diskriminacija 
ir visokiomis fobijomis. Jeigu ir esama kokių nors sun
kumų, tai jie laikini, ir visuomenė gali būti tikra, kad 
geranoriai politikai (ir išmintingieji ekspertai) visas 
problemas išspręs. Už juos tereikia balsuoti, nes tik 
taip bus išlaikytas reikiamas stabilumas ir bus rasti 
tinkamiausi problemų sprendimų būdai, užtikrinantys 
tvarų gerovės augimą. Juk šaunus naujasis pasaulis – 
ne už kalnų. 

Bet koks tas būsimas naujasis pasaulis iš tiesų? Šia
me tekste, palikę šone Lietuvos pastarųjų dviejų de
šimt mečių tikras ar tariamas sėkmes ir nesėkmes, ap
tarsime konkretų atvejį, rodantį, kur gali nusiristi šalis, 
kai jos kursą lemia eurointegraciniu entuziazmu trykš
tantys kairieji politikai, „progresyvieji“ ideologai ir uo
lūs briuseliniai technokratai.

Aptarimo objektu pasirinkau man asmeniškai pačią 
brangiausią Vakarų Europos šalį – Angliją, kurios in
dėlį Vakarų iškilimui, parlamentinės demokratijos rai
dai ir apskritai pasaulio kultūrai yra sunku pervertinti. 
Ilgus amžius tai buvo sveiko proto tvirtovė, apgyven
ta visuomenės, kurios elitas pasižymėjo geru skoniu, 
subtiliomis manieromis, nepriekaištingu išsiauklėjimu 
ir klasikiniu išsilavinimu. Būtent tokie dalykai buvo 
geriausiai matomi, jie formavo Anglijos kaip solidžios 
šalies ir jos žmonių kaip kietų, bet pasauliui atvirų in
dividų įvaizdį. Ilgą laiką tokia reputacija buvo visiškai 

pelnyta. Anglai turėjo kuo didžiuotis, o mažiau laimin
gi bėdžiai turėjo ko pavydėti. Trumpajame XX a., kai 
likusi Europa šėlo apimta nacistinių ir komunistinių 
haliucinacijų, Anglija laikėsi kaip nepajudinama uola. 
Kas liko, kaip gyvena „senoji geroji Anglija“, apie kurios 
likučius dar galima pasiskaityti gabaus lietuvių publi
cisto Andriaus Užkalnio veikaluose1? Paskutiniaisiais 
dešimtmečiais Anglija, neskaičiuojant trumpos Marga
ret Thatcher premjeriavimo prošvaistės (1979–1990), 
pastebimai apnyko, jos civilizacinį tęstinumą ir kul
tūrinę tapatybę laiduojančios prielaidos bei nuostatos, 
visa tai, ką vadiname Tradicija, patyrė rimtus smūgius. 
Neprireikė nei karo, nei socialinės suirutės, kad Anglija 
būtų iš esmės perkeista – užteko keleto reto kvailumo 
politinių sprendimų ir keleto drąsesnių socialinės inži
nerijos eksperimentų.

stiCHinė imiGRaCija

Kai ką tik nepriklausomybę atgavusiai Lietuvai Di
džioji Britanija 1991 m. plačiai atvėrė savo duris, toks 
politinis sprendimas atrodė kaip didelė dovana ir pripa
žinimas. Daug Lietuvos žmonių šia proga pasinaudojo, 
palikdami savo šalį visam laikui. Tačiau platesniame 
kontekste tokį žingsnį galima traktuoti kaip papras
čiausią migracijos tvarkos, skirtos Trečiojo pasaulio at
stovams, pritaikymą bėdžiams iš Rytų Europos. Mat kol 
Lietuva vis dar sėdėjo už Geležinės uždangos, Jungtinė 
Karalystė jau buvo spėjusi atsiverti išeiviams iš Pakis
tano, Indijos ir kitų buvusios Britų imperijos kolonijų. 
Septintą XX a. dešimtmetį sustiprėjusi imigracijos sro
velė netruko pavirsti tikru srautu, kai prie jų prisijun
gė įvairiausi „pabėgėliai“ iš Šiaurės Afrikos ir Artimųjų 
Rytų šalių. Nors migracija į Britų salas vyko ir iš Indi
jos, Kinijos bei kitų Azijos ir Karibų jūros regiono šalių, 
didžiausią imigrantų dalį ėmė sudaryti musulmonai 
iš Šiaurės Afrikos ir Artimųjų Rytų šalių. Iš pradžių 
didžioji jų dalis tenorėjo sotesnio gyvenimo ir vakarie
tiško komforto.

Tačiau jau tada blaiviai mąstantys anglai ir bent kiek 
politinės drąsos turintys elito atstovai nujautė skaus

1 andrius užkalnis, Anglija: Apie tuos žmones ir jų šalį, vilnius: bal-
tos lankos, 2009; andrius užkalnis, Prijaukintoji Anglija, vilnius: bal-
tos lankos, 2010.
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daRius baRonas

mingas etninės ir socialinės dislokacijos pasekmes. 
Kaip antai po 1968 m. Vašingtone įvykusių rasinių ne
ramumų, kai pačioje Anglijoje imigrantų iš Trečiojo pa
saulio tebuvo koks milijonas, šis reiškinys parūpo kon
servatoriui Enochui Powellui. Jis prognozavo, kad, jei ir 
toliau imigracija vyks tokiais tempais, po trisdešimties 
metų didžiuliai Vidurio Anglijos plotai bus tankiai ap
gyventi išeivių iš Afrikos ir Azijos. Jis primygtinai įspė
jo apie nepageidaujamas tokios imigracijos pasekmes. 
Jo išvados ir pasisakymai sukėlė skandalą, jis buvo iš
verstas iš pačių konservatorių šešėlinio kabineto Krašto 
gynybos ministro posto. Nepaisant kolegų priešiškumo, 
Powellas sulaukė didžiulio eilinių anglų palaikymo: 
per 8 dienas jis gavo 100 000 laiškų, ir tik 800 reiškė 
nesutikimą su jo išvadomis2. Tačiau jau tada Anglijos 
elito absoliuti dauguma tokius nuogąstavimus laikė 
tvirtu įrodymu, kad jų valdoma liaudis vis dar esanti 
tamsi, giliai ksenofobiška, todėl imigraciniai šliuzai ir 
toliau liko plačiai atverti. Bėda tik ta, kad vietoj politi
kų žadėto multikultūrinio rojaus ir vaisingo skirtingų 
kultūrų kryžminimosi įvairiuose Anglijos miestuose 
(Lydse, Bredforde, Lesteryje, Lutone etc.) ėmė kurtis 
monokultūriniai getai, kuriuose baltam žmogui gyventi 
jau seniai pasidarė labai pavojinga. Masinė imigracija, 
vaikų gimdymas siekiant gauti pašalpas ir įvairiausias 
privilegijas lėmė, kad 2001–2011 m. Anglijoje musul
monų padaugėjo kone dvigubai, nuo 1,5 iki 2,7 mln., 
ir dabar jie jau siekia apie 5% visos populiacijos3. Taip 
pat apskaičiuota, kad per pastarąjį dešimtmetį iš Lon
dono pabėgo maždaug 600 000 etninių anglų, nebega
linčių ištverti multikultūrinių eksperimentų. Pirmą 
kartą nuo tada, kai apskritai atsirado anglai, jie tapo 
mažuma savo sostinėje4. Taip atsitiko, nes Jungtinė 
Karalystė – be didesnio išorinio spaudimo, tiesiog savo 
noru – plačiai atsivėrė visam pasauliui ir nuo XX a. pa
baigos praktiškai prarado savo sienų kontrolę. Matyda
mi, kurlink ritasi jų šalis, tik vienas kitas iš pokarinės 
kartos kairiųjų radikalų atsiverčia ir ima atgailauti. 
Toks yra Anglijos žurnalistas Davidas Goodhartas, ku
ris, pasiekęs brandesnį amžių, pripažįsta, kad jaunys
tėje, būdamas revoliuciniu marksistu, su savo bendrais 
žiauriai klydo, o imigrantų jiems norėjosi ne dėl to, kad 
jie juos būtų mylėję, bet kad jie nemėgo Britanijos su 
jos konservatyvia ir „suplėkusia“ visuomene5. Šios va
dinamosios 1968 m. kartos intelektinės puikybės padik
tuoti marksistiniai socialinės inžinerijos eksperimentai 
šalį pakreipė iš esmės ta pačia vaga, kurią jų idėjiniai 
pirmtakai po 1917 m. krauju laistė nuo Baltijos jūros 

iki Ramiojo vandenyno. Nėra didelio skirtumo, kur ir 
kaip marksistai veikia – galutinis rezultatas toks pats 
visose platumose ir ilgumose. Kol pati Anglija buvo kon
servatyvi, tol anglai be jokios didesnės baimės leisdavo 
savo šalyje laisvai veikti įvairiausio plauko radikalams. 
Ang lams jie buvo egzotiški keistuoliai, kurie savo keis
tas idėjas realizuodavo kažkur kitame pasaulio krašte. 
O dabar, kai politinė sankloda radikaliai pasikeitusi, 
esama pavojaus, kad juodieji socialiniai eksperimentai 
bus realizuoti būtent Britų salyne. Panašios raidos gali
mybė nusimato ir kitose Vakarų Europos šalyse.

Londonas – RadikaLaus  
isLamizmo CentRas

Tuo metu, kai komunizmas Vidurio ir Rytų Europo
je skaičiavo paskutines dienas, į Britų salas ėmė keltis 
vadinamieji „laisvės kovotojai“ iš Afganistano. Po to, 
kai mudžachedai sulaukė JAV pagalbos ir santykinai 
greitai (1986–1989) įveikė sovietų armiją, daugelis jų 
liko tarsi be darbo. Nenuostabu, kad atsirado tokių, 
kurie iš pokarinių konvulsijų tampomos šalies patrau
kė tiesiai į Londoną. Savo ruožtu Trečiojo pasaulio ro
mantikos išsiilgusiam Anglijos elitui jie rodėsi kaip dar 
viena kultūrinė vertybė, papuošianti uoliai renčiamus 
multikultūrinės įvairovės ir religinio pliuralizmo rū
mus. Tad nenuostabu, kad afganistaniečiai (ir ne tik 
jie) ėmė plūsti ištisomis šeimomis, giminėmis, klanais 
ir klaneliais. Pasienio tarnybos atvykėliams praktiškai 
neuždavinėjo klausimų, nereikalavo jokių tapatybės 
dokumentų, užtat jiems iš anksto buvo garantuotos 
dosnios socialinės išmokos, nemokamas mokslas, medi
cininis aptarnavimas ir pan. Tiesiog rojus žemėje tiems, 
kas ištrūko iš „ten“. Tačiau bėda ta, kad nemaža jų dalis 
bodėjosi „supuvusiais Vakarais“ ir svaidė prakeiksmus 
„netikėliams“, kurie juos taip svetingai priėmė. Kovoto
jai iš Afganistano ir iš panašių šalių, sugužėję į Angliją, 
visai nesiruošė sudėti ginklų.

Dalis kovingai nusiteikusių „pabėgėlių“ į Angliją atvy
ko pavieniui, dalis – jau priklausydami Artimųjų Rytų 
grupuotėms, veikiančioms pagal ekstremistinę dieno
tvarkę, kurios galutinis tikslas – pasaulinis kalifatas. 
Pastarasis joms ir jų vadeivoms reikalingas, idant būtų 
užtikrintas islamo dominavimas visame žemės rutuly
je. Nors liūdnai pagarsėjęs teroristų „internacionalas“ 
Al Qaeda susibūrė pačiame Afganistane dar 1987 m.6, 
tačiau esama nuomonės, kad jis savo organizacinį stu
burą ir globalius tikslus išgrynino būtent Londone. Bū

2 Christopher Caldwell, L‘ultima rivoluzione dell‘Europa: L‘im-
migrazione, l‘islam e l‘Occidente, milano: Garzanti Libri, 2009, p. 
11–15.

3 http://www.gatestoneinstitute.org/3511/britain-muslim-populati-
on-doubles.

4 žr., pvz., http://www.dailymail.co.uk/news/article-2246288/Cen-

sus-2011-uk-immigrant-population-jumps-tHRee-miLLion-10-years.
html.

5 http://www.d-intl.com/this-is-how-we-changed-england/?lang= 
en#.ucx2-zCQbg9.

6 Dictionnaire mondial de l‘islamisme, sous le direction d‘antoine 
sfeir et des Cahiers d‘orient, Paris: Plon, 2002, p. 418.
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tent čia visai laisvai buvo skelbiamos pirmosios Osamos 
bin Ladeno fatvos. Būtent Anglijoje įsikūrę teroristai ir 
toliau turėjo visas reikiamas sąlygas palaikyti savo ko
vinę formą ir periodiškai rengti teroristinius išpuolius 
Pakistane, Afganistane, Kenijoje, Tanzanijoje, Saudo 
Arabijoje, Irake, Izraelyje, Maroke, Rusijoje, Ispanijoje 
ir JAV. Galiausiai 2005 m. liepos 7 d. savižudžių susi
sprogdinimai Londono metro traukiniuose davė žiauriai 
aiškų signalą Britanijos visuomenei apie sau patiems 
ant galvos užsiaugintą hidrą7.

Susirūpinusiems piliečiams labiausiai netikėta buvo 
tai, kad savižudžiai teroristai buvo vietiniai, kilę iš, re
gis, gerai integruotų imigrantų šeimų, baigę angliškas 
mokyklas ir turėję geras sąlygas mėgautis visaverčiu 
gyvenimu vienoje puikiausių pasaulio šalių. Nors nie
kas neabejojo, kad dauguma iš Britanijos 2 mln. mu
sulmonų (apytiksliai 2006 m. duomenys) yra taikūs 
piliečiai, tačiau skaičiai tų, kurie aktyviai angažuojasi 
džichadistinei ideologijai ir aktyviam veikimui verčia 
žiotis iš nuostabos. Jungtinės Karalystės pareigūnų su
rinkti duomenys parodė, kad tuo laiku maždaug 16 000 
vietinių musulmonų buvo įsitraukę į teroristinę veiklą, 
maždaug 3000 perėję apmokymus Al Qaedos treniruo
čių stovyklose. Pareigūnai padarė atsargią prielaidą, 
kad keletas šimtų tokių entuziastų buvo specialiai at
rinkti smogti Didžiajai Britanijai, – pribrendus reika
lui ir gavus komandą8. Ką tai rodo: ogi kad „mieganti“ 
priešo kariuomenė – jau Anglijoje. Jos organai ir perso
nalas gali veikti beveik visiškai netrukdomi − tam di
delio gud rumo nereikia, o angliškas pasas kišenėje su 
tokio „piliečio“ laisves uoliai ginančiais teismais sudaro 
idealias sąlygas globaliai destruktyviai veiklai. Lon
done savo tinklus sumezgę teroristai tapo tikru galvos 
skausmu ne tik ir galbūt net ne tiek pačiai Anglijai, kiek 
toms Europos ir Artimųjų Rytų šalims, kurių specialio
sios tarnybos dar yra pajėgios bent kiek aktyviau kovo
ti prieš jų šalims mirtiną grėsmę keliančius teroristus. 
Prancūzų specialiosioms tarnyboms rimčiau pasiaiški
nus padėtį anapus Lamanšo sąsiaurio, prieš jų akis visu 
kraupumu iškilo ką tik lakoniškai perteiktas vaizdas, 
kurį patys prancūzai pusiau juokais, pusiau rimtai pa
vadino Londonistanu.

Londonistanas – dvasinės  
neGaLios atmaina

Anglijos žurnalistė Melanie Phillips parašė puikią 
knygą, kurioje detaliai rekonstravo Londonistano susi
kūrimo istoriją ir atskleidė jo gyvavimo ypatybes. Au
torė įtikinamai parodė, kad Londonistaną formuoja ne 

tik Anglijoje įsikūrę radikalūs islamistai, bet ir jos eli
tas, savo šalį pasukęs socialinės ir kultūrinės savižu
dybės keliu. Šalies elitą ištikusią kultūrinę patologiją 
galima apibūdinti su dviejų sąvokų pagalba – politinis 
korektiškumas ir multikultūralizmas. Nuo pat pradžių 
politinio korektiškumo ideologija, kurią po Antrojo pa
saulinio karo plėtojo Šiaurės Amerikos ir Vakarų Euro
pos kairuoliškos jėgos, buvo sumanyta kaip priemonė 
sunaikinti tuos dvasinės kultūros pamatus, ant kurių 
stovi visa Vakarų civilizacija9. Puolimas prieš krikš
čionybę, prieš „senamadišką“ moralę, prieš tradicinę 
šeimą, prieš vakarietišką logocentrizmą (t. y. prieš ra
cionalų protą), juos niekinant ir amžiais kauptą išmintį 
keičiant žmogaus prigimčiai priešingais stabais, kurie 
eufemistiškai vadinami „progresyviomis idėjomis“, – 
štai šių dienų revoliucinio šėlo esmė. Tad nenuostabu, 
kad gyvenimas nuodėmėje tampa vis madingesnis, o 
pats krikščionio gyvenimas tampa vis mažiau „politko
rektiškas“. Politinio korektiškumo dvynys yra multikul
tūralizmas. Pritaikyta Anglijai, ar bet kuriai kitai Va
karų šaliai, ši kultūrinio reliatyvizmo doktrina byloja, 
kad visos kultūros esančios vienodai vertingos, lygios, 
gerbtinos. Todėl, anot Phillips, Jungtinės Karalystės 
elitas tiesiog tiki, teigia sau ir kitiems, ir tikrovėje nori 
įgyvendinti savo viziją, esą Britaniją sudaro įvairios 
kultūros, kurios yra vienodai lygios savo apraiškomis 
ir todėl turi būti traktuojamos vienodai pagarbiai10. To
kios „politiškai korektiškos“ doktrinos šviesoje bet koks 
bandymas „mažumoms“ primesti daugumos kultūrą 
automatiškai vertinamas kaip rasizmo apraiška. Pats 
Britanijos etninių gyventojų daugumos kultūros verty
bių teigimas buvo prilygintas rasizmui, todėl „mažumų“ 
kultūroms imta teikti pirmenybė. Tokio ideologinio kli
mato teikiamomis galimybėmis kaip mat pasinaudojo 
guvesni religinių ir tautinių mažumų lyderiai, kuriems 
multikultūralizmas ir antirasizmas tapo vėzdu, kuriuo 
su pasimėgavimu galima tvatinti tradicinę Britanijos 
kultūrą. Šiai inversijai didžiai pasitarnavo marksistinis 
požiūris į socialinę tikrovę, pagal kurį bet kokia „mažu
ma“ esanti visada teisi, nes ji „auka“, dėl kurios apgailė
tinos būklės kalta į išnaudojimą ir dominavimą linkusi 
dauguma11. Tokia doktrina – visiška priešingybė anks
tesnei imigrantų integravimo ir asimiliavimo tradici
jai, kuri ilgą laiką buvo veiksminga kaip tik todėl, kad 
anglams didžiuotis savo nacionaline kultūra ir istorija 
buvo visiškai normalu. Dabar tai jau politiškai nekorek
tiškas rasizmas. Tad nenuostabu, kad progresuojančios 
dvasinės ir kultūrinės kapituliacijos sąlygomis Anglijoje 
kuriasi paralelinės visuomenės. Tai vyksta tradicinės 
anglų kultūros sąskaita, jos pozicijas užimant vis gau

Londonistanas, aRba kaiP suGadinti savo šaLĮ

7 melanie Phillips, Londonistan, new york: encounter books, 2006, 
p. vii–xii.

8 Ibid., p. viii.
9 žr., pvz., anthony esolen, The Politically Incorrect Guide to Wes-

tern Civilization, Washington: Regnery, 2008, p. xi ir t.
10 Plg. melanie Phillips, op. cit., p. 58.
11 Plačiau žr. Ibid., p. 59–60.
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sėjantiems musulmonams, kurių didelės masės (apie 
40%) net neslepia savo noro dominuoti Anglijoje (kaip 
ir likusioje Vakarų Europoje) ir įvesti šariato įstatymus, 
kurie galutinai palaidotų bet kokias kalbas apie sąžinės 
ir žodžio laisvę, apie lygias vyrų ir moterų teises, apie 
lygybę prieš įstatymą nepriklausomai nuo religinės ar 
tautinės tapatybės.

muLtikuLtūRinis „Rojus“

Norint geriau įsivaizduoti, kokiomis savybėmis pasi
žymi naujai kuriamas multikultūrinis pasaulis, pravar
tu pasiremti kai kuriais pavyzdžiais. Jais anglakalbė 
žiniasklaida mirgėte mirga, tačiau į Lietuvos viešąją 
erdvę tokie dalykai beveik neprasiskverbia. Tad ir tu
ristui, ir potencialiam emigrantui galbūt pravers žino
ti, kad multikultūrinėje Anglijoje bankai jau niekur ir 
niekaip nebegali demonstruoti kiaulių taupyklių, nes 
taip darydami jie giliai įžeistų musulmonus, kuriems 
kiaulė – nešvarus gyvulys. Greito maisto tinklas Bur
ger King buvo priverstas atšaukti savo ledus, ant kurių 
dangtelio ornamento musulmonai įžvelgė kažką pana
šaus į žodį „Alachas“. Jau senokai kavos negalima va
dinti balta arba juoda – reikia sakyti coffee with milk 
arba coffee without milk. Pernai vasarą kilo triukšmas 
dėl to, kad kai kurie taksistai, neapsikentę dėl angliškai 
kalbėti nemokančių „kolegų“, savo automobilių galinius 
stiklus papuošė užrašais English speaking driver. Tokį 
užrašą, ir dar su Anglijos vėliavos motyvu, budriosios 
profsąjungos tučtuojau įvertino kaip akivaizdžią ra
sistinę provokaciją. Tokiems išsišokėliams taksistams 
buvo pagrasinta anuliuoti licencijas, jei jie nenusika
bins Ang lijos vėliavos su provokaciniu užrašu. 

Ko gero, labiausiai multikultūrinis cunamis nusiau
bė valstybines Anglijos mokyklas, kurios tiesiog lio
vėsi puoselėti ir perdavinėti angliškas tradicijas. Mat 
Anglijos istorijos ir anglų kalbos mokytojai masiškai 
įtikėjo, kad visa Britanijos istorija ir kultūra buvusi 
vien rasistinė, paženklinta kolonijinės praeities gėdos 
įdagu, todėl neverta nei dėmesio, nei pagarbos. Tie, 
kurie dar bandė priešintis šiam pamišimui, kaip mat 
būdavo apšaukiami rasistais ir fundamentalistais – o 
tokie kaltinimai reiškė grėsmę netekti darbo arba išeiti 
iš jo „savo noru“. Nenuostabu, kad mokymas, paremtas 
siekiu pažinti tiesą, buvo atmestas, ir mokytojai, užuot 
mokę mokinius, kaip reikia mąstyti, ėmėsi nurodinė
ti, ką reikia mąstyti. Taip užsukta indoktrinacija veda 
prie to, kad moksleiviai tampa vis mažiau pajėgūs gal

voti apskritai12. Anglijos mokyklose stabiliai krentantį 
ugdymo lygį13 lydi uolios kai kurių mokytojų pastangos 
būdrauti ir kovoti su bet kokiomis „rasizmo“ apraiško
mis. Štai dar 2006 m. spalio mėnesį 14 metų moksleivė 
iš Mančesterio Codie Scott buvo suimta ją įtarus rasiz
mu. Kaltė? Įrodymai? Pamokos metu ji pasiskundė, kad 
negali susikalbėti su anglų kalbos nemokančiais bend
raklasiais pakistaniečiais. Kitais metais kitą moksleivę 
Samantha Devine iš Gillinghamo mokytojai vertė nu
siimti kryželį nuo kaklo, nes toks daiktas prieštaravo 
„sveikatos ir saugumo“ taisyklėms. Žinoma, tik kryžius 
gali būti toks pavojingas daiktas...14 Tai tik vienas kitas 
komiškesnis pavyzdys, iliustruojantis šlykščią tenden
ciją – išguiti iš mokyklų, universitetų ir kitų viešųjų 
erdvių krikščioniškąją tradiciją, kuri ilgus amžius buvo 
Anglijos civilizacinės tapatybės pagrindas.

Ką tik pateikti pavyzdžiai rodo, kad šiuo metu Angli
jos valdžios institucijos gyvuoja apsėstos antirasistinės 
manijos. Tad nestebina, kad pernai per Londono olim
pines žaidynes kai kurie Lietuvos krepšinio sirgaliai su
silaukė nemalonumų dėl „rasizmo“. Tautiečiai papras
čiausiai nežinojo, kad Anglijoje rasistu gali tapti dėl bet 
kokios smulkmenos. Dar reikia žinoti, kad, pagal api
brėžimą, rasistu gali būti tik baltosios rasės atstovas, 
išnaudotojas ir visų žmonijos kančių kaltininkas. Su tuo 
tiesiogiai susijęs tas aklas, nenormalių emocijų šleifas, 
kuris lydi patį baisiausią šiuolaikinio Vakarų pasaulio 
prakeiksmą – rasistas! Iš progresyviųjų liberalų (šiuo
laikinio elito) tokio prakeiksmo gali susilaukti bet ku
ris jų ideologijai nepaklusęs žmogus, besistengiantis 
daiktus vadinti savo vardais. Panašiai kaip sovietiniais 
laikais „liaudies priešo“ prakeiksmas reiškė asmens 
marginalizavimą, taip šiuolaikinėje Anglijoje (ir ne tik 
joje) „rasisto“ etiketę gavęs žmogus uoliai verčiamas 
pariju. Pajutęs socialinės mirties pavojų, toks individas 
būtinai turi viešai atgailauti, atsiprašinėti, ne kartą ir 
ne du įrodinėti, kad jis – tikrai ne rasistas15. Tokiai an
tirasistinei paranojai iššūkį mesti drįsta tik patys drą
siausieji, tokie kaip Anglijos Laisvės partijos vadovas 
Paulas Westonas, išdrįsęs viešai pareikšti: taip, „aš esu 
rasistas“, nes myliu savo šalį, jos žmones, jos kultūrą ir 
nenoriu, kad ji būtų sunaikinta16.

Baltųjų žmonių diskriminacija Anglijoje pasireiškia 
ne tik uolia „antirasistine“ priežiūra, bet ir kur kas bai
sesniais dalykais. Pastaraisiais metais Anglijos visuo
menę sukrėtė po daugelio metų į viešumą išplaukusios 
žinios apie vadinamąsias sekso maniakų gaujas. Kiek 
yra žinoma, į tokias gaujas susiburia „azijiniai“ žmonės: 

daRius baRonas

12 melanie Phillips, op. cit., p. 64.
13 Plg. katherine birbalsingh, „duokite jiems faktų“, in: Lietuvos švie-

timas: Kelias iš krizės. Refleksijos ir diagnozės, sudarė mantas adomė-
nas, vilnius: Politeia, 2012, p. 13–18 ir matthew Hunter, „Chaotiškas 
švietimo radikalų palikimas“, in: Ibid., p. 19–25.

14 bruce bawer, While Europe Slept: How Radical Islam is Destroying 

the West from within, new york: anchor books, 2007, p. 246.
15 Plg. šiuolaikinio anglų rašytojo martino amiso tokio pobūdžio 

nuotykius: http://www.guardian.co.uk/books/2007/dec/01/race.islam.
16 žr. http://www.infowars.com/my-name-is-paul-weston-and-i-am-

a-racist.



331naujasis židinys-aidai   2013  /  5

taip politiškai korektiški anglai vadina musulmonus, o 
kad toks apibūdinimas gali žeisti kinus ar indus – nie
kam nė motais. Labiausiai nuskambėjusios bylos susi
jusios su Ročdeilio ir Oksfordo sekso maniakų gaujomis, 
kurios daugelį metų seksualiai išnaudodavo vien tik 
baltąsias merginas – etnines angles (dauguma 11–15 
metų)17. Įviliojimui į spąstus ypač tiko vaikų namų gy
ventojos, kurias „draugai“ iš pradžių smagindavo alko
holiu, narkotikais, o galiausiai pereidavo prie peilių, 
mėsininkų įnagių ir beisbolo lazdų: daugiau skausmo – 
geriau patenkinti sadistiniai polinkiai. Grupiniu žagini
mu patenkinę seksualinius poreikius, jie pasirūpindavo 
aukas „perparduoti“ panašiems tipams iš kitų Anglijos 
miestų. Tokį „gyvą pragarą“ teko išgyventi maždaug 
50 merginų iš Oksfordo. Progų užbaigti šias baisenybes 
buvo atsiradę dar 2005 m., kai pirmosios aukos ėmėsi 
skųstis dėl seksualinio išnaudojimo. Tačiau tik 2010 m., 
kai tyrimo ėmėsi privatus detektyvas, Oksfordo pedo
filinei gaujai iškilo realesnis pavojus, galiausiai, po il
gai trukusio ir aukas neapsakomai išvarginusio teismo 
proceso, 2013 m. gegužębirželį septyni gaujos nariai 
buvo nuteisti kalėti18. Sakysite, teisingumas pagaliau 
vis dėlto laimėjo? Nesidomėjau, kiek metų kuris gavo, 
nes tai žinoti nėra tiek svarbu, kiek įsisąmoninti pap
rastą tiesą: Vakarų šalių kalėjimai jau seniai yra tapę 
islamo plėtros židiniais, kur nemusulmonai atvertinėja
mi į islamą, o nereligingi musulmonai tampa fanatikais 
džichadistais19. Vakarų kalėjimai islamistams pasitar
nauja kaip sanatorijos, kur prižiūrėtojams draudžiamas 
bet koks veiksmas, bet koks žodis ar pastaba, kuris už
gautų nusikaltėlių „žmogiškąjį orumą“. Elito viršūnėlių 
baimė ir ištižimas persisunkia į žemesnius valstybinio 
aparato sluoksnius. Todėl, grįžtant prie ką tik paliestos 
potemės, nieko nuostabaus, kad minėtoms sekso ma
niakų gaujoms Anglijos policija buvo mažiau baisi negu 
varnoms lauke stovinti kaliausė. Daugelį metų policija 
jų atžvilgiu buvo visai nepaslanki: štai atbėga į nuovadą 
nuorūkomis apsvilinta, iškankinta mergina melsdama 
pagalbos, o ledinis policininkas jai atšauna, kad ne
trukdytų dirbti, nes kitaip susilauks nemalonumų dėl 
policijos laiko gaišinimo. Į panašius skundus ne mažiau 
vangiai reaguodavo ir kitos socialinės rūpybos bei vai
ko teisių apsaugos tarnybos. Viena iš priežasčių, kodėl 
aukoms „gyvas pragaras“ tęsėsi taip ilgai buvo ta, kad 
atsakingi asmenys tiesiog bijojo, kad juos žiniasklaida ir 
kiti viešosios nuomonės formuotojai apkaltins rasizmu 
ir antimusulmoniškų nuotaikų kurstymu. Panaši gauja 
panašiai ilgai veikė ir Ročdeilio mieste20. Jos nariai taip 
pat galiausiai 2012 m. buvo nuteisti, bet pati problema 

niekur nedingo. Kol „taikos religijos“ imamai aiškins ir 
jų sekėjai tikės, kad kiekviena chadoru ar burka neap
sigobusi moteris yra kekšė, kuri prašosi būti išprievar
tauta, tol šios problemos iš pagrindų nebus įmanoma 
spręsti nei Anglijoje, nei kitose Vakarų Europos šalyse, 
kuriose moterys anksčiausiai pajuto ką reiškia naujasis 
šaunusis Europos multikultūrinis pasaulis21.

isLamoFiLija – naujausia  
anGLijos eLito mada

Ir tarptautinė, ir vietinė politinį elitą aptarnaujanti 
žiniasklaida jau yra daug rašiusi apie vadinamuosius 
islamofobus. Islamofobo etiketė ne mažiau grėsminga 
negu rasisto. Ją be vargo gali pelnyti praktiškai kiekvie
nas individas, gebantis ir norintis užimti intelektualiai 
sąžiningą ir blaiviai kritišką poziciją islamo atžvilgiu. 
Islamofobu gali tapti netgi toks nemusulmonas, kuris 
išgirs ir pakartos, ką skelbia Koranas, ką aiškina radi
kalūs imamai apie musulmonams derančius santykius 
su visais kitais „netikėliais“ – žydais, krikščionimis, 
budistais, pagonimis ir t. t. Jeigu išgirdęs radikalius 
pasisakymus apie džichado būtinybę, jeigu gavęs žinias 
apie nuolatinį teroristų veikimą, jeigu sužinojęs apie 
šiais laikais musulmonų kraštuose vykstančius bepre
cedenčius krikščionių persekiojimus ir panašias induis
tų ar budistų problemas, imsi abejoti tuo, ar islamas iš 
tikrųjų yra tokia „taikos religija“, kokia ją nepailsdami 
vaizduoja „pasaulio lyderiai, politikai ir diplomatai“, tai 
patirsi pavojų būti įtrauktas į islamofobų sąrašus. Juk 
net ir „karingasis“ JAV prezidentas George‘as W. Bu
shas, praėjus vos keletui dienų po niekšingo užpuolimo 
2001 m. rugsėjo 11 d., teigė, kad „islamas – tai taika“. 
Nuo jo neatsilieka Didžiosios Britanijos premjeras kon
servatorius Davidas Cameronas, kuris po to, kai šių 
metų gegužės 22 d. du džichadistai Londone vidury bal
tos dienos kraupiai nužudė Anglijos kareivį Lee Rigby, 
pareiškė, kad toks išpuolis – tai visų pirma „ataka prieš 
islamą“. Ta pačia proga ir Londono meras konservato
rius Borisas Johnsonas vis kartojo, kad toks išpuolis su 
islamu neturįs nieko bendra. Tą pačią politiškai korek
tišką žinią skleidžia, žinoma, ir visi Anglijos kairieji. 
Toks savanoriškas aklumas raiškiai atliepia tą apaki
mą, kuris buvo būdingas platiesiems Vakarų intelek
tualų sluoksniams SSRS klestėjimo laikais: gaudami 
žinias apie masines žudynes, terorą ir koncentracijos 
stovyklas, jie kaip užsukti kartodavo, kad visa tai neturį 
nieko bendra su tikruoju komunizmu. Ta pati tikrovės 
neigimo tradicija gyvuoja ir toliau, bet mums rūpimu 
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20 žr., pvz., http://www.bbc.co.uk/news/uk-21925205; http://www.
dailymail.co.uk/news/article-2162725/Ringleader-Rochdale-sex-groo-
ming-gang-guilty-30-counts-child-rape.html.

21 žr., pvz., ingrid Carlquist, „aš noriu susigrąžinti savo šalį“, in: Nau-
jasis Židinys-Aidai, 2012, nr. 6, p. 424–426.

17 žr. http://www.guardian.co.uk/uk/2013/may/14/oxford-gang-guil-
ty-grooming-girls.

18 žr., pvz., http://www.guardian.co.uk/law/2013/may/19/oxford-gro-
oming-gang-trial-barnardos.

19 žr., pvz., bruce bawer, op. cit., p. 57–58 ir t.
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atveju ji specifinį pavidalą yra įgavusi dėl islamofilijos.
Visai neseniai Douglas Murray‘us, vienas garsesnių 

Anglijos viešojo gyvenimo komentatorių, paskelbė kny
gą apie islamofiliją22. Joje nagrinėjama gausiam Vakarų 
politikų ir „žvaigždžių“ būriui abiejose Atlanto pusėse 
būdingas entuziazmas, nuolatinės pagyros ir žavėjima
sis islamu. Ten gausu pavyzdžių, kaip bebaimiai žurna
listai ir rašytojai, visus tabu laužantys pramogų verslo 
ir akademinio pasaulio atstovai akimirksniu tampa 
paklusnūs ir geručiai, kai susiduria su islamu. Kaip 
antai bebaimis ateistas Oksfordo profesorius Richardas 
Dawkinsas, galintis valandų valandas kritikuoti judaiz
mą ir krikščionybę, kone prarado kalbos dovaną, kai Al 
Jazeera televizijos laidoje jo paklausė, o ką jis galvojąs 
apie islamą. Po nejaukaus pasimetimo, auditorija iš
girdo vos lemenantį drąsuolį: „Na... apie Korano Dievą 
aš tiek daug nežinau“. Tai tipiškas pavyzdys, rodantis 
bailumo ir veidmainiškumo derinį, būdingą platiesiems 
Anglijos, kaip ir kitų Europos šalių, elito sluoksniams. 
Žinoma, tai neigiamai atsiliepia tokiai fundamentaliai 
Vakarų vertybei kaip žodžio laisvė. Štai dar 2005 m. 
valstybės sekretorius Davidas Blunkettas, vildamasis 
leiboristų partijai pritraukti musulmonų balsus, pa
siūlė įstatymo projektą, kurį priėmus būtų baudžiama 
už bet kokius veiksmus ar žodžius galinčius vesti prie 
„religinės neapykantos“. Kadangi tokia cenzūra būtų 
palietusi visą žiniasklaidą, kino ir pramogų verslo in
dustriją, galima buvo tikėtis pamatyti, kaip galingai 
šios sferos žmonės išstos ginti žodžio laisvę. Bet kur 
tau. Viena iš labai nedaugelio išimčių tapo Rowanas 
Atkinsonas, plačiau žinomas kaip „ponas Beanas“. Jis į 
Londono Times nusiuntė maždaug tokio turinio laišką: 
„Jeigu pasakysi gerą ir sąmojingą juoką apie religiją, 
turėtum būti pagirtas. Jeigu pasakysi blogą, turėtum 
būti išjuoktas ir pašieptas. Mintis, kad tu gali būti per
sekiojamas už tai, kad pasakysi vieną ar kitą, atrodo 
kaip visiška fantastika“23.

Noras įsiteikti musulmonams bet kokia kaina, tam 
aukojant net savo tautinius interesus ir civilizacinę ta
patybę, kad tik jie būtų užganėdinti, jau dabar kvepia 
noru tiesiog pasiduoti be jokios kovos. Vykdydami tero
ro aktų prevencinius veiksmus, Anglijos specialiųjų da
linių pareigūnai, įėję į musulmonų namus, turi nusiauti 
batus, jiems primygtinai rekomenduota savo reidų ne
daryti paryčiais, kai tikintieji gali būti „dvasiškai užsiė
mę“. Po to, kai buvo nužudytas Rigby‘s, Anglijos karinė 

vyresnybė išleido „sveikaprotišką“ rekomendaciją, ku
ria kariūnus ir kariūnes ragino nedėvėti uniformų ke
liaujant pavieniui viešojo transporto priemonėmis arba 
rodantis viešose vietose. Eiliniai kariai neteko žado: 
Back down already?, ir, rodydami solidarumą nužudy
tam draugui, savo socialinių tinklų profilius pakeitė bū
tent taip, kad jie ir jos būtų matomi su karine uniforma.

niūRokos PeRsPektyvos

Kadangi tradicinės Anglijos partijos (ir leiboristai, ir 
konservatoriai) yra tokios, kad tik prieš rinkimus jos 
drįsta, ramindamos savo rinkėjus, šiek tiek paburnoti 
prieš imigrantus (daugiausia lenkus) ir šiek tiek pakal
bėti apie migracinių srautų valdymą ir ribojimą, labai 
tikėtina, kad tikrovėje gaivalinga imigracija iš Trečiojo 
pasaulio tęsis be didesnių kiekybinių ir kokybinių po
kyčių. Kadangi musulmonų gausėja maždaug devynis 
kartus greičiau negu visų kitų religijų atstovų, tikėtina, 
kad netruks ateiti laikas, kai jiems nebereikės glau
desnio bendradarbiavimo su Anglijos kairiųjų pažiūrų 
„naudingais idiotais“. Jie patys bus pajėgūs įgyvendinti 
musulmoniškas visuomenės reformas tiesiogiai ir vi
sai legaliai – per rinkimus ir parlamentą. Paralelinės 
visuomenės, atsidūrusios naujoje terpėje, iš esmės tik 
atkartoja ir atgamina iš savo gimtųjų vietų atsineštus 
papročius ir įpročius, todėl Trečiajam pasauliui būdingi 
procesai neišvengiamai vis labiau ims reikštis pačioje 
Anglijoje. Kadangi kairuoliškas Anglijos elitas yra su
daręs nebylią sąjungą su musulmonais24, patriotinėms 
Anglijos jėgoms bus labai sunku išgelbėti savo šalį nuo 
nugarmėjimo bedugnėn, kuris reikš Anglijos kaip va
karietiškos šalies eliminavimą. Kartais gana gausūs 
ir ne itin ekonomiškai produktyvūs Trečiojo pasaulio 
atstovai jau dabar sudaro sunkiai pakeliamą socialinę 
naštą, tad vyriausybė, vengdama neramumų ir vykdy
dama savo socialinius įsipareigojimus, bus priversta vis 
daugiau skolintis ir toliau didinti mokesčius. „Laisvo
sios rinkos“ pasaulis neišvengiamai trauksis, o jo vietą 
užims vienas didelis Londonistanas. Jeigu jau dabar 
matomoms tendencijoms bus lemta pasiekti savo loginę 
atomazgą, tikėtina, kad ateities istorikams ypač magės 
paaiškinti, kaip ir kodėl labiausiai išsivysčiusi šalis pa
sidavė primityviausio pasaulio diktatui. O kiek tokios 
studijos bus naudingos patiems anglams – tai jau visai 
kitas klausimas.

daRius baRonas

	

22 douglas murray, Islamophilia: A Very Metropolitan Malady, em-
books, 2013.

23 bruce bawer, op. cit., p. 212.
24 apie šį reiškinį plačiau žr. melanie Phillips, op. cit., p. 116–137.
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Šiandien, prasitaręs, kad gyvenime turi reikalų su fi
losofija, beveik neabejotinai išgirsi viena iš dviejų: en
tuziastingą „Oho, kaip įdomu!“, kartais lydimą kiek 
tylesnio „O... kas tai yra?“ arba kiek pašaipų, skepsio 
persmelktą „O kam tau to reikia?“ Abi reakcijos, žino
ma, kiek šaržuotos, tačiau išdidžiai nuleisti jų negirdo
mis nederėtų. Tik štai sąžiningai į jas atsakyti būtų ne 
taip ir pap rasta, mat jos apima iš tiesų dėmesio vertą 
klausimą: kas šiandien Lietuvoje yra filosofija ir kam 
jos reikia? Tiesmukai atsakyti ar pateikti apibrėžimą, 
ko gero, vargiai įmanoma: filosofijos nepačiupinėsi, ne
išmatuosi, jos funkcionalumo, vertės ar kitų praktiškai 
pritaikomų savybių nenusakysi. Tai veikiau fenomenas, 
o ne objektas. Tad ir šiuo tekstu bus mėginama eskiziš
kai užfiksuoti fenomeno raišką šiandienėje Lietuvoje 
bei užčiuopti pulsą, greta jau minėtų klausimų kas ir 
kam įtraukiant kur, kada ir kaip? Pažymėtina, kad abi 
įvardytos reakcijos į žodį filosofija nėra atsitiktinės: tai 
dvi pozicijos, kurios vyrauja, oponuoja viena kitai, kar
tais persidengia ar dialektiškai keičia viena kitą. Šias 
pozicijas galima aptikti ne tik nuomonėse apie filosofiją, 
tačiau ir kalbančiuose bei veikiančiuose pačios filosofi
jos vardu. Būtent todėl tai yra puiki atspirtis siekiant 
apžvelgti daugiabriaunį filosofijos fenomeną Lietuvoje.

FiLosoFijos eRdvės iR zOON POLITIKON

Pirmoji reakcija savo nerimastingu naivumu galbūt ir 
kelia šypseną, o vis dėlto, viešojoje erdvėje žodžiui filoso
fija tapus savitu sinonimu gyvenimo būdui, pasaulėžiū
rai ar bet kokiam abstraktesniam (nusi)šnekėjimui, yra 
visiškai suprantama. Maža to, šis nerimastingas naivu
mas slepia smalsulį – kertinę savybę, galinčią atvesti 
iki filosofijos ir padėti išsilaikyti joje. Kelti klausimus, 
ieškoti atsakymų, mąstyti – pagrindinis mylinčiojo iš
mintį užsiėmimas. Iš pirmo žvilgsnio tai, atrodo, gana 

vieniša veikla, netgi verta aukštutėlio dramblio kaulo 
bokšto. Vis dėlto Vakarų mąstymo tradicijai pamatą 
dėjęs Sokratas filosofuoti pradėjo dialogo forma, o jo 
mokinys Platonas įkūrė Akademiją, kur laisvai sklei
dėsi filosofinė mintis. Mums tai sako keletą dalykų. 
Pirma, laisvas, individualus mąstymas filosofijoje – bū
tinas, kita vertus, toks tapti ir įgauti prasmę jis tegali 
bend ruomenėje, kur turi nuo ko atsispirti, su kuo disku
tuoti, kam oponuoti, iš ko mokytis, galų gale – kur turi 
galimybę pats tapti atspirtimi kitam, o ne nugrimzti į 
užmarštį. Todėl nenuostabu, kad nuo pat Nepriklauso
mybės atkūrimo bemaž nė vienas mėginimas prabilti 
apie filosofijos padėtį Lietuvoje neišvengia bendruome
nės temos. „Lietuvos filosofijoje – daug įdomių savitų 
ir talentingų filosofų, bet nėra to, kas filosofiją ir daro 
filosofija: nė su žiburiu nerasi intelektualinio asocijavi
mosi galios, besireiškiančios diskusijų ir probleminėmis 
grupėmis, mokyklomis“1, – dar 1997 m. rašė Leonidas 
Donskis. Arūnas Sverdiolas 2000 m. tekste aptardamas 
mūsų kultūrinės erdvės pobūdį lygina ją su koriu – sa
votiška erdvės sąranga, kurioje atskiras akeles, mažas 
skirtingų pažiūrų ar tyrinėjimo sričių erdves skiria sie
nelės, sulaikančios bet kokį kultūrinį bendradarbiavi
mą, produktyvią intelektualinę diskusiją ar net žino
jimą apie kito egzistavimą2. Po metų Nerija Putinaitė 
konstatavo tą patį: „akivaizdu, kad turėdami daug filo
sofų, filosofinių problemų žinovų, neturime poleminės, 
gyvai besivystančios filosofijos“3. Panašių pastebėjimų 
apstu. Tačiau, ko gero, vieni, pašnekėję apie filosofų 
bendruomenės svarbą, kiti pritariamai palinkčioję, fi
losofai išsiskirsto kas sau – į dramblio kaulo bokštus 
ar korio akeles – ir toliau savanoriškai renkasi filoso
foindividualisto, filosofoatsiskyrėlio ar kokį panašų 
romantišką įvaizdį.

Tai, jog, praėjus keliolikai metų nuo minėtų tekstų 
pasirodymo, vargiai galima konstatuoti esminį situaci

FiLosoFijos Lietuvoje eskizas
arba apie problemų ir galimybių dialektiką

Aistė Noreikaitė

filosofija

1 Leonidas donskis, Tarp Karlailio ir Klaipėdos: Visuomenės ir kul-
tūros kritikos etiudai, klaipėda: klaipėdos universiteto leidykla, 1997, 
p. 149.

2 arūnas sverdiolas, „Rėtis ir korys: dabartinės lietuvių kultūros erd-
vėlaikio ypatybės“, in: Metmenys, 2000, nr. 79, p. 31–33.

3 nerija Putinaitė, „ar esama filosofijos lauko Lietuvoje?“, in: Nauja-
sis Židinys-Aidai, 2001, nr. 11, p. 602.

aistė noReikaitė (g. 1990) – vu filosofijos studentė, akty-
viai veikia vu filosofijos studentų mokslinėje draugijoje, kurios 
narių būrelis jau antrus metus ženkliai bendradarbiauja NŽ-A. 
tekstas atsirado iš sumanymo šios kartos akimis apmąstyti filo-
sofijos būklę Lietuvoje XXi a.
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jos pokytį, atskleidžia kitą Sverdiolo įžvalgos taiklumą, 
kurios jis pats, deja, beveik neplėtoja. Korinę kultūrinės 
(taigi ir filosofinės) erdvės sąrangą „sąlygoja ne išorė, o 
savastis – pačios mąstysenos ypatumai“4. Tai reiškia, 
kad erdvių, kuriose gali skleistis filosofinė mintis, funk
cionavimas nėra kieno nors sukurtas ir primestas. Jo 
pobūdžio priežasčių reikia ieškoti viduje. Dar daugiau – 
pačias erdves suvokti ne vien kaip statiškas erdvines 
struktūras, tačiau kaip užpildytas, dinamiškas. Tad ne
būtų teisinga konstatuojant filosofinės bendruomenės 
stygių, priežastingai aiškinti jį vien erdvės pobūdžiu. 
Žvelgdami į turimas erdves turėtume ne tik fiksuoti jų 
struktūrinį pavidalą, bet ir atkreipti dėmesį į tuos, kurie 
tą struktūrą kuria. Bendruomenė ir jos raiškos erdvė – 
susiję, tačiau anaiptol ne tapatūs dalykai. Bend ruomenė 
nėra mistiškas ar metafizinis darinys, kuris gali atsiras
ti arba ne, taigi kurio būviu galim džiaugtis, o stygių – 
apgailėti. Bendruomenė – dinamiškas, iniciatyvos ir kū
rybos potencialą turintis elementas – esame mes patys. 
Tad kaip ir kuo užpildome turimas filosofavimo erdves, 
kiek šių erdvių susikuriame ir kaip jas formuojame – 
priklauso tik nuo mūsų. Šis procesas vienakryptis: er
dvės savaime nekuria bendruomenės; jos yra būtina, 
tačiau nepakankama sąlyga bendruomenei egzistuoti.

Šiandien negalime skųstis, kad filosofijai stinga erd
vių. Kone kas mėnesį gauname progą apsilankyti vie
šoje paskaitoje, seminare ar konferencijoje, turime 
net keletą specializuotų filosofijos leidinių (paminėti

ni Prob lemos, Athena, Logos; neminėtinų irgi lengvai 
rasime – Limes, Santalka, Filosofija. Sociologija etc.), 
lengvesnių filosofinių tekstų neatsisako ir kultūros sa
vaitraščiai ar žurnalai, virtualioje erdvėje veikia bent 
trys aktyvūs tinklapiai, sutelkę dėmesį į filosofiją. Ki
tas klausimas – kiek tomis erdvėmis domimės ir kaip 
jas užpildome. Neretame viešame filosofijos renginyje 
lankytojams suskaičiuoti užtenka dešimties pirštų, ak
tyviai įsitraukiančiųjų – perpus mažiau. Net polemiškai 
vertintinos tezės ar straipsniai retai susilaukia viešo at
sakymo, nebent tylių apkalbų privačiuose rateliuose. Į 
tylą dažnai nugrimzta ir autorinės Lietuvos mąstytojų 
knygos, geriausiu atveju susilaukdamos viešo pristaty
mo knygų mugėse. Žinoma, pasitaiko ir išimčių: įžval
gus, naujų minčių keliantis straipsnis, argumentuota, 
galbūt net arši ir idėjas išjudinanti diskusija, turininga 
vieša paskaita – reti filosofinio gyvenimo įvykiai, kurie 
kartkartėm vis dar pažadina iš, kantiškai kalbant, vy
raujančio dogmatinio snaudulio ir skatina tikėti ben
druomeninio vita contemplativa (at)gimimu.

Prie tokių išimčių, manau, galima paminėti Kristu
pą Sabolių. Praėjusių metų pabaigoje išleidęs pirmąją 
monografiją (Įnirtingas miegas: Vaizduotė ir fenomeno
logija), vaizduotės problematiką jis jau ne kartą prista
tinėjo įvairiuose akademiniuose ir platesnei auditorijai 
skirtuose renginiuose. Skirtingos auditorijos, perspek
tyvos, probleminiai kampai; o vis dėlto viską jungia 
vaizduotės tema, suteikdama savitą tęstinumą laiko ir 
erdvių kaitoje. Tikėtina, kad susidomėję vienu renginiu, 
klausytojai apsilankė ir antrame, o vėliau ir trečiame, 
kur galbūt ne vien klausėsi, tačiau ir drįso tarti žodį. 
Taip ne tik daiginamos Lietuvoje gana mažai apmąsty
tos srities idėjos, tačiau ir pamažu užsiauginami disku
tantai, buriama bendruomenė. Šis pavyzdys atkreipia 
dėmesį į dar vieną ypatybę. Iš tiesų tęstinių filosofijos 
renginių (seminarų, diskusijų, paskaitų ciklų) nėra itin 
daug, dažnesni pavieniai „proginiai“ įvykiai. Ir nors šie 
dažniausiai turi daugiau šansų sulaukti gausaus daly
vių būrio, tęstinumas skatina tvaresnę žmonių asociaci
ją ar juolab – gilesnį aptariamų temų apmąstymą.

Dažnai nuvilianti patirtis naiviu pavadintų lūkestį, 
jog artimiausiu metu visi trylika lietuvių filosofų5 ne 
tik nustos koneveikti dienos šviesą, tačiau iš tiesų su
tūps rateliu ir ims drauge apie ją šnekėtis. Kita vertus, 
nematant išties didelių išorinių kliūčių, užtat – daugiau 
mąstysenos ypatybių ir noro stokos, ima atrodyti, kad 
kaip tik trupučio naivaus užsidegimo mums trūksta, 
kad šitai įvyktų.

aistė noReikaitė

eduardas Chlomauskas. iš ciklo Personažai. 
1989. Popierius, tušinukai, spalvoti pieštukai

4 arūnas sverdiolas, op. cit.
5 daugelis tiesiog nesupranta,
kaip aš galiu [...] pakęsti dienos šviesą,
kai trylika lietuvių filosofų, sutūpę rateliu,
kiek įmanydami ją koneveikia...
(Gilbert keith Chesterton, „atkaklusis tikratikis“, vertė Rasa draz-

dauskienė).
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idėjų judėjimas iR sąstinGis

Tarus, kad jau laisvai nužvelgėme lietuvių filosofa
vimo formos kampus ir įlinkius, galime paklausti, ko
kia gi jo materija? Idėjinį Lietuvos filosofijos turinį dar 
1994 m. aptaręs Alvydas Jokubaitis6 leido suprasti, jog, 
drauge su Nepriklausomybe išsikovojus laisvą minties 
ir kalbos erdvę, Lietuvos filosofai atsidūrė Vakaruose 
jau kurį laiką vyraujančio postmodernizmo akivaizdo
je. Stiprios filosofinės tradicijos stokojančiai Lietuvai, 
visuomet labiau linkusiai į ne itin kritišką Vakarų idėjų 
perėmimą ir adaptaciją, o ne savą filosofinę kūrybą7, šis 
susidūrimas, Jokubaičio nuomone, turėjęs būti lemtin
gas: „filosofijos gynėjus ji gali paskatinti perdėtam dog
matizmui ir maksimalizmui, o antifilosofijos šalininkai 
postmodernizmą gali lengvai paversti nauju, palyginti 
su prieš tai buvusiu, pasityčiojimu iš filosofijos“8. Jo
kubaitis į šį savitą filosofinio gyvenimo slenkstį žvelgė 
kaip į laukiantį išbandymą, o kartu – kaip į galimybę. 
Atsivėrusios minties sienos, šitiek laiko trukęs turinin
go idėjinio gyvenimo suspendavimas leido tikėtis kone 
paradigminės slinkties, entuziastingų pastangų įsilieti 
į Vakarų mąstytojų dialogą – ne tik pažindinti Lietuvos 
viešąją erdvę su jų idėjomis, tačiau ir išsakyti savąsias. 
Skaitant tokias mintis iš tiesų justi, kad tuo metu ta
rytum stovėjome prie starto linijos, daugiau ar mažiau 
pasiruošę filosofinio gyvenimo maratonui. Klausimas, 
ar toli nubėgome, kaip startavome ir ar startavome?

Dvidešimt dvejus Lietuvos tarpukario filosofinio gy
venimo metus apibendrina kelios ryškesnės pavardės, 
Vakarų ir Rytų idėjų sintezės siekis ir, žinoma, kultūros 
filosofija, tapusi pagrindiniu Lietuvos filosofijos lauku. 
Galbūt nedaug, o vis dėlto – šioks toks idėjinis vienumas, 
kartų bendravimas, kryptingas minties vyksmas. Mūsų 
dvidešimt treji Nepriklausomybės metai tokiu vientisu
mu pasigirti kol kas negalėtų. Tai tikrai nėra savaiminė 
blogybė: kaip tik sveikintina, jog turime žmonių, besido
minčių skirtingomis filosofijos sritimis, pradedant feno
menologija, hermeneutika, baigiant analitine, politine 
filosofijomis bei įvairiomis postmodernizmo kryptimis. 
Tačiau šis daugiariopumas vis dar yra labiau analizuo
jantis, perpasakojantis ir (besi)pažindinantis su pamati
nėmis Vakarų tradicijos idėjomis ar pasaulio filosofijos 
debatuose skambančiomis tezėmis. Tai reiškia, jog mūsų 
filosofinis mąstymas nuolat atsilieka žingsniu ar dviem 
nuo pasaulio filosofijos ritmų. Tiesa, pastaraisiais me
tais galima ir net būtina pastebėti sėk mingas pastangas 
įsilieti į tarptautinį filosofijos vyksmą: 2010 m. pasirodė 
Oksfordo universiteto leidykloje išleista kolektyvinė mo
nografija Interrogating Antigone in Postmodern Philoso

phy and Criticism, kurios viena sudarytojų – Audronė Žu
kauskaitė, šiemet išleista Zig munto Baumano drauge su 
Leonidu Donskiu parašyta knyga Moral Blindness: The 
Loss of Sensitivity in Liquid Modernity. Norėtųsi tikėtis, 
kad tokie žingsniai į kokybišką idėjinį bendradarbiavimą 
nėra atsitiktinumas, o galbūt net – tradicijos pradžia.

Nors, ko gero, šitai garsiai teigti kol kas dar per drąsu. 
Tradicijos ir tęstinumas nėra stiprioji mūsų mąstytojų 
pusė. Minėtos kryptys, sulaukusios susidomėjimo Lietu
voje, turi vos po vieną kitą iš tiesų nuosekliai, giliai ir ilgą 
laiką į jas besigilinančių ir apmąstančių filosofų. Mono
grafijų ar kitų kokybiškų autorinių veikalų – vargiai dau
giau, o ir tie patys, net jei ir patenka į dėmesio centrą, ilgai 
ten neužsilieka, nesusilaukia aktyvesnės reakcijos, atsako 
ar tolimesnės plėtotės. Mažai tyrinėtų ar visiškai apleistų 
sričių – apstu. Intelektinių bei teorinių orientacijų įvairo
vė nevirsta ne tik, kaip teigia Donskis, kokybiškai skirtin
gomis Lietuvos universitetų filosofijos katedromis, įvairių 
filosofijos sričių ar studijų centrais9, tačiau net ir tvares
niais tos pačios srities tyrinėtojų ir mąstytojų rateliais, 
kuriuose galėtų vykti aktyvus idėjų judėjimas, diskusijos, 
tąsa, kitaip sakant, – kuriuose pulsuotų gyva filosofija.

Šiokia tokia gražia išimtimi aptartai filosofinės minties 
tąsos ir perdavimo (ar tiesiog tvarumo) problemai būtų 
galima įvardyti Arvydo Šliogerio ir Virginijaus Gusto Po
kalbius apie esmes. Pats faktas, kad, ko gero, savičiausias 
Lietuvos filosofas kalbinamas savo mokinio, jog drau
ge apmąstomos svarbiausios Šliogerio filosofijos temos 
pateikia gražų kartų dialogo, idėjų perdavimo ir plėto
tės bei atožvalgos į savo mąstymo pasiekimus pavyzdį.

Viena opiausių idėjinio filosofijos lauko problemų kaip 
buvo, taip ir lieka vertimai. Nors negalima sakyti, jog 
neturime nieko, tenka pripažinti, kad jau ilgą laiką net 
chrestomatinių veikalų lentyna beveik nepilnėja. Vienas, 
geriausiu atveju du didesni paradigminių filosofų veika
lai, keli marginalesni tekstai, kiek daugiau dėmesio su
silaukė postmodernūs, daugiausia kairiosios minties au
toriai. Tačiau iš principo šioje srityje – kone ledynmetis. 
Neturime ne tik Aristotelio Metafizikos (dėl ko, ko gero, 
jau turėtų po truputį imti darytis gėda), neturime ir jo 
Fizikos, Retorikos, didžiosios dalies kitų veikalų, trūksta 
ir Platono dialogų (nors jis, ko gero, vienas labiausiai pa
gerbtas lietuviškais vertimais), naujųjų laikų didžiųjų 
filosofų pagrindiniai veikalai išversti, tačiau, nuspren
dus imtis gilesnių studijų, visų kitų tekstų reikėtų ieško
tis originalo kalba. Regint tokią padėtį, ko gero, beveik 
nepadoru pridurti dar ir tai, jog kai kurie turimi lietu
viškai versti tekstai prašyte prašosi revizijos, nes be ori
ginalo ar bent poros užsienio vertimų greta yra sunkiai 
paskaitomi, o bent kiek originaliam tekstui artimesnė 

FiLosoFijos Lietuvoje eskizas

8 alvydas jokubaitis, „Lietuvos filosofinė tradicija postmodernizmo 
akivaizdoje“, p. 40.

9 Leonidas donskis, op. cit., p. 150–151.

6 alvydas jokubaitis, „Lietuvos filosofinė tradicija postmodernizmo 
akivaizdoje“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 1994, nr. 11, p. 38–47.

7 alvydas jokubaitis, „du filosofiniai režimai“, in: Naujasis Židinys-
Aidai, 1995, nr. 3, p. 204.
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mintis – sunkiai rekonstruojama. Čia tiek apie klasikus. 
Tačiau tokio pat dėmesio prašosi ir dabartinė filosofinė 
mintis. Tai, kad ji sustingusi pas mus, nereiškia, jog 
sustingusi visame pasaulyje. Tiesą sakant, ji šuoliuoja: 
atskirų filosofijos sričių monografijos, senesnių autorių 
analitinės studijos, dar karšti etikos ir politinės filoso
fijos veikalai – ką mes galime apie tai pasakyti? Kaip 
galime suprasti, kuo gyvena dabartinė filosofinė mintis, 
jei neturime, ir, panašu, artimiausiu metu nė nesiren
giam turėti pagrindinių ją vystančių autorių veikalų?

Žinoma, nebegyvename už uždarų sienų, kolba, apie 
kurią 1991 m. rašė Tomas Sodeika ir Arūnas Sverdio
las10, seniai sudužo, šiuolaikinės technologijos ir mobi
lumas suteikia visas galimybes jei ne lietuviškai, tai 
bent anglų kalba sekti filosofijos pulsą pasaulyje. Vis 
dėlto čia susiduriame su kita problema, kurią pradžio
je nusakėme retoriniu klausimu – „O kam to reikia?“ 
Tai skeptiško pragmatiko klausimas, kuris, deja, nejučia 
struktūruoja kone visą mūsų filosofijos gyvenimą it koks 
vidinis imperatyvas. Dar Sverdiolas pastebėjo atsiran
dant tendenciją vertybes ir idealus redukuoti vien į prie
mones, kurių pagalba siekiama tikslų11. Kitaip tariant, 
kiekvieną savo veiksmą ir pasirinkimą reikia grįsti aiš
kiu ir konkrečiu tikslu, gebėti pasakyti, jog veiki tam, 
kad patenkintum savus interesus, geriausia – puikiai 
visiems suprantamus, apčiuopiamus ir pamatuojamus. 
Kam verstis per galvą ir žengti koja kojon su naujausia 
filosofine literatūra, jei toks būsi vienas? Kam stengtis 
mąstyti, leisti rimtus, iššūkius keliančius veikalus, jei 
užtenka kartoti tai, ką ir taip jau visi žino? Kam, galų 
gale, ir tos diskusijos ar seminarai, jei ir taip iš anksto 
aišku, ką kas pasakys, nepaisant to, koks klausimas ke
liamas? Juk taip dažnai šnekėjimas virsta nugludintos 
pozicijos kartojimu, to paties atsakymo šablono taiky
mu varijuojančiose situacijose. Norima, kad kažkas pa
šnekėtų kaip kairiosios minties atstovas, kažkas – kaip 
dešinysis, taip kuriant fikcinę, iš anksto suplanuojamą 
ir numatomą polemiką kaip tikrą. Taip šnekėjimas ne 
tik nevirsta šnekėjimusi, tačiau telieka tik jau žinomo 
recitavimu. O juk čia ir slypi filosofijos specifiškumas: 
vos suredukavus į kokį nors konkretų tikslą, filosofijos 
nelieka, ji virsta priemone, instrumentu, galbūt išlaiko 
savo formą, bet ne esmę. Kitaip tariant, šiandien toks 
savaime suprantamas ir kasdienis klausimas „O kam to 
reikia?“ kvestionuoja pačią filosofiją kaip nesuinteresuo
to žinojimo siekį, perstruktūruoja jos vidinio gyvenimo 
principus, stagnuoja minties judėjimą, ją pačią subanali
na, paversdamas tuščia retorika (ar, blogiau – ideologija) 
arba demaskuoja ją kaip nenaudingą pasaulyje, kuris 
funkcionuoja išskirtinai pagal naudos principus. „O ką 
gi įdomaus, ką reikšmingo gali pasakyti ar juo labiau 

aistė noReikaitė

pasiūlyti įsistebeilijęs į dalykų esmes „metafizikas“, kai 
keliamas klausimas apie tikrovės racionalų sutvarky
mą?“12, – ironiškai retoriškai klausia Sodeika. Vis dėlto 
naudos santykių diskurse sąžininga filosofijos apologija 
net ir (o gal ypač) šiandien, nestojančios pažangos ir vys
tymosi metu, neįmanoma. Jei tikslingai racionali veikla 
mums yra pakankamas gyvenimo sandas, filosofijai, ko 
gero, išties nelieka vietos. Tačiau jei Immanuelis Kantas 
buvo teisus teigdamas, kad turime prigimtinį polinkį į 
metafiziką, į klausimus, kurie siekia pačius mūsų suvo
kimo ir būties pamatus, galų gale į prasmės siekį, tai fi
losofinio mąstymo pabaigą skelbti dar ankstoka, nors iš 
tiesų verta susimąstyti apie jo esamą padėtį ir sąlygas.

UNIVERSITAS iR FiLosoFija

Universitetas, ko gero, yra vieta, į kurią susieina ir iš 
kurios kyla visos aptartosios filosofijos fenomeno Lie
tuvoje temos. Nors galima mėginti įsivaizduoti apie 
savarankišką ir savipakankamą filosofą kūrėją (galbūt 
net rasti pavyzdžių), vis dėlto filosofija visada buvo ir, 
manau, liko labiau akademinėje terpėje gyvuojantis ir 
besiglaudžiantis fenomenas. Dar daugiau, šį savo aka
demiškumą ji turėtų priimti ne kaip ženklą, rodantį 
jos trūkumą ar nepakankamumą realiam pasauliui, 
o kaip savivoką, jog esama terpės, kurioje iš filosofijos 
nebus nuolat įkyriai reikalaujama atsiskaityti ir įro
dyti savo teikiamą naudą. Tai reiškia, jog jai nebūtina 
tiesmukai atsakinėti į minėtąjį „O kam to reikia?“, nes 
filosofijos žiūra į pasaulį yra šiek tiek kitokia ir būtent 
kaip kitokia ji gali bei turi būti priimta. Galima kalbėti 
ir apie tai, jog būtent universitete filosofai tampa vien 
filosofijos dėstytojais13, perpasakojančiais kitų mintis, 
atsižadančiais savo mąstymo. Tenka pripažinti, jog toks 
reiškinys, ypač pas mus, išties egzistuoja. Kita vertus, 
tai vėlgi daugiau pačios mūsų mąstysenos ypatybės, o ne 
universiteto apskritai problema. Daugybė žymių filoso
fų kuo puikiausiai gebėjo derinti savo kūrybinę mąsty
mo veiklą ir dėstymą, vos vienas kitas apskritai neturė
jo reikalų su akademybe, o tokios istorijos kaip Hegelio 
ir Schopenhauerio skaitomų savos filosofijos paskaitų 
konkurencija rodo, jog universitetas ne tik netrukdo, 
tačiau dar ir skatina nuolatos pasitempti prieš kolegas. 
Kitaip tariant, universitetas pats savaime nėra filosofi
nę mintį stagnuojanti institucija, tai erdvė, kur ji kaip 
tik turi galimybę gimti, nevaržomai skleistis ir išlikti. 
Čia susitinka ne tik skirtingos idėjos, tačiau ir skirtin
gos kartos: raštų ir paskaitų dėka sudabartinama praei
tis, aktyvų vita contemplativa gyvenančiųjų dabartis ir 
pirmuosius žingsnius išminties link žengiančiųjų atei
tis. Tai unikali ir filosofijai itin palanki erdvė.

10 tomas sodeika, arūnas sverdiolas, „Gyvenimas kolboje ir tuoj po 
to“, in: Metmenys, 1991, nr. 60, p. 29–45.

11 Ibid., p. 42–43.

12 tomas sodeika, „apie metafiziką: septynios situacijos su intarpais 
bei komentarais“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 1996, nr. 9, p. 540.

13 alvydas jokubaitis, „du filosofiniai režimai“, p. 209.
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Čia ne tik leistina, bet ir būtina užduoti klausimą, ar 
universitetas, apie kurį kalbu, egzistuoja ir pas mus. 
Michaelas Oakeshottas yra sakęs, jog „universitetas 
liausis egzistavęs, kai lavinimas jame išsigims į tai, kas 
šiandien vadinama moksliniais tyrimais, kai dėstymas 
jame virs paprasčiausiu instruktažu, užpildančiu visą 
studentų laiką, ir kai studentai nebus genami intelek
tualinės laimės paieškų, o ateis visiškai negyvybingi ir 
išsekę, tenorintys gauti praktišką ir pritaikomą mora
linių bei intelektinių žinių bagažą, kai jie ateis be jokio 
supratimo apie pokalbio manieras, tetrokšdami įgyti 
kvalifikaciją, padėsiančią užsidirbti pragyvenimui, arba 
diplomą, leisiantį jiems įsisukti į pasaulio eksploataci
ją“14. Savo esė jis kalbėjo apskritai apie visas universite
tines sritis, tačiau didelė dalis jo pastabų, kaip ir ši, itin 
tinka filosofijos akademinei būčiai nusakyti. Reikia pri
durti ir tai, jog rašydamas šį tekstą Oakeshottas tokią 
universiteto padėtį dar matė ne kaip esamybę, o kaip 
grėsmę, dėl kurios mėgino įspėti. Šiandien, deja, retas 
nesutiktų, jog terminai praktiškas ir pritaikomas žinių 
bagažas, kvalifikacija, diplomas, pasaulio eksploatacija 
neišvengiamai turėtų atsidurti universiteto apibrėžime, 
o žodžiai lavinimas ar intelektualinės laimės paieškos 
laikytini atgyvena, jei ne svaičiojimu. Ir toks požiūris 
nėra vien apie universitetą, vadinasi, iš išorės. Jį vis 
dažniau galima sutikti pačiame universitete.

Tiesa, daugybė į filosofiją ateinančių studentų ateina 
pirmiausiai ne dėl pačios filosofijos: vieni dėl diplomo, 
kiti dėl atsitiktinumo, treti šiaip – iš nežinojimo, kur 
eiti. Tokia studijų padėtis Lietuvoje – vieša paslaptis. 
Vis dėlto tarp tos daugybės, tikėtina, pasitaiko ir tokių, 
kuriuos čia atveda labai nuoširdus noras iš tiesų studi
juoti filosofiją. Tačiau ar šis jų smalsumas ir susidomė
jimas („Oho, kaip įdomu!“) iš tiesų randa tai, ko ieško? 
Formalizuotos paskaitos, pateikiančios konspektyviai 
susumuotą informaciją, kažin ar dar įdomią patiems 
dėstytojams, neprobleminė prieiga prie diskutuotinų da
lykų, gilesnių tekstų analizės ir kokybiško seminarinio 
darbo stoka slopina bet kokį entuziazmą, nes bet kuri 
dar besimokančio mąstymo pastanga išjudėti lieka ne
skatintina, nepastebėta, o kartais net nepageidaujama. 
O juk labiausiai tokiam mąstymui šiuose pirmuosiuose 
žingsniuose reikia ne dresuotojo, o vedlio, kad po kurio 
laiko, kelių ar keliolikos suklupimų, jis jau sugebėtų 
žingsniuoti pats. Tačiau jei pats dėstytojas į paskaitas 
ir seminarus težiūri procedūriškai, kaip į būtiną atbūti 
laiką, ir, galbūt nusivylęs išties vien diplomo siekiančia 
mase, nebemato prasmės tapti vedliu net tiems keliems 
to norintiems, jei jis ima vadovautis „O kam to reikia?“ 
principu, būtent jį, kaip praktinę pamoką padiktuoja ir 
studentams, kurie galbūt vien iš entuziazmo būtų galėję 

eiti daug toliau. Būtent todėl filosofijos dėstymą reikėtų 
suvokti ne kaip priešingybę filosofavimui, tačiau kaip 
filosofiniam gyvenimui reikalingą, net būtiną gebėji
mą. Būti filosofijos dėstytoju ir reiškia gebėjimą ugdyti: 
skatinti mąstyti, o ne vien išmokti; neleisti pasiduoti 
iškilus intelektiniams sunkumams; parodyti įmano
mus idėjų kelius, įduoti žemėlapius ir paleisti keliauti.

Pabaigai norėčiau prisiminti amerikiečių rašytojo Her
mano Mellvilio apsakymą apie perrašinėtoją Bartlbį ir 
sunkiai verčiamą jo atsakymą į kiekvieną užduotą klau
simą: I would prefer not to (Rolando Kazlo režisuotoje 
inscenizacijoje girdime: „Aš bevelyčiau to nedaryti“). Šio 
teksto akimis, ši ištara itin taikliai nusako filosofijos pa
dėtį Lietuvoje. Žyminti neturiningą, vien formalų teigia
mą neigimą, taigi nei teigdama, nei neigdama, ji, iškilus 
klausimui ar prireikus spręsti sunkumą, niekur neveda. 
Ji stagnuoja ir verčia susilaikyti galintį veikti. Tai savitas 
abejingumas aplinkai, kad ir kokia ji būtų. Šiandien mes 
galime dar kartą, kaip jau buvo ne kartą daryta, konsta
tuoti, jog filosofija pas mus iš tiesų turi didelių prob lemų, 
ar net kad jos padėtis apskritai apverktina15. Vis dėlto, 
man atrodo, pats savaime toks fakto konstatavimas nėra 
visiškai teisingas ar juo labiau toks, ties kuriuo turėtume 
apsistoti. Kartojimas, kad padėtis prasta, niekur neveda, 
nebent suvokiama, jog ji gali tapti geresnė, dar daugiau, 
tai priklauso ne nuo pačios padėties, o nuo mūsų. Todėl 
šioje vietoje aš rinkčiausi gal ir naivią, tačiau, tikiu, dau
giau žadančią poziciją mūsų tuštumose ir stygiuose ma
tyti galimybes, o sąstingiuose – potenciją.

FiLosoFijos Lietuvoje eskizas

14 michael oakeshott, „universiteto idėja“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 
2010, nr. 12, p. 449. 

15 nerija Putinaitė, „ar esama filosofijos lauko Lietuvoje?“, p. 605.
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dešinės piktumas, kairės gerumas

TOMAS DAUGIRDAS

Nepaisant kalbų apie dešinės ir kairės 
perskyros nykimą, suaktyvėjusios dis
kusijos Lietuvoje apie žmogaus teises, 
mažumų galimybes reikštis bei gėjų 
paradas atskleidžia, jog ši perskyra 
niekur nedingo, ji tik įgavo naujas for
mas. Kovos tarp kairės ir dešinės iš 
ekonominės sferos bei tradicinės prieš
priešos tarp požiūrio į kapitalistus ir 
išnaudotojus persikelia į kitą sferą: 
žmogaus teisių bei visuomenės verty
bių, valstybės gyvenimo normų ar net 
klausimo apie tai, kas yra valstybė. 

Kairumas, kaip ir anksčiau, sieja
mas su silpnųjų gynimu bei stiprių
jų „savivalės“ apribojimu. Skirtumas 
nuo ankstesnių laikų yra diskusijų ar 
įtampų laukas, daug labiau nei anks
čiau pasislinkęs pasaulėžiūrų bei ver
tybinių pozicijų link. Diskusijas apie 
tai, kas yra ekonominis neturtėlis bei 
išnaudojamasis yra išstumtos disku
sijų apie tai, kas yra išnaudojamasis 
ar „neturtėlis“ žmogaus teisių pras
me. Kalbant apie minimalią ekonomi
nę gerovę, jos apimtį galima apibrėžti 
labai įvairiai: kaip apsaugą nuo bado 
mirties ar kaip žmogaus „orumo“ ne
žeidžiančio gyvenimo užtikrinimo, kai 
žmogus turi erdvų būstą ar net trans
porto priemonę. Panašiai įvairi gali 
būti ir žmogaus teisių apimtis: kaip 
būsto, gyvybės bei sveikatos apsauga 
ar kaip asmenybinio kitoniškumo pri
pažinimas lygiavertišku bei reikšmin
gu valstybei. 

Lietuvoje žmogaus teisių suprati
mas neabejotinai plečiasi. Tradiciškai 
šią plėtrą daug labiau už dešiniuosius 
palaiko kairieji. Pirmiausia todėl, kad 
šiame procese tie, kurie teisių neturėjo 
bei jautėsi dėl to nuskriausti, jas įgyja, 
visuomenėje randasi daugiau lygybės. 
Šiai lygybei ir priešinasi dešinieji, ku

rie viešojoje erdvėje jau įgauna įvaizdį 
„monopolistų“, norinčių uzurpuoti iš
imtinę teisę reguliuoti bei spręsti, kiek 
kas ir kokių teisių valstybėje gali tu
rėti. Dešinieji rodosi kaip ankstesnių 
laikų ekonominiai kapitalistai, skirtu
mas vien tas, kad išnaudojimas reiš
kiasi ne per materialinių vertybių tu
rėjimą, o per turėjimą teisių ir tai, ką 
galima būtų įvardyti kaip „teisių turė
jimą“. Taip situacija matoma iš kairių
jų pozicijų, ir šis matymas turi nemažą 
palaikymą visuomenėje. Pagrindinis 
skirtumas bei nesusišnekėjimas tarp 
kairiųjų ir dešiniųjų yra tas, kad kai
rieji į valstybę nežvelgia kaip į darinį, 
kuris yra sukurtas bei pastatytas ant 
moralinių ar vertybinių pamatų. 

Iš kairiųjų pozicijų valstybė yra in
teresų ir galių suderinimas ir išlygini
mas, laikantis tam tikro sutarto mora
lės kodekso. Pastarasis gali keistis, jei 
keičiasi visuomenės situacija, jei atsi
randa naujos vertybinės idėjos arba jei 
pasikeičia interesų ir galių pusiausvy
ra. Šitaip žiūrint, jei visuomenėje ran
dasi daug netradicinių šeimų ar homo
seksualių žmonių, tai valstybė neturi 
nustatyti jokio prioritetinio šeimos ar 
gyvenimo modelio, kuris neatitiktų iš
ryškėjusių tendencijų. Dešinieji, prie
šingai, tam tikrą moralę siedami su 
valstybės pagrindais, bus įsitikinę, 
kad valstybė privalanti nustatyti tam 
tikras prioritetines verty
bių hierarchijas bei gyve
nimo modelį. Jei ji nusto
tų tai daryti, tai jau būtų 
visai kita valstybė. Tiks
liau sakant, tai nebūtų 
valstybė, o koks nors ki
tas bendro gyvenimo mo
delis. Žvelgiant iš šios 
pozicijos, lygių teisių su

teikimas taip pat įgautų moralinį ats
palvį, o skirtingos gyvensenos, tarki
me, homoseksualų ir heteroseksualų, 
šeimos būtų traktuojamos kaip lygia
vertės moraline prasme. Žmogaus tei
sių klausimo dešinieji negali svarsty
ti atsietai nuo klausimo apie valstybę 
bei jos pagrindus. Tuo tarpu kairie
siems tai tėra siekis engiamuosius iš
vaduoti iš jų būklės. Vis dėlto kairieji 
negali būti iki galo nuoseklūs, nes kad 
ir kaip gintų žmogaus teisę gyventi, 
kaip jam norisi, teisės alkoholikui būti 
alkoholiku ar savižudžiui žudytis ne
galės aiškinti kaip lygiaverčių teisei 
nebūti persekiojamam dėl religinių 
pažiūrų. Apie šias dilemas akademi
nėse erdvėse yra nemažai diskutuota 
ir diskutuojama.

Lietuvoje sankirta tarp dešiniųjų ir 
kairiųjų yra gana aštri. Dešiniųjų radi
kalėjimui bei baimėms, regis, nėra jo
kio pagrindo. Valstybės pamatuose yra 
įtvirtinta pagarba tradicijoms, tradici
nė šeima, tradicinė tautinė valstybė. 
Vis dėlto pats valstybės funkcionavi
mas turi daugiau kairiųjų nei dešiniųjų 
bruožų. Tai atsiskleidžia per jau nusi
stovėjusį bei tarsi klausimų nekeliantį 
santykį tarp visuomenės ir valstybės. 

Lietuvos visuomenė yra labai politi
zuota bei labai arti „politikos“. Kokia 
nors atsiradusi visuomenės grupė ar 
judėjimas yra labai greiti pretenden

tai tapti politine grupe. Ji 
veikia kaip judėjimas iki 
artimiausių rinkimų, kai 
deda pastangas patek
ti į Seimą bei įstatymais 
įtvirtinti savo pasaulė
žiūrą ir pažiūras. Net tai, 
kas Lietuvoje suvokiama 
kaip „pilietinė visuome
nė“, dažniausiai suvokia

akademybė
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ma ne kaip įvairiai pagal skirtingas 
pažiūras organizuota visuomenė, o 
kaip politizuota piliečių visuma, kaip 
grupės, artimai suaugusios su politi
ka, kontroliuojančios ir prižiūrinčios 
politinį vyksmą. „Pilietinis“ organiza
vimasis beveik yra tapęs politinio vei
kimo sinonimu. Lietuvoje beveik nesa
ma viešumoje matomų nepolitizuotų 
visuomeninių organizacijų, nebent tos, 
kurios rūpinasi beglobiais gyvūnais. 
Tačiau turbūt mažai kam liežuvis ap
siverstų pasakyti, jog moksleiviai, dalį 
vasaros praleidžiantys valydami gyvū
nų narvus, yra pilietiški. Nes „pilietiš
kumas“ juk visai kas „kita“...

Lietuvoje labai trumpas kelias nuo 
viešo pasaulėžiūros ar požiūrio pareiš
kimo iki siekio bei galimybių jį kaip 
išskirtinį įtvirtinti politiškai, įstaty
mo būdu. Lietuvos valstybės himne 
minima „praeitis“, iš kurios semiama 
stiprybė bei valstybės kūrimosi isto
rija skatina Lietuvos neopagonis nesi
tenkinti vien ritualų praktikavimu, o 
siekti tradicinės religijos statuso. 

Bet kuris aktyvesnis veikėjas viešu
moje priimamas ir net save anksčiau 
ar vėliau ima suvokti kaip potencialų 
politiką. Visuomenės veikėjas šiame 
kontekste tėra iki galo neišsiskleidęs 
politikas, pagal save siekiantis tvarky
ti valstybę bei ketinantis ištaisyti vis
ką, ką ankstesni politikai yra padarę 
blogai ar netinkamai. Jis nesitenkina 
bendradarbiaudamas su politikais ar 
kreipdamas tinkama kryptimi kurios 
nors partijos politinę programą. Jis 
pats nori tapti politiku, ir kelias nėra 
tolimas. Tai aiškiausiai parodė nese
na Garliavos istorija. Pradžioje spon
taniškas visuomeninis sambūris akty
viai kurį laiką reiškėsi viešumoje. Jis 
jaudino žmones apie mergaitę, kurios 
niekas tarsi negynė, o valstybė ir po
litikai buvę prieš ją nusistatę ir susi
mokę. Nereikėjo būti dideliu pranašu 
numatant, kad neilgai trukus sąjūdis 
pasuks į politiką: ne vien pareikš pre
tenzijas, bet ir pateks į Seimą bei gaus 
įgaliojimą perdaryti valstybę. Galbūt 
ir būtų perdarę, jei būtų gavę daugiau 
balsų. O jei nebūtų perdarę, tai bent 

sukėlę nemenką teisinę sumaištį. 
Visuomeniškumo ir politiškumo 

glaudus suaugimas yra valstybės aiš
kus kairuoliškumo požymis. Politinia
me gyvenime mažai nerašytų taisyklių 
ar bendro supratimo, kuris skatintų 
nesibaiminti bei pasitikėti, kad vals
tybė staiga nebus perkeista, joje poli
tinį dominavimą perėmus kuriai nors 
visuomeniškai aktyviai grupei. Su
pratimas, kaip menkai Lietuvoje išsi
vysčiusi aktyvioji visuomenė bei koks 
menkas jos atitrūkimas nuo politikos, 
skatina su nepasitikėjimu žiūrėti į vie
šumoje aktyviai pradėjusį reikštis vi
suomeninį sąjūdį ar grupę. Antai nėra 
sunku įsivaizduoti, kad gėjų tapimas 
politine jėga gali prasidėti nuo jų vie
šo parado bei tam tikros kankinystės, 
kuria šis judėjimas jau yra apgaubtas. 
Kankinystė, reali ar potenciali, abejo
nių nekelia. Miesto meras krovėsi sau 
politinį kapitalą juos vaikydamas bei 
nesuteikdamas teisės paradui. Bent 
dvi savaites prieš paradą gėjai buvo 
užgauliojami nerenkant žodžių. Soci
aliniai tinklai bei blogai sudaro sąly
gas vartoti posakius, peržengiančius 
bet kokias žurnalistinės bei etikos aps
kritai ribas. Komentarai socialiniais 
tinkliniais kanalais sklido į visas pu
ses. Parado metu gerai nusiteikę de
monstruojantieji buvo lydimi keiksno
jimų bei persikreipusių veidų. Radosi 
nemažai tų, kurie ėmė solidarizuotis 
su maršu, ko anksčiau niekada nebu
vo darę, nes silpnųjų ir nepripažintų
jų persekiojimas buvo tarsi pernelyg 
akivaizdus. 

Matant kitų visuomenėje buvusių 
ryškių pavyzdžių politinę sėkmę, nea
bejotinai kyla baimės dėl šio judėjimo 
tolesnės raidos politinių perspektyvų. 
Gėjų atstovai veikiai gali užsimoti tap
ti politine jėga bei politiškai įtvirtinti 
tam tikrą gyvenimo būdą kaip mora
line prasme lygiavertį kitiems gyve
nimo būdams valstybėje. Tokiu atveju 
homoseksualumas taptų viena valsty
bės gyvenimo normų. Žvelgiant iš de
šiniųjų pozicijų, tokia situacija reikštų, 
kad būtų perkeisti valstybės pagrin
dai, moraline prasme ji būtų kita vals

tybė. Nepasitikėjimas politikos stabi
lumu bei valstybės pamatų tvirtumu 
dešiniuosius skatina užimti radikalią 
poziciją ir visuomeninių judėjimų bei 
viešų eitynių atžvilgiu.

Kairieji, gindami mažuosius, skriau
džiamus ir silpnuosius, Lietuvoje ne
abejotinai yra daug simpatingesni ir 
„geresni“ už dešiniuosius, net jei abiem 
pusėms trūksta mandagumo ir etike
to. Kairieji tarsi prieš nieką nekovoja, 
nesiekia visuomenei primesti vertybi
nių ar moralės požiūrių, yra taikiai bei 
geranoriškai nusiteikę. Vienintelis da
lykas, ką būtų galima jiems prikišti, 
tai tam tikrus neapsižiūrėjimus, kilu
sius ne iš „blogos valios“, – kad ir at
ėjusios krizės pražiūrėjimą. Panašiai 
ir vertybių srityje, kurių sumaištis vi
suomenei, nepratusiai prie atsakomy
bės, gali pasirodyti daug patrauklesnė 
nei kovojimas dėl tam tikrų „tradicinė
mis“ vadinamų vertybių ar vertybinių 
hierarchijų. 

Dešinieji yra mažiau „patrauklūs“, 
nes jų įvaizdis vis labiau siejamas su 
įvairiomis kovos ir priešinimosi for
momis, nepasitenkinimu ir „piktu
mu“. Antai teroristinis radikalumas 
dažnai siejamas su dešine, o ne su 
kaire. Veikiausiai niekam Lietuvo
je nekyla klausimų, kas buvo Ander
sas B. Breivikas, dešinysis ar kairysis. 
Panašiai būtų klasifikuoti ir musul
monų teroristai, kad ir Osama bin La
denas. Netikslu būtų sakyti, kad tai 
tėra senosios retorikos apie „dešinįjį 
ekstremizmą“ bei „religinį fanatizmą“ 
atspindžiai. Šiuo metu tai yra dabar
ties reiškinys. Jis skatina romantizuo
ti valstybės perversmus, tokius kaip 
revoliucija Rusijoje ar Kuboje, į pirmą 
planą iškeliant engiamųjų bei skriau
džiamųjų išlaisvinimą, o į tolimąjį pla
ną – revoliucijų sukeltą terorą bei su
maištį. Tai reiškinys, kuris valstybės 
ir moralės siejimą skatina prilyginti 
išnaudojimui ar net terorui. Kairumas 
yra tapęs radikaliu ir dominuojančiu. 
Todėl dešinieji Lietuvoje ar kitur šian
dien turi būti vertybiškai radikalūs, 
nes kitaip išnyktų valstybė, kuri turi 
moralinę prasmę. 	



340 naujasis židinys-aidai  2013  /  5

Išgyvendamos gilius sąmoningumo pokyčius, tautos 
pačia savo prigimtimi skatina atminties netekimą, o 
taip atsivėrusios jos spragos užpildomos konkrečiomis 
istorinėmis sąlygomis susiklosčiusiais pasakojimais1. Iš 
tokių „didžiųjų pasakojimų“ veikiamų nepastovių mar
ginalinių atminčių formuojama nacionalinė tapatybė 
nuolat kinta, tačiau niekada galutinai ir negrįžtamai 
neatitrūksta nuo ją sukūrusios visuomenės. Nutinkan
tys istoriniai lūžiai keičia žmonių požiūrius į konkrečius 
reiškinius, jų vertinimus, tačiau, pasikeitus aplinky
bėms, neretai (ir beveik visada) jie sugrįžta į žmogaus 
atminties/atminčių viešpatiją2.

Vienas iš tokių inertiškų sąmonės komponentų yra 
medžioklės fenomeno samprata bei jos transformaci
jos skirtingais laikotarpiais. Archainių laikų būtinybė 
susimedžioti sau maisto, laipsniškai virtusi kilmingųjų 
(arba išskirtinio luomo atstovų) pramoga bei privilegi
ja, nepraranda aktualumo iki šių dienų bei kelia naujus 
klausimus apie medžioklės būtinybę bei reikšmę. Antai 
LDK susiklostęs medžioklės elitiškumo vaizdinys toks 
išliko ir pirmosios Lietuvos Respublikos politinio elito 
sąmonėje, o sovietų valdžios metais, nacionalizavus vi
sus medžioklės plotus, teisė medžioti tapo „nerašyta“, 
tačiau realia, kone privaloma sėkmingos nomenklatū
rinės karjeros sąlyga3. 

Tokiems medžioklės sampratos kismo aspektams iš

Ldk vaLdovo medžiokLės
nuo ekonominės būtinybės iki „karališkojo sporto“

Toma Zarankaitė

siaiškinti reikėtų nuodugnių ir kompleksinių tyrimų, 
tačiau, palikę juos ateičiai, galime tvirtai tarti, kad skir
tingais istoriniais laikotarpiais gyvenę žmonės (tiksliau, 
jų kartos) vis kitaip suvokė ir medžioklę bei jos teikiamą 
naudą. Manytina, kad ikivalstybinių laikų medžioto
jų požiūris į savo veiklą buvo žymiai pragmatiškesnis 
nei vėlesnių amžių, kai medžioklės reikšmė nebegalėjo 
būti apibrėžiama vien ūkiniu aspektu. Viduramžiais ir 
ankstyvaisiais Naujaisiais amžiais ji buvo tapusi įvai
riapusiu simbiotiniu ryšiu, apjungusiu Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio (toliau – Ldk) kasdienybę, ekonominį vals
tybės gyvenimą,net užsienio politiką. Šitaip medžioklė 
tapo „senalietuvio“ Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys
tės (toliau – LDK) piliečio savivokos dalimi, neatskiria
ma nuo jo kasdienybės. Naudingos informacijos apie 
tai gausu archyviniuose4 ir publikuotuose šaltiniuose. 
Luko Gurnickio5, Mikalojaus Husoviano6 veikalai bene 
geriausiai atspindi to meto medžiotojų santykį su gam
tos pasauliu. Lietuvos Metrikos7 (toliau – LM) knygose 
esantys dokumentai leidžia pajusti LDK valdovų orga
nizuojamų medžioklių svarbą, iškeldami prieš mūsų 
akis tankias LDK girias, apnuoginantys medžiojančio 
valdovo silpnybes ir leidžiantys atrasti ryškių emocijų 
bei gyvybingumo kupiną valdovo bei kilmingųjų pasau
lį. Reikšmingų įžvalgų minėtais klausimais yra paskel
bę LDK kasdienybės problematiką tyrinėję mokslinin

istorija
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kai Marcelinas Ročka8, Rimvydas Petrauskas9, Giedrė 
Mickūnaitė10, Rūta Čapaitė11. 

Itin retai lietuvių istoriografijoje diskutuojamas gam
tos etikos aspektas, nors tai vienas iš fundamentaliau
sių etikos klausimų, nes „žmogaus moralinis santykis su 
gamta atsirado archajiniais laikais“12 ir tik „civilizacijos 
raidoje jis buvo nustumtas į kultūros pakraštį, natūra
liajai realybei suteikiant imoralinės erdvės statusą“13. 
LDK apie medžiotojo ir laukinės gyvūnijos dorovinį san
tykį susimąstyta dar XVI a. Tuo metu suintensyvėjusi 
medžioklės plotų apsauga nereiškė didžiojo kunigaikščio 
siekio kuo stipriau saugoti gyvūnų rūšis nuo galimo iš
nykimo, tačiau atspindėjo šiuo laikotarpiu pripažįstamas 
nuosaikaus hedonizmo normas, deklaruojamas žmogaus 
pranašumą prieš žvėrį ir pabrėžiančias žmogaus teisę 
saikingai džiaugtis visomis girių teikiamomis gėrybė
mis14. Husovianas giesmėje apie stumbro medžioklę ne
dviprasmiškai sako: „Žūsta savaime dėl to sparnuotieji 
paukščiai ir žvėrys, / Jeigu per šykščiai su jais elgiasi tu
rintys juos. / Teko ne kartą matyt, kaip didžiuos ežeruos 
nyksta žuvys, / Jei šeimininkas per daug gailisi gaudy
ti jas“15. Toks santykis su medžiojama fauna įpareigo
jo medžiotoją justi atsakomybę ir saiką, eksploatuojant 
kilmingiesiems Dievo suteiktas vertybes, tačiau bėgant 
laikui saiko pojūtis tapo vis menkiau apčiuopiamas, o 
požiūris, jog laukiniai gyvūnai nėra dorovinės būtybės, 
todėl elgesys su jais negali būti vertinamas moralinėmis 
kategorijomis, dominavo iki XX a. pradžios (tik, reikia 
manyti, žymiai sekuliaresnis)16. Todėl verta giliau paa
nalizuoti LDK valdovo organizuojamų medžioklių reikš
mę to meto kilmingųjų kasdienybėje ir viešajame gyve
nime, užčiuopiant sampratos virsmą nuo ekonominės 
būtinybės iki „karališkojo sporto“.

GiRios iR medžiokLės vaizdinys Ldk 
vaLdanČiojo eLito savimonėje

Lietuvos didžiojo kunigaikščio bei jo dvariškių geogra
finis akiratis XV–XVI a. nuolat plėtėsi, tačiau pastoviu 

gamtiniu objektu, įsirėžusiu į LDK kilmingųjų sąmonę 
bei tiesiogiai įtakojusiu jų savimonę, galėtume laikyti 
girių masyvus, kurie buvo nuolat realiai eksploatuoja
mi. Dar ikivalstybiniais laikais vienu archaiškiausių 
tokio eksploatavimo būdų tapo medžioklė, garantavu
si apsirūpinimą maistu bei išlikimą. Svarbu pabrėžti, 
kad XII–XIII a. sandūra yra laikoma riba tarp gentinės 
ir feodalinės medžioklės periodų17. XIV a. (kaip, beje, ir 
vėlesniais laikotarpiais) stambiųjų gyvūnų medžioklė 
tapo visų pirma valdančiojo elito pramoga ir privilegi
ja, todėl laukinių gyvūnų mėsa paįvairindavo diduo
menės stalą18. Lietuvos pietrytinėje dalyje – Vilniaus, 
Kernavės ir Trakų apylinkėse – susiformavus Mindau
go domenui, ir iškilo pirmosios valdovų rezidencijos bei 
medžioklės pilys19. Greta valdovų ir sritinių kunigaikš
čių, didelę dalį tarp medžiojančiųjų sudarė pilių įgulos, 
tačiau paprastų bendruomenininkų racione laukinių 
žvėrių mėsos būta žymiai mažiau20. XIV a. pagrindi
nių valdančiojo elito medžioklės dvarų būta Kernavėje, 
Maišiagaloje, Nemenčinėje, Trakuose, Vilniaus apylin
kėse (Brodeliškių piliakalnis)21.

Anot Laimos Bucevičiūtės, žemėlapiuose grafinėmis 
priemonėmis perteikiamas mentalinėje plotmėje slypin
tis valstybės erdvės vaizdinys ir jos teritorijos refleksijos 
pojūtis22. XVI a. žemėlapiuose, skirtuose Europai, LDK 
teritorijoje vaizduojami dideli girių masyvai (kurių tiks
laus ploto dėl mastelio neatitikimų apskaičiuoti neišei
na) liudija, kad giria to meto valdančiojo elito savivokoje 
buvo gana reikšminga23. Vėlyvaisiais Viduramžiais bei 
ankstyvaisiais Naujaisiais amžiais miškas traktuotas 
ne tik kaip materialinių gėrybių šaltinis, bet ir kaip 
mistinių, gydančių galių turinti erdvė, aštrinanti klau
są bei regėjimą, išblaškanti blogą nuotaiką ar net ilgi
nanti gyvenimo trukmę24.

Nors valstybės politinis centras buvo šiuolaikinės Lie
tuvos teritorijoje, anot Povilo Matulionio, mažiausiai 
42–45% šios teritorijos XV–XVI a. dengė miškai25. Te
ritorijos miškingumas neliko nepastebėtas ir per LDK 
teritoriją keliavusių amžininkų Ghilleberto de Lannoy, 
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12 Česlovas kalenda, „ekologinė etika: kilmė, principai, taikymas“, 
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18 manvydas vitkūnas, „medžioklė Xiii–Xiv a. (tyrinėjimų Pietryčių 
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21 Ibid., p. 5.
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23 Lietuva žemėlapiuose, sudarė aldona bieliūnienė, birutė kulnytė, 
Rūta subatniekienė, vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2011, p. 
60–61, 62–63, 64–65, 78–79, 88–89 ir t.
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Petro Dusburgiečio, Jano Długoszo, Sigismundo von 
Herbersteino, Pilypo Kalimacho, Motiejaus Miecho
viečio, Alberto Krantzo, Erasmo Stelos ir kt.26 Tiesa, 
Edvardas Gudavičius pabrėžia, kad XV a. vykusi vidaus 

kolonizacija pakeitė ankstesnį LDK kraštovaizdį, suma
žino miškų ir pelkių plotus27, tačiau net ir po to LDK te
ritorijos miškingumas išliko gana didelis, palyginus su 
kitomis to meto Vakarų Europos valstybėmis28.

Aptariamo laikotarpio literatūriniuose tekstuose ar 
metraščiuose ekonominė (reikia manyti, ir karinė) kraš
to galia neretai siejama su vešlių girių ir derlingos že
mės teikiamomis gėrybėmis29. Antai Bychovco kroni
koje plačiai ir vaizdingai aprašomas LDK landšaftas: 
„Plaukdami Nemunu aukštyn [...] pamatė abipus aukš
tus kalnus, o už tų kalnų – plačias lygumas ir vešlius 
ąžuolynus, lūžtančius nuo gausybės visokių žvėrių, visų 
pirma taurų, stumbrų, briedžių, elnių, stirnų, lūšių, 
kiaunių, lapių, voverių, šermuonėlių ir įvairių kitų“30. 
Disponavimas šiomis vertybėmis bei išskirtinės naudo
jimosi prerogatyvos stiprino politinį valdovo prestižą. 
Medžioklėse demonstruojamas valdovo ištvermingu
mas bei jaunatviškumas artikuliavo jo, kaip kario gebė
jimus31, garantuojančius nuolatinį produkto (medžiok
lės atveju – laimikio) nusavinimą32 bei teisę jį dalyti 
savo valdiniams. 

Ši pramoga, reikalaujanti daug ištvermės, istorio
grafijoje kartais pavadinama „karališkuoju sportu“33, 
formuoja ir įtvirtina Ldk kaip aistringo medžiotojo pa
veikslą. Antai XVI a. kūręs Husovianas, kurdamas gies
mę Apie stumbro išvaizdą, žiaurumą ir medžioklę pa
sinaudojo literatūra apie Europos šiaurės kraštus bei 
rusėniška literatūra apie taurus ir Lietuvos didįjį kuni
gaikštį Vytautą34. Galbūt Vytauto aistra medžioklei iki 
pat jo mirties, o galbūt noras išlaikyti savo pavaldinių 
pagarbą bei demonstruoti fizinį pajėgumą35, paskatino 
Husovianą Ldk Vytauto medžiokles ateities kartoms 
pateikti kaip valdovams derančios pramogos pavyzdį. 

 Medžioklė stiprino valdovo padėtį kilmingųjų aky
se: „Į pavojus su mumis didžiadvasiai čia veržias kara
liai“36, o steigiami specialūs medžioklės dvarai ar Ldk 
pilys be savo pirmapradžių ekonominių ar gynybinių 
funkcijų turėjo net ir nesant valdovui priminti apie iš
skirtines valdovo regalijas, demonstruoti kunigaikštiš
kos valdžios išskirtinumą37.

Istoriografijoje įprasta manyti, kad iki XV a. vidurio 
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37 Rimvydas Petrauskas, „valstybės stiprėjimas ir plėtra“, in: Lietuva 

Jupiteris ir jo vaikai. 1475–1500. iliustracija iš knygos Venus und 
Mars. Das mittelalterliche Hausbuch aus der Sammlung der Fürsten 
von Waldburg Wolfegg (miunchenas, 1997). http://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Hausbuch_Wolfegg_12r_jupiter.jpg



343naujasis židinys-aidai   2013  /  5

medžioklė buvusi savita taurumo ir karinių dalykų mo
kykla, kadangi ilgalaikėse medžioklėse buvo išmoks
tama naudotis ginklais, ugdomas šaltakraujiškumas, 
mokomasi sudėtingose situacijose suvaldyti žirgą, taip 
pat įprantama prie didelių fizinių krūvių, sunkumų, ne
priteklių bei gyvenimo lauko sąlygomis38. Galima tarti, 
kad neretai tokiu būdu buvo išmokstama ir taktinių 
karinių manevrų, kurie prireikus galėjo būti pritaikyti 
ir mūšio lauke. 

Dvaro jaunuomenės pratybų realijos39 atsiskleidžia 
Husoviano giesmėje apie stumbro medžioklę, kurioje 
daugeliui vyrų pražūtingos medžioklės nauda grindžia
ma karinių gebėjimų ugdymu: „Stiprino dvasią karių, 
savo tėvynės jėgas“40. Galime daryti išvadą, kad vė
lyvaisiais Viduramžiais vienu iš valdžios ir valstybės 
tvirtumo pamatų valdančiojo elito savimonėje vis dar 
tebebuvo fizinės galios demonstravimas, puikiai atsi
skleidžiantis medžioklių metu bei derantis prie riteriš
ko gyvenimo būdo. Taigi medžioklė (LDK buvusi savo
tišku riterių turnyrų pakaitalu ar analogu) leido joje 
dalyvaujantiems kilmingiesiems įsiteikti kunigaikščiui 
bei padaryti įspūdį medžiokles stebinčioms damoms. 
Viešai demonstruojami medžioklių trofėjai kūrė valdo
vo kaip šalies priešų nugalėtojo alegoriją, kai pergalės 
prieš žvėris buvo suvokiamos tarytum sėkmės būsimuo
se mūšiuose provaizdis41. LDK medžioklės tradicijoje 
valdovas yra ypatinga, centrinė figūra, jį lydi jo rangą 
atitinkanti sėkmė42, tampanti regima kunigaikštiškos 
galios išraiška.

XV a. rengtos valdovų medžioklės buvo pramoginio 
pobūdžio, kadangi būtinybė susimedžioti maisto neslė
gė didžiojo kunigaikščio pečių. Priešingai, XV a. yra ži
noma visa eilė specialias medžioklės tarnybas turinčių 
valstiečių43, turėjusių aprūpinti valdovo dvarą reikia
mais miško produktais bei žvėriena. Reginos Volkaitės
Kulikauskienės Punios piliakalnio tyrimai, kurių metu 
XV a. sluoksnyje rasta itin daug laukinių stambiųjų 
žvėrių kaulų, o kailinių žvėrelių medžioklės pėdsakų 
neaptikta visiškai44, taip pat liudija, jog čia rengtos di
džiojo kunigaikščio medžioklės buvo pramoginės. Žino
ma, neretai stengtasi suderinti pramogą su ekonomine 
būtinybe, kadangi LDK gerokai ilgiau nei Vakarų Euro
poje sumedžiota žvėriena buvo papildomos didžiojo ku
nigaikščio dvaro maisto atsargos45. Tačiau itin svarbu 

pažymėti, jog pati pramoga XVI a. jau imta sieti su he
donistine gyvensena, o išsilavinimas, mokslas ir dvasi
nių vertybių puoselėjimas tapo svarbesnis už kūno jėgą 
bei imtas laikyti valstybės tvirtumo šaltiniu46.

Neretai istoriografijoje pabrėžiama, jog jau nuo XVI a. 
vidurio Ldk medžioklės ėmė prarasti savo taurumą ir 
vis labiau tapdavo tik valdančiojo elito laisvalaikio pra
moga, kai į žvėris imta šaudyti kone pro rezidencijos 
langus47. Šis sampratos pokytis puikiai atsiskleidžia ir 
Husoviano, ir kitų amžininkų veikaluose, kur kritikuo
jamas žvėrių žudymas vien dėl pramogos ir malonumo48 
bei vangus pačių kilmingųjų dalyvavimas valdovo orga

nizuojamose medžioklėse. Antai XVI a. kūręs Mykolas 
Lietuvis apgailestauja, jog pranyko lietuvių kūno stip
rybė ir narsa49, kuria pasižymėjo XV a. gyvenę kilmin
gieji. Ši tendencija dar sustiprėja bėgant laikui. Antai 
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38 Iš medžioklės ir žūklės istorijos Lietuvoje, p. 5.
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1752 m. sausio 27 d. organizuotos medžioklės Belovežo 
girioje metu valdovas ir jo dvariškiai patys joje praktiš
kai jau nedalyvavo, kadangi 3000 valstiečių ginė žvėris į 
aptvarą, kurio centre iš anksto buvo pastatyta palapinė 
medžiotojams, iš kurios ir šaudyta į žvėris50. Tokiu būdu 
buvo sumedžioti keturiasdešimt du stumbrai, trylika 
briedžių, neskaitant daugybės kitų žvėrių51.

Tačiau minėtas šaltinis mus perkėlė jau du šimtme
čius į priekį. Antai XVI a. amžininkai, peikiantys malo
numų besivaikančią valdovo gyvenseną, atskleidžia eg
zistavus (išlikus) ir kitus medžioklės reikšmės aspektus. 
Pavyzdžiui, giesmėje apie stumbro medžioklę teigiama, 
jog medžioklės teikiama nauda esanti duali, ji ne tik su
teikianti dvasinį pasitenkinimą, bet ir „pamaitinanti“ 
kūną mėsa52. Toliau Husovianas atskleidžia išskirtinę 
šios pramogos reikšmė valdovo bei dvariškių gyvenime: 
„Nes tik medžioklė žvėries visas jų penas tėra“53.

Valdovo aistra medžioklei atsiskleidžia ir gyvenimo 
realijas liudijančiuose šaltiniuose. Pavyzdžiui, 1534 m. 
Žygimantas Senasis, buvodamas Rūdninkų medžioklės 
dvare, atskiru pranešimu įsakė etmonui Jurgiui Mikalo
jaičiui Radvilai atleisti nuo karinės tarnybos Lieponių ir 
Valkininkų dvarų laikytoją Andrių Mackevičių, kadan
gi pastarasis privalėjo dalyvauti valdovo medžioklėje, 
rengiamoje, anot šaltinio, minėto didžiojo kunigaikščio 
džiaugsmui54. Galima teigti, jog būtent pasitenkinimas 
buvo XVI a. valdovo organizuojamų medžioklių siekia
mybė, kadangi kupinas džiaugsmo valdovo gyvenimas 
traktuotas kaip tiesiogiai veikiantis jo pavaldinių gyve
nimo kokybę. Vienalaikiuose šaltiniuose medžioklė ir 
malonumas (rusėn. потеха, потесе) neretai vartojami 
kone kaip sinonimai55. Valdovo dvariškis Lukas Gurnic
kis pastebi, jog „žmogus iš prigimties trokšta džiaugsmo 
ir atgaivos, todėl žmonės išgalvojo šokius, pokylius, bei 
kitas pramogas akims paganyti [...] įvairius žaidimus, 
komedijas, tragedijas, šokius [...] dvikovas“, įvairiausių 
neregėtų žvėrių demonstravimą56, medžiokles, deran
čias „didžiam valdovui“57. Minėtame šaltinyje nedvi
prasmiškai teigiama: „mėgstame tuos žmones, kurie 
mums smagumą suteikia“58.

Nors Ldk organizuojamų medžioklių reguliarumą 
diktavo ne būtinybė, o dvaro etiketo laikymasis ar nuo

bodžiaujančiųjų noras prasiblaškyti, medžioklė XVI a. 
kaip ir XV a. buvo laikoma tauria pramoga, tinkama 
valdovui ir kitiems kilmingiesiems59. Palankų požiūrį 
į medžioklę atskleidžia reikalavimai pavyzdiniam to 
meto dvariškiui. Antai Gurnickis teigia, esą dvariškiui 
būtina turėti gerus kariui deramus įgūdžius (t. y. mokė
ti naudotis artimos kovos ginklais, gerai šaudyti iš lan
ko, deramai jį laikyti, įveikti iki galo pritraukti temp lę 
bei mokėti taikliai paleisti strėlę)60. Pats autorius pabrė
žia šių įgūdžių naudingumą ir lavinimą pramogaujant 
(t. y. medžiojant), kadangi medžioklė kažkuo panaši į 
karą. Ir ji tikrai tinkama dvariškiui: „tai tikrai aristok
ratiška ir pritinkanti dvaro žmogui pramoga; juk ir anie 
didieji senovės žmonės, kaip žinome iš istorijos, labai ją 
mėgo. Taigi visais šiais atžvilgiais dvariškis tegu nuo 
kitų neatsilieka“61. Todėl ir nelikus realių karinių pra
tybų ar ekonominių reikmių tenkinimo funkcijų, XVI a. 
kilmingiesiems jie išliko aktualūs, medžioklę pirmiau
sia suvokiant kaip statusą žyminčią deramą laisvalai
kio veiklą.

diPLomatija iR Lietuvos didžiojo 
kuniGaikšČio medžiokLės

Aptariamu laikotarpiu medžioklė buvo neatsiejama 
diplomatijos, dvaro švenčių, ceremonijų dalis. Ji buvo 
ne tik vienas mėgstamiausių valdovų užsiėmimų, bet 
ir pramoga, į kurią buvo įtraukiami jų svečiai, kadan
gi taip buvo ir įtvirtinamas socialinis statusas62. Teisės 
naudotis medžioklės plotais suteikimas to meto visuo
menėje reiškė valdovo prielankumą ir buvo praktikuo
jamas net tarpvalstybiniuose santykiuose. Antai Ldk 
Vytautas turėjo išskirtinę teisę medžioti už LDK ribų: 
Ordino didysis magistras po Žalgirio mūšio 1411 m. 
leido „didžiai galingam ponui hercogui Aleksandrui, 
kitaip Vytautui [...] išskirtiniam ponui [...] nekliudomai 
medžioti visus žvėris ir paukščius po visas [...] dykras 
[Ordino žemėse]“63, tačiau pažymėjo, jog tokiomis pat 
sąlygomis medžioti LDK galįs ir jis pats. Leidimų me
džioti svetimose teritorijose Vytautas prašydavo laiš
kuose arba per atvykusius Ordino pasiuntinius, o ne
retai juos pasiūlydavo ir pats Ordino vadovas64. Reikia 
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pabrėžti, jog tai nereiškė, kad LDK teritorijoje nepaka
ko medžiok lei tinkamų plotų. Tiesiog toks bendravimas 
atitiko Viduramžių elito elgesio modelius65.

Nuolat į LDK atvykstančių užsienio svečių ir pa
siuntinių liudijimai apie jų atvykimo proga rengtas 
medžiokles66 leidžia tarti, jog medžioklė laikyta itin 
prabangia, kilmingiesiems pagerbti tinkama pramo
ga. Antai Ghilleberto de Lannoy savo prisiminimuose 
rašo, jog svečiuodamasis pas Jogailą kartu su valdovu 
vykęs medžioti meškų ir jam buvęs pastatytas gražus 
namelis67.

Po medžioklių kunigaikščio dvaruose buvo rengiamos 
iškilmingos puotos, sumedžiota žvėriena apdovanojami 
svečiai68. Viename XV a. šaltinyje išliko duomenų apie 
itin pompastišką dovanojimo ceremoniją, kai vysku
pams į Konstancą Jogaila siuntė tris gyvus stumb rus. 
Kadangi jų gabenimas užtruko, pakeliui buvo nuspręsta 
du nuvargusius žvėris paskersti ir į Konstancą gaben
ti silkių statinėse pasūdytą žvėrieną. Trečią stumbrą 
buvo įsakyta pasūdyti jo paties odoje su gerais priesko
niais69. Būtent pastarąjį atgabenus į Konstancą bei im
peratoriaus Zigmanto I įsakymu pridėjus naujų pries
konių (kad dar kurį laiką išsilaikytų), stumbras buvo 
pasiųstas toliau Reino upe Anglijos karaliui. Žinoma, 
šiuo atveju turėjo būti svarbus ne dovanojamos žvėrie
nos kiekis, bet pats jos dovanojimo aktas bei gabenimo 
būdas, kai „[stumbrą] bevežant iš Konstanco, heroldai 
pūtė trimitus, kad visi galėtų jį matyti“70. Tokios „do
vanojimo akcijos“ nebuvo pavienės. Yra žinoma, kad 
Vytautas taip pat ne kartą siuntė sumedžioto tauro 
mėsą didžiajam Ordino magistrui dovanų71. XVI a. to
kia dip lomatijos forma taip pat išliko aktuali. Pavyz
džiui, 1546 m. Belovežo girioje organizuotos medžioklės 
metu buvo prisūdytos net trisdešimt penkios statinės 
stumbrų mėsos ir išsiųstos dovanų72.

Toks LDK valdovų medžiotų gyvūnų demonstravi
mas neturėtų stebinti, kadangi XV−XVI a. medžioklės 
buvo organizuojamos kaip didžiulės iškilmės – su dau
gybe muzikantų bei triukšminga palyda73, privalėjusia 
išsiskirti vienoda prabangia apranga. Tokiu būdu vie
šai reprezentuojamas kunigaikštiškos galios išskirti
numas, puikiai derėjo prie to meto Europos kilmingųjų 
gyvenimo būdo sampratos74, svečių priėmimo protoko
lo ir tradicijos. Antai 1575 m. kelionės į Italiją metu, 

lapkričio 18 d. Jurgis Radvila buvo priimtas Austrijos 
imperatoriaus Maksimilijono II rūmuose ir po pusryčių 
taip pat pakviestas kartu su imperatoriumi ir keturiais 
jo sūnumis vykti į šernų medžioklę, suteikusią „didelį 
malonumą ir sielos atgaivą“75.

XV–XVI a. puoselėjant įvairius diplomatinius ryšius, 
stumbrų ar taurų dovanojimas turėjo gana didelę reikš

mę. Greta minėto Ldk prestižo demonstravimo buvo ti
kimasi padaryti įspūdį to meto Europos galingiesiems, 
kadangi šių žvėrių medžioklės prasmės buvo „platesnės 
nei grobis ar pramoga“76. Išlikusiame Husoviano laiške 
Bonai Sforcai kalbama apie didelės stumbro iškamšos, 
kuri turėjo būti nusiųsta popiežiui Leonui X (dideliam 
medžioklės gerbėjui), parengimą77. Dėl staigios popie
žiaus mirties šio sumanymo buvo atsisakyta78, tačiau 
šaltiniuose yra minimi ir kiti stumbrų dovanojimo atve
jai užsienio valdovams. Pavyzdžiui, LM knygose yra iš
likęs Žygimanto Augusto įsakas Belovežo ir Kameneco 
girininkui (rusėn. лесничий) Ivanui Liadskiui neimti iš 
girininkų – varovų (rusėn. осочник) duoklės, kadangi 
pastarieji turėję daug vargo gabendami stumbrų jau
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Popiežiui dovanoto tauro gabenimas į Konstancą.  
Ulricho Richentalio kronika 1417 m. iliustracija iš agnieszkos 

samsonowicz knygos Łowiectwo w Polsce Piastów  
i Jagiellonów (varšuva, 2011) 

65 Rūta Čapaitė, op. cit., p. 27.
66 Сигизмунд Герберштейн, op. cit., p. 569; Petras klimas, Ghillebert 

de Lannoy: dvi jo kelionės Lietuvon Vytauto Didžiojo laikais, kaunas, 
1930, p. 131.

67 Ibid., p. 48.
68 Rūta Čapaitė, op. cit., p. 25; daiva steponavičienė, op. cit., p. 

205.
69 William urban, op. cit., p. 274.
70 Ibid.
71 CEV, p. 375−377.
72 Ludwik kolankowski, zygmunt August Wielki Księże Litwy do 

roku 1548, Lwów: towarzystwa dla Popierania nauki Polskiej, 1913, 
p. 326.

73 stanislaw Cynarski, op. cit., p. 88.
74 Richard almond, Medieval hunting, the history press, 2003, p. 

20–30.
75 jurgis Radvila, Kelionė į Italiją: 1575 metų dienoraštis, iš loty-

nų kalbos vertė eugenija ulčinaitė, vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 
2001, p. 39.

76 Giedrė mickūnaitė, op. cit., p. 15.
77 mikalojus Husovianas, op. cit., p. 113.
78 Ibid.
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niklius į Varšuvą, o iš ten į Vieną ir dėl šios priežasties 
nespėję įdirbti savo valakų79.

Išreiškiant prielankumą, šalia stumbrų ypatingą vie
tą vėlyvųjų Viduramžių visuomenėje užėmė ir medžiok
linių paukščių dovanojimas. Vytauto valdymo laikais 
tai peraugo į tam tikrą diplomatijos formą su nerašy
tomis taisyklėmis, pagal kurias „dovanojamų sakalų 
vertė ir skaičius atspindėjo apdovanojamo asmens ran
gą bei politinius dovanojimo akte dalyvaujančių pusių 
santykius“80. Antai 1409 m. Vytautas laiške Ordino di
džiajam magistrui rašo: „siunčiame Jums, baltą vanagą 
ir su juo keturis sakalus, du nuo mūsų ir du nuo mūsų 
ponios“81. Vytauto sakalų priežiūra dvare rūpinosi dau
giausia rusėnai, kuriems vadovavo dvaro sakalininkas 
(rusėn. cокольничий)82, šiuos rusėnus Ldk kartais sko
lindavo ir kitiems valdovams83. Yra žinoma, jog Jogaila, 
taip pat mėgęs medžioklę su sakalais, savo sakalininkui 
Teodorui Vesnai patikėjo Vitebsko valdymą84. Petraus
kas pažymi, jog vos kelis valstybingumo šimtmečius iš
gyvenusioje Lietuvoje tebeegzistavo ankstyvosioms mo
narchijoms būdinga asmeninio pavaldumo ir lojalumo 
santykiais grįsta valdžios organizacija, kai valdovo ir di
dikų santykiai rėmėsi ne rašytinėmis privilegijomis ar 
valdymo institucijomis, o asmeniniais ryšiais85, todėl ga
lima tarti, kad ilgai trunkančių medžioklių metu neretai 
buvo įgyjamas valdovo prielankumas, išreiškiamas (kaip 
matome iš pavyzdžio) suteikiamomis pareigybėmis.

Jogailos pomėgį medžioklei su plėšriaisiais paukščiais 
patvirtina ir gausūs kronikininkų įrašai, ir Krokuvos 
katedroje medžioklės scenomis bei sakalų skulptūromis 
išpuoštas jo antkapis86. Svarbu atkreipti dėmesį, jog to 
meto visuomenėje šie paukščiai be tiesioginės utilitari
nės funkcijos (medžiojant) turėjo ir simbolinę prasmę, 
kaip gebantys pernešti mirusiojo sielą į kitą pasaulį. Šio 
tikėjimo ištakos gali būti įžvelgiamos Vygando Marbur
giečio tekstuose aprašomuose įvykiuose. Jis mini, jog 
1382 m., Kęstučio laidotuvių metu, kartu su jo kūnu 
buvę sudeginti medžiokliniai paukščiai bei šunys87.

Prielankumo reiškimo būdas, dovanojant medžiokli
nius paukščius, išliko aktualus ir vėliau. Yra žinoma, 
kad XV a. pabaigoje Maskvos didysis kunigaikštis Iva
nas III Ldk Aleksandrui atsiuntė prabangių dovanų, 
tarp kurių buvo ir penki medžiokliniai sakalai88. LM 

knygose gausiai minimi pareigūnai ir valstiečiai, pri
valėję rūpintis LDK valdovo medžiokliniais šunimis bei 
paukščiais89, o tai rodo medžioklę su sakalais išlikus to
kia pat mėgiama valdovo pramoga.

Nors žymiai iškilmingesnius pasiuntinių ir kitų sve
čių priėmimus buvo galima rengti rezidencinėse pily
se90, puotos neabejotinai rengtos ir medžioklės dvaruo
se91. Anot Williamo Urbano, puotos buvo rengiamos 
naktimis92, tačiau konkrečių žinių apie mėgiamiausią 
puotavimo laiką neturime. Tiesa, imperatoriaus Maksi

milijono I pasiuntinys Sigismundas von Herbersteinas, 
XVI a. pradžioje priimtas Žygimanto Senojo dvare, mini 
ilgai užtrunkančius pasilinksminimus93.

Nors nėra žinoma, kiek ir kaip skirdavosi kasdienis 
valdovo maistas nuo pateikiamo puotose94, tačiau itin 
dažnai valdovo racioną ir puotų „valgiaraštį“ papildy
davo medžioklių metu sugauta žvėriena bei paukštiena 
(laukinės antys, kurapkos, tetervinai), prie kurių buvo 
gaminami įvairūs padažai ir užpilai95. Apie medžioklės 
produktų kiekį, sunaudojamą priimant svarbius Ldk 
svečius bei pasiuntinius, šiek tiek informacijos randa
me Lietuvos Metraštyje. Šaltinyje teigiama, jog Lucko 
suvažiavimo puotoms skiriamą kasdienį davinį sudarė 
iki septynių šimtų statinių midaus, neskaitant muska
telio96, vyno ir malvazijos bei įvairių kitų gėrimų, o prie 

toma zaRankaitė

79 LM, knyga nr. 531. viešųjų reikalų knyga 9, p. 121–122, nr. 114.
80 Rimvydas Petrauskas, „vytauto dvaras“, p. 44.
81 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kasdienis gyvenimas, p. 16.
82 Rimvydas Petrauskas, op. cit., p. 44.
83 Ibid.
84 Lietuvos Didžiųjų Kunigaikščių rezidencija Vilniuje, p. 332.
85 Rimvydas Petrauskas, „valstybės stiprėjimas ir plėtra“, p. 68.
86 Lietuvos Didžiųjų Kunigaikščių rezidencija Vilniuje, p. 329.
87 vygandas marburgietis, Naujoji Prūsijos kronika, vertė Rimantas 

jasas, (ser. Lituanistinė biblioteka), vilnius: vaga, 1999, p. 183.
88 Gediminas isokas, op. cit., p. 86.
89 LM, knyga nr. 3. užrašymų knyga 3, p. 90, nr. 45; p. 24; LM, 

knyga nr. 4. užrašymų knyga 4, p. 36, nr. 1.7; p. 39, nr. 1.7; p. 83, 
nr. 23.3; p. 86, nr. 23.13 ir t.

90 daiva steponavičienė, op. cit., p. 42.
91 Regina volkaitė-kulikauskienė, op. cit., p. 69; daiva steponavičie-

nė, „Puotos Lietuvos valdovo dvare Gotikos laikais (Xiv a. pab. – Xv 
a.)“, in: Istorija, 2002, nr. 54, p. 55.

92 William urban, op. cit., p. 273.
93 Сигизмунд Герберштейн, op. cit., p. 483–490.
94 Rūta Čapaitė, op. cit., p. 20.
95 daiva steponavičienė, op. cit., p. 58.
96 saldus desertinis vynuogių vynas su aitroku gėlių kvapu (žr. daiva 

steponavičienė, op. cit., p. 55).

sigismundas von Herbersteinas. Stumbras. 1556. Graviūra. 
http://lt.wikipedia.org/wiki/vaizdas:Wisent-1556-z.Herberstein.jpg
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jų buvo patiekiama po septynis šimtus telyčių, avinų, 
paršų, po šešis šimtus stumbrų, po šimtą briedžių, ne
skaitant įvairios kitos žvėrienos ir daugelio kitų mė
siškų bei naminių patiekalų97. Žinoma, tokie skaičiai 
vargu ar gali atspindėti tikrovę, ypač dėl akivaizdžios 
metraštininko tendencijos hiperbolizuoti skaičius, ta
čiau tai liudija, jog to meto visuomenėje valgio gausa 
ir patiekalų įvairovė buvo siejama su valdovo galia bei 
prestižu.

Medžioklės trofėjų dovanojimas ar jų priėmimas to 
meto visuomenėje turėjo išskirtinę simbolinę reikšmę. 
Pagal egzistavusį paprotį buvo nustatomas ir sutvirti
namas tarpusavio ryšys, turėjęs perteikti senjoro gali
mybę viešai demonstruoti savo turtus bei visapusiškai 
jais disponuoti (t. y. eikvoti)98. Pažymėtina, jog per pra
mogines medžiokles gauti medžioklės produktai nuo 
XV a. buvo naudojami prabangos daiktams ar dova
noms gaminti. Pavyzdžiui, Zigmanto I arbitras Bene
diktas Marka puotos metu buvo apdovanotas praban
giais kailiniais99. Taip pat iš stambiųjų raguočių ragų 
buvo gaminami indai gėrimams (ką liudija Kernavės 
žemutinio miesto bei Trakų pusiasalio pilies archeologi
niai kasinėjimai)100, peilių rankenos, šachmatai101.

Dovanojimo aktas, kuriuo deklaruojama draugystė 
bei lygiavertiškumas, turėjo būti abipusis ir nebūtinai 
turėti didelę ekonominę reikšmę102. Žinoma, valdovui ir 
jo artimiausiai aplinkai siunčiamos dovanos savaime 
turėjo derėti prie jų statuso, o geriausiu atveju – sudo
minti bei pradžiuginti. Tokiu raritetu gali būti laikomas 
Lietuvos metraštyje minimas Gedimino sumedžioto itin 
stambaus tauro ragas, Ldk Vytauto padovanotas impe
ratoriui Zigmantui103, ar Sigismundui von Herberstei
nui karalienės Bonos įteikti diržai iš tauro odos, vietinių 
gyventojų įsitikinimu turėję palengvinti gimdymą104. 
Taip pat gana dažnos dovanos, pritaikomos medžioklė
je: žirgai, medžioklės reikmenys (brangūs ginklai, šar
vai, šalmai, drabužiai ar net maisto produktai). Antai 
Vytautas didžiajam magistrui siuntė sakalus, medžio
klinius šunis, totorius105, o atsidėkodamas šis Vytautui 
nusiuntė sidabro vėrinį, aukso šalmą, papuošalų Juli
jonai, vyno ir kovos žirgą106.

Dovanos buvo įteikiamos po medžioklių vykstančio
se puotose, siekiant pagerbti drąsiausius medžiotojus. 

Pavyzdžiui, Husovianas perteikia epizodą, kai kilmingi 
jaunuoliai varžosi, kurio ietis įsmigs giliau į medžioja
mo stumbro kūną ir tuo labiau įsiteiks valdovui, pel
nys jo palankumą, demonstruodami fizinį pajėgumą107. 
Tarp įteikiamų dovanų minimos ietys, balno diržai etc. 
Taip pat pažymima, jog dovanų vertė priklausė nuo ap
dovanojamo asmens nuopelnų medžioklės metu ir jo pa
dėties kilmingųjų tarpe108. Už ypatingus nuopelnus šios 
pramogos metu buvo negailima atlygio. 1546 m. sureng
toje medžioklėje Trakų kaštelionas Jeronimas Chod
kevičius, pridengęs valdovą pavojingą akimirką, atly
gio gavo 12 florenų109. Galima manyti tokias išmokas 
pasitaikydavus gana dažnai, kadangi medžioklė buvo 
gal ir pavojingiausia to meto pramoga. Antai tos pačios 
medžioklės metu iš urvo išguita meška sužeidė vieną iš 
varovų, kuris išsigelbėjo tik įlipęs į ąžuolą110. Ekstrema
lių situacijų dažnumą medžioklių metu patvirtina dar 
vieno šaltinio duomenys, kuriame teigiama, jog LDK 
valdovo Žygimanto Augusto gyvybę išgelbėjo tik Petro 
Stanislovo Viesiolovskio greita reakcija, kuomet ant 
įsiutusio stumbro nugaros užšokęs dvariškis sugebė
jo numaldyti įsišėlusį žvėrį, apsaugodamas valdovą111. 
Reikia manyti, jog dėl panašių vaizdų medžioklės metu 
Husovianas ją savo kūrinyje prilygino koridai, stebėtai 
per vieną apsilankymą Romoje112.

Apibendrinant galima teigti, jog LDK valdovo orga
nizuotos medžioklės visų pirma buvo valdančiojo elito 
pramoga bei privilegija, deranti pavyzdiniam to meto 
valdovui, praturtinanti didžiojo kunigaikščio ir jo aplin
kos laisvalaikį bei vaišių stalą. Ši pramoga LDK val
dovams iš tiesų padėjo užmegzti, palaikyti bei vystyti 
diplomatinius ryšius su kitais valdovais, linksminti bei 
deramai (pagal to meto vyravusias tradicijas) priimti ir 
pagerbti atvykstančius įvairių šalių pasiuntinius, taip 
pat puoselėti lojalumo ryšius LDK valdovo dvare ir už jo 
ribų. Bendras pramogavimas ir teisė būti šalia valdovo 
artikuliavo pasilinksminimuose dalyvaujančiųjų socia
linę padėtį. Minėtų reikšmingų mentalinių, sociopoliti
nių ir socioekonominių medžioklės fenomeno dėmenų 
gyvybingumas LDK suformavo savitą medžioklės tra
diciją, kuri atliepė į Vakarų Europos valdančiojo elito 
praktikuojamą modelį bei ženklino Ldk dvaro įsijungi
mą į to meto bendraeuropinę komunikacinę erdvę. 

Ldk vaLdovo medžiokLės

97 Lietuvos metraštis, p. 114.
98 daiva steponavičienė, Lietuvos valdovo dvaro prabanga XIII a. 

vid. – XVI a. pr., p. 198.
99 Rūta Čapaitė, op. cit., p. 19.
100 manvydas vitkūnas, op. cit., p. 6.
101 vladas žulkus, Viduramžių Klaipėda: Miestas ir pilis. Archeologija 

ir istorija, vilnius: žara, 2002, p. 98.
102 daiva steponavičienė, op. cit., p. 44.
103 Lietuvos metraštis, p. 128.
104 Сигизмунд Герберштейн, op. cit., p. 483; „imperatoriaus pasiun-

tinio sigismundo Herberšteino 1517–1526 metų kelionėse surinktos 
žinios“, in: Kraštas ir žmonės: Lietuvos geografiniai ir etnografiniai ap-

rašymai (XIV–XIX a.), antrasis papildytas leidimas, parengė juozas jur-
ginis, algirdas šidlauskas, vilnius: mokslas, 1988, p. 59−61.

105 William urban, op. cit., p. 332.
106 Ibid.
107 mikalojus Husovianas, op. cit., p. 137, 140 ir t.
108 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kasdienis gyvenimas, p. 28.
109 Lietuvos Didžiųjų Kunigaikščių rezidencija Vilniuje, p. 333.
110 Ibid.
111 LVIA, f. 1135, b. 10, ap. 8, l. 237; Giedrė mickūnaitė, op. cit., p. 16.
112 mikalojus Husovianas, op. cit., p. 113; marcelinas Ročka, op. 

cit., p. 234.
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jono aisČio atsiminimai

Publikuojami šeši anksčiau neskelbti lietuvių poezijos klasiko jono 
aisčio (1904–1973) autobiografiniai tekstai, rašyti antrojo pasau-
linio karo metais Prancūzijoje ir pokario laikais jav. originalai 
(„nostalgijos“, „vaiduoklių“, „varpų“ ir „draugų“ rankraščiai bei 
„terra Rumsiscensis“ ir „motinos“ autoriniai mašinraščiai) saugo-
mi Lietuvių literatūros ir tausosakos instituto rankraštyne, jono ais-
čio fonde (F100).

Poetas svetimuose kraštuose nostalgiškai gręžėsi į savo skurdžią 
vaikystę, atsiminimai užplūsdavo liūdesio akimirkomis, tada sku-
biai fiksuodavo atmintin įstrigusius įspūdžius, pokalbių nuotrupas, 
negailėjo energijos smulkiai apibūdindamas prieškarinių vaikystės 
vietų topografiją, giminių ir kaimynų būdo bruožus, pateikdamas 
savo giminės genealoginio medžio apmatus. kai kurie vietovar-
džiai liko įamžinti aisčio tekstuose, nes, kaip žinoma, sovietmečiu 
aisčio prisiminimuose iškylančių Rumšiškių apylinkių gamtovaiz-
dis negrįžtamai pakito įrengus kauno He užtvanką. vėliau prie šių 
tekstų jis negrįžo, išsamių atsiminimų rašyti nesirengė (nors yra pa-
skelbęs keletą autobiografijos variantų – jie įtraukti į Raštų (Čika-
ga, 1988) t. 1). tai sau pačiam rašyti etiudai, eskizai, fragmentai, 
kuriems nebuvo lemta patekti į esė rinkinius ar bent jau į spaudą. 
skaitytojui gali kliūti jų nesklandus stilius, šnekamosios kalbos rit-
mu ir intonacijomis sekanti sakinių konstrukcija. „varpų“ ir „drau-
gų“ fragmentų pavadinimai sąlygiški, nes šių tekstų originalai buvo 
be jokių antraščių. „draugų“ tekstas pateikiamas sutrumpintas: pra-
leistos kelios pastraipos, kurios kompoziciškai atrodo esančios ne 
savo vietoje – tai epizodiškas, neišplėtotas prisiminimas apie vieną 
iš vaikystės draugų. tekstų eilės tvarka neparemta chronologiniu 
principu, nors galima nujausti, kad nedatuotas baigiamasis etiudas 
„draugai“ yra vėlyviausias, rašytas jau XX a. šeštame ar septintame 
dešimtmetyje – tai liudytų nuo šnekamosios kalbos tradicijos tolstan-
tis stilius, užuominos apie egzistencialistus, juliaus kaupo kūrybą.

Rengiant tekstus spaudai taisyta rašyba ir skyryba, taikantis prie 
dabartinių normų, tačiau stengiantis išlaikyti autorinio stiliaus ypa-
tybes. atsižvelgus į tai, kad tai anksčiau visai neredaguoti ir spon-
taniškai užrašyti, vėliau net paties autoriaus beveik neperžiūrėti 
tekstai, taisytos labiausiai šiuolaikiniam skaitytojui akį rėžiančios 
kalbos klaidos: netaisyklingos dauginių skaitvardžių konstrukcijos 
(septynių metų > septynerių metų), vertalai (ko tai > kažkodėl), 
kai kurių tarptautinių žodžių rašyba (kaki spalva > chaki spalva, 
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magdemburgiškas teises > magdeburgiškas teises). Palikta aisčiui 
būdinga tarmiška, archajinė kai kurių žodžių rašyba (šiandie, nai 
niekad, dabarykštė), sutrumpintos bendraties formos, vardininko 
formos vietoj galininko sintaksinėse konstrukcijose su bendratimi 
(nutarta statyti bažnyčia), dviskaitos formos (mudu draugavova) 
ir kt. skaitytojas tekstuose ras gausybę leksikos, kuri šiandien pasi-
traukė į užmarštį kartu su prieškario agrarine pasaulėvoka. ne visų 
tarmiškų žodžių prasmę galima išsiaiškinti net pasitelkus Lietuvių 
kalbos žodyną. kai kur laužtiniuose skliaustuose pažymėti numa-
nomi praleisti žodžiai.

šiuose nebaigtuose, redaktorių nenugludintuose etiuduose ga-
lima atpažinti aisčio kaip nepralenkiamo XX a. vidurio eseisto ir 
publicisto pulsuojantį stilių, prisiliesti prie pirminių, autentiškiausių 
kūrybą maitinusių šaltinių. aisčio archyve esama ir kitų neskelb-
tų įvairių žanrų tekstų (eilėraščių, straipsnių, atsiminimų, prozos ir 
dramaturgijos kūrinių), be kurių klasiko kūrybos kanonas būtų ne-
pilnas, nors jie ir neverčia peržiūrėti nusistovėjusios poeto pozici-
jos lietuvių literatūros istorijoje.

Manfredas Žvirgždas

nostaLGija

Viešpatie, kaip šiandie saulė graži ir gera, kaip žydrai 
mėlynas skliautas su nuostabiai nubalusiais ir kažkur 
skubančiais debesėliais, kaip skaisčiai žalios pievos ir 
medžių nutįsę šešėliai, kaip dideliais lašais aprasoję 
traškūs gėlių žiedlapiai ir kaip tu, Nostalgija, mano am
žinoji sankeleive, skaudi ir šviesi, ir kaip man šiandie 
miela jaust tavo skaudžiai švelnius pirštus, glamonė
jančius mano geliamą širdį...

Viešpatie, kaip man šiandie visi daiktai nuostabiai at
rodo, lyg aš juos matyčiau pirmą ir paskutinį kartą, kaip 
mano skaudanti širdis pilna neapsakomo džiaugsmo, 
plačiai atveriančio mano ilgesio akis, matančias kažko
kią didelę ir amžiną tiesą, kurią norėtųsi iškalbėti trenks
mingu griaustinio balsu arba iškuždėti vos girdimų žo
lynėlių šlamėjimu, bet jaučiu, kad tas mano džiaugsmas 
suduš, lyg trapus ir brangus indas, į kažką bejausmį ir 
abejingą, ir kad liksi vėl tu viena, mano Nostalgija...

Viešpatie, kaip tasai pasaulis šaltas ir abejingas, kaip 
jisai niūrus ir neprieinamas, ir jei ne tie debesėliai, ku
riuos aš matau lyg pirmą ir paskutinį kartą, jei ne tas 
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gailesys, kad jie kažkur nuplauks ir galbūt ištirps ore 
arba išlis tyromis kažkokio nuostabaus praregėjimo aša
romis, jei ne tos gėlės ir visa, kas žaliuoja, žydi ir džiau
giasi man nepasiekiamu džiaugsmu, tai aš mirčiau, li
kęs vienas, jei ne tu, skaudžioji Nostalgija mano...

Viešpatie, padaryk, idant ji, Nostalgija mano, visada 
būtų taip skaudi ir šviesi, kaip šiandie! Ji, kuri kadaise 
rymojo prie mano lopšio, ji, kuri ištikimai lydėjo mano 
kūdikystę, vaikystę ir visą gyvenimą, nepasitraukda
ma nei budint, nei miegant, ji keitėsi, kaip dienos, dėl 
to aš norėčiau visą gyvenimą ją jaust taip kaip šiandie 
ir matyt pasaulyje viską lyg pirmą ir paskutinį kartą. O 
neapleisk manęs niekad, Nostalgija mano...

(19460720)

teRRa RumsisCensis

Ir laikas būtų nepilnas, ir patys svarbiausi žmonės 
būtų užmiršti, jei pirmoje vietoje nepaminėčiau savo 
tėvų. Tai buvo žmonės, kurie mane pagimdė, užaugino, 
išleido į žmones, bet ir padarė tuo, kas esu. Ir jei šian
dien aš rašau, ar esu parašęs ką, tai niekam kitam aš 
neturiu būti tiek dėkingas, kaip savo tėvui ir motinai. 
Jokioj mokykloj aš neįgijau savo menui tiek žinių, kiek 
juose. Ir jei aš vienaip rašau proza, o kitaip eilėmis, tai 
čia ir kryžiuojasi mano tėvas ir motina. Prozos rašto iš
mokau iš motinos, o poezijos iš tėvo. Ir dažnai gailiuosi, 
kad aš daugiau linkau į tėvo, o ne į motinos pusę, ir dėl 
to gal tiktai, kad žmogus visada renkasi lengvesnio pa
sipriešinimo kelią, o mano mama buvo man per kietas 
riešutas, kad ją būčiau galėjęs įkąsti. Ir šiandien jai pa
vydžiu gyvo, visada pilno humoro ir aštraus žodžio.

Tėvas buvo visai kitoks. Jausmingas, gilus ir turėjo 
dar dvi savybes, kurių aš savyje pasigendu: ištvermės 

ir mokėjimo pažinti žmogų ir tos laisvės prie žmogaus 
prieiti bei jį savęsp patraukti. Aš visada stebėdavausi 
savo tėvu, kaip jis niekad vienas iš pamaldų negrįžda
vo, o vis būry jaunimo: vaikinų ir mergaičių, kurios jį 
dar kalbindavo per užkeltus vartus. Jam visi savi buvo. 

Motina buvo kiek kietesnė. Jai stigdavo kantrybės ir 
ištvermės, bet jei aš ja būčiau pasekęs, tai būčiau daug 
daugiau padaręs.

Man sakydavo, kad fiziškai apsigimęs esu į savo sene
lį, mano motinos tėvą – Mykolą Razulevičių. Tasai tu
rėjo šviesius plaukus, buvo daug augesnis ir [turėjo] be

veik mano motinos humorą, 
bet mano fiziška povyza dau
giau tėvo, negu motinos ar 
senelio. Mano tėvai abu buvo 
juodaplaukiai ir tik viena se
suo paveldėjo jų plaukus.

Mano motina buvo labai 
graži: kiek aukštesnė už tėvą, 
kuris buvo mano augumo, ji 
turėjo gana taisyklingus vei
do bruožus ir nuostabaus 
baltumo bei smulkumo odą, 
juodus plaukus ir tamsaus, 
beveik juodo rudumo akis.

Mano tėvas buvo vargo 
vaikas. Septynerių metų ne
teko tėvo, kurį jaučiai, betai
sant laukuose žagrę, pamo

vė noragu per rankos riešo sausgysles, parvilko namo 
negyvą ir paliko našlę su ketvertu vaikų. Jį jauna mo
tina atidavė žydui kalvio amato mokytųsi Petrašiū
nuose, kur jis tiek amato mokėsi, kad nuo tamsos iki 
tamsos didžiuoju kūju Kauno apylinkių fortuose at
šipusius žemės kasimo įrankius besmailino. Kaimy
nai jį ištraukė iš to žydo nagų, o sako, jis jį būtų tikrai 
pribaigęs. Jį tada atidavė į Šlienavą pas kalvį, kuris 
turėjo dar tris gizelius, kurie daugiau dirbo kalvio lau
kuose, negu pačioje kalvėje. Tėvas po darbo dienos lau
kuose mokėsi pavogčiom pats geležį kalti naktimis, 
ir kad kalvio neprikeltų, aprišdavo priekalą šaliku.

Kilimo jis iš Gastilonių, kur jo prosenis buvęs atitrem
tas po nepavykusio sukilimo, kuriame jis neteko kojos, 
iš gardiniškės Nočios. Tasai visą gyvenimą su medine 
koja takuodavo į Rumšiškes registruotis valsčiuje. Jis 
ten begyvendamas išėjo užkurion už tūlos našlės Kur
sienės, turėjusios apie šešias dešimtines smėlyno. Jis 
susilaukė tik vieno sūnaus, kuris vedė tūlą Matakaitę 
iš to paties Gastilonių kaimo ir sulaukė dviejų sūnų, 
kurių vienas persikėlė į užnemunės Mozūrų kaimą, o 
mano senelis Motiejus Aleksandravičius liko tėviškėj 
ir vedė Oną Simanavičiūtę, senų miestelėnų gęstančios 
giminės dukrą, iš jos susilaukė trijų vaikų1: Vinco, Ka
zimiero (mano tėvo) ir dukters Agotos, mirusios labai 
jaunos, vos ištekėjusios į Dovainonis už Valiūno.

Mano motinos tėvai kilimo iš Kietaviškių parapijos 
Juknonėlių kaimo. Jie buvo baudžiauninkai ir parduoti 
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1 tekste – „sūnų“, tačiau toliau kalbama apie du sūnus ir dukterį.

Rumšiškės. apie 1950. nuotrauka iš stanislovo abromavičiaus 
knygos Mėlynieji vaikystės šilai: Jono Aisčio 100-osioms gimimo 
metinėms (kaunas, 2004)
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išsikeltinai dvarininkui Strumilai į Rusonis, Žiežmarių 
valsč. Motinos motina buvo Sidaraitė Elzbieta iš Li
vintų. Jos sesuo Ona buvo nutekėjusi į Rumšiškes už 
Jurgio Simanavičiaus, mano tėvo motinos brolio. Sima
navičių miestelyje anksčiau buvo daugiau, bet Jurgis 
ir jo brolis Petras mirė bevaikiai. Visos šios nuobodžios 
smulkmenos pasakojamos tam, kad tai kaip tik turė
jo reikšmės mūsų šeimai. Vargu ar mano tėvas būtų 
sutikęs ir vedęs motiną, jei būtų jų nerišusi savybė. Ir 
tai lėmė dar daugiau: mano tėvo giminystė su dėde ir 
motinos giminystė su dėdiene nulėmė tai, kad Jurgis 
Simanavičius paliko ūkį mano tėvui, o ne kitos sesers 
vaikams, kurie paveldėjo jo brolio Petro ūkį Pievelėse.

Simanavičių ūkis buvo piliakalnio Kokalnio papėdėje. 
Rumšiškių miestelio vietoje buvo didžiųjų kunigaikščių 
dvaras, ir Vytautas yra datavęs keletą laiškų iš jo. Dva
ro vieta greičiausiai ir bus buvusi dabartinio miestelio 
vietoje, greičiausiai prie Gardino gatvės, visa žemė Ne
muno pusėn vadinosi dvarlaukiu. Miestelėnai visada 
didžiavosi nai niekad baudžiavos nėję ir turėję miestie
čių magdeburgiškas teises.

Tėvo pusės giminės jautėsi visada svetimi Gastilony
se. Matyt, mano proprosenis lietuviškai nemokėjo, kad 
iš jojo juokėsi, kai jis didžiavosi savo giminės herbu ir 
savo noru gyventi pagal savo luomą, ir visi, neišskiriant 
nė mano paties motinos, iki paskutinių dienų kartojo 
gastiloniškių patyčią: Kosa bagatyr – zegar jiest, a chlie
ba niet. Tasai lenkiškas žargonas reiškia: Kossu turtin
gas, turi laikrodį, o duonos ne.

Tas pats buvo, kai mes atsikėlėme į Rumšiškes. Smar
kūs miestelėnai tėvui nei išsižioti neduodavo: perėjūnas, 
valkata, svetimas. Ir kai žemę skirstė vienkiemiais, tai 
nors mano tėvui, kaip kalviui, geriau buvo likti mieste
lyje, tai yra vietoje, bet jį kaip tik nustūmė į ganyklas 
ant pačios miestelio žemių ribos.

Tėvas, dar nevedęs, buvo pasistatęs kalvę Gastilo
nyse, bet dėdė norėjo, kad jis eitų dirbti žemės, kurią 
jis manė jam palikti. Ten gimė mano brolis Juozas, bet 
jam ten nesisekė, tai išsikėlė į Kampiškių dvarą, kur 
gimiau aš ir mano sesuo Veronika. Tada dėdė pradėjo 
aliarmuoti, kad jis paves ūkį kam kitam, jei tėvas neat
sikels pas jį [ir] nepradės vesti ūkio. Dėdė lieka dėde, o 
gyvenimas gyvenimu, ir kažinkaip būtų buvę, jei tėvas 
dvare būtų neužsikalęs 1000 rublių auksu. Tėvas turė
jo didelę silpnybę tam metalui. Jis nebuvo šykštus, bet 
mėgo turėti, kaip motina leisti, ir leisti lygiai taip pat, 
kaip ir aš: viską išleisti ir nieko neįsigyti.

Rumšiškių miestelis išsistatęs Nemuno slėny, aiškiai 
ledyno išraustame pusapvaliame cirke, į kurį įteka du 
upeliukai, Praviena ir Nedieja, pastaroji tą vardą įgyja 
tik pačiame miestelyje ir vargu ar turi pilną kilometrą 
srovės, nes prie KaunoVilniaus vieškelio ji įteka į Pra
vieną. Aukščiau ji vasarą išdžiūsta, tik lieka sietuvos ir 
tą tarpą niekas kitaip nevadina, kaip tiktai „Duobės“. 

Prie miestelio jos krantuose yra keli stambūs šaltiniai, 
kurie ir padaro tai, kad ji žiemą vasarą nedžiūsta ir dar 
žiemą neužšąla. Vakaruose pušimis apaugęs pakilimas, 
Šileliu vadinamas. Tarp Pravienos ir Pravieniškių ke
lio yra krūmais apaugęs pakilimas, vadinamas Kunigo 
kalnu. Tame kalne yra žemės įdribimas, kuris paskuti

niais laikais taisant kelią pradėjo nuslinkti. Ten, sako, 
žmonės slėpėsi nuo švedų ir prancūzų. Tasai įdribimas 
apėmęs beveik visą kalno kyšulio viršų, greičiausiai bus 
žmonių išrausta slėptuvė ir siekusi gilesnę nei šved
kariai praeitį. Gal ten kada ir buvusi Kunigo, tai yra 
kunigaikščio, tvirtovė. Nuo to kalno prasideda kitas, 
vadinamas Liurbakalniu, jis tęsiasi iki duobių, nors 
perkirstas gilaus griovio, kuriuo eina Pašulių kelias, 
vadinamas Skerdimo keliu, toliau pakilimas vadinasi 
Skaratkalniu, į kurį kopia Vilniaus vieškelis, paskui 
vėl prasideda kalnas, kurio vardo tikrai nepamenu ir jis 
vėl atsispiria į Nemuną, kaip ir Šilelio kalnas. Anapus 
Nemuno lygiai žemė slėny, kalnais apjuosta, tik pats 
slėnis daug erdvesnis. Nemune ties pačiu miesteliu sty
ro akmuo, gudų sielininkų pramintas Vereščiaku. Kiek 
žemiau miestelio ties Aštago kaimu prasideda Nemuno 
slenksčiai, vadinami Velnio tiltu ir Ropa. Gimiau aš 
Kampiškėse, kur Nemuno krantai iš abiejų pusių la
biausiai susiaurėja, kaip tik toje vietoje, kur prasideda 
Žiglos miškas, kiek į aukštužį nuo tos sąsmaukos.

Visa tai buvo apsupta šimtais pasakų ir padavimų, ir 
vėlesnių laikų tikrų pasakojimų. Švedus žmonės taip 
vaizdžiai prisimindavo, jog rodėsi, kad jie tą kraštą tik 
prieš porą metų būtų apleidę. Ir viskas ten buvo gyva: 
pavasariais nuo Liurbakalnio jaunimas leisdavosi tam 
tyčia padarytomis medžio geldomis, vadinamomis liur
bomis, ir jų takai iki šiol liko žymūs, greičiausiai kad 
tame šlaite tasai sportas buvo gyvas ištisus šimtmečius. 
Tos liurbos, sako, būdavo taip nusiblizginusios ir taip 
„apsigeležavusios“, kad žole slysdavo kaip ledu. Atsi
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Pravienos ir nediejos upelių santaka. apie 1950. nuotrauka iš 
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mindavau ir pasakas apie tai, kad visas Liurbakalnio 
viršus buvo apaugęs maumedžiais, kuriuos žmonės vi
sus nukirto kadais statomai bažnyčiai, kuri buvo pasta
tyta tik iš pačių maumedžio šerdžių, dėl to ji taip ilgai 
stovinti. Ir tos bažnyčios statymas, kuris turėjo vykti 
dar vytautiniais laikais, buvo lygiai šviežias. Senelis Si
manavičius pasakojo, kaip miestelėnai kirto [medžius] 
kalne, kaip juos rito pakalnėn, kaip nuimdavo balaną 
ir kaip ant savo pečių atnešdavo rąstus į kalniuką, kur 
buvo nutarta statyti bažnyčia, kaip vien kirviais ir grąž
tais buvo renčiamos sienos...

Ir viskas buvo gyva iki prieš žmonių giminę gyvenu
sių milžinų, kurie kaip tik mūsų kraštus yra apleidę 
tais laikais, kai milžino sūnus iš Saulėtekio lygės vieną 
pavasarį pirštinės nykšty parsinešė keistą, žemę bekni
santį vabalą, o tasai vabalas buvo ne kas kita, kaip arto
jas su žagre ir jungu jaučių. Mane visada stebindavo tų 
milžinų augumas, ir kai rodė man dabartiniame Milži
nų kaime milžino kapą, buvau labai apviltas – kapas tik 
penkiolikos sieksnių ilgumo: argi toks nykštukas galėjo 
pasisveikinti per Nemuną su savo draugu...

Bet datų, bendresnių įvykių niekas neminė, viskas 
surišta tik su ta pačia siaura vieta, tik su gimtine ir 
siaura jos apylinke. Bet čia ir visa tų pasakų bei pada
vimų prasmė. Tai darė garsią tą mažąją tėvynę, darė 
ją gyvą ir amžiną. Kiekvienas kauburėlis, kiekvienas 
klonelis, kiekviena daubelė ir upokšnis kalbėjo ta ga
linga kalba, kuri riša žilą užmirštą senovę su dabar
tim ir ateitim. Ir ne tiek garbė, kiek baimė ir neteisybė 
siurbėsi į tą žemę ir kiekviena proga atgydavo pasa
ka. Taip pasakojo, kaip apie Piktavyžį buvęs baisiai 
žiaurus prievaizdas, kuris žmonėms kruviną prakaitą 
[sunkė], kaip iš nežinia kur atėjęs ir nežinia kur nuė
jęs pasirodė vyras, kaip jis pamatė, kad taip žmonės 
patverti negalėsią, dėl to paprašęs vieną baudžiaunin
ką išmėginti žagrę, kaip į duonmaišelį įsidėjo akmenį, 
kaip tyčia gaišo, kad pasirodytų tasai žiaurus tijūnas, 
kaip tasai pasirodęs ir žodžio netaręs kirto jam vytiniu 
per skruostą ir kaip tasai prašalaitis su duonmaišin 
įdėtu akmeniu perskėlė galvą ir numušė vietoje ne
gyvą, kaip paskui persikėlė per Nemuną ir dingo. Esą 
jis ėjęs taip per visą kraštą ir daręs teisybę. Arba kaip 
Simanas Senavaitis, įskųstas ir kazokų mušamas, kad 
išduotų sukilėlius ir jų suslėptus ginklus, Liurbakalny 
prie Skerdimo kelio iškando dantimis žemės ir ant jos 
sudėjęs kryžium pirštus prisiekė dangum ir žeme, kaip 
jam netikėjo, kaip jį muštinai užmušė, kaip uždraudė 
jo lavoną laidoti ir kaip jį, jau pradėjusį gesti, sudraskė 
šunės. O paskui vėl, kaip vyrai būdavo stiprūs, kiek jie 
pakeldavo, kokios gilios senatvės sulaukdavo ir daug 
daug kitų baisių ir nuostabių atsitikimų, kur pynėsi 
šimtmečiai su pereitais metais į vieną galingą ir ne
nutrūkstamą pynę. Kaip žmonės džiaugėsi ir skurdo, 
kaip jie gimė, gyveno ir mirė. Ir visa tai pynėsi su gam

tovaizdžiu: kalnais, upokšniais, akmenimis ir medžiais, 
keliais ir takeliais, Nemuno potvyniais, viesulais, iš
vertusiais ištisas girias ir daug kuo kitu, bet nuosta
biu, staigiu ir baisiu. Kalbėdavo apie kerštą ir pagiežą, 
kaip brolis užmušdavo brolį, kaip sūnus tėvą ar motina 
dukterį. Kaip ta visa žemė už nedorybes užsitraukda
vo dangaus slogas, ir kaip tada vėl vieningai visi prieš 
negandus, ugnis, potvynius, badus ir kitas negeroves 
kovojo, kaip laimė žmones skyrė, kaip nelaimė jungė ir 
kėlė jų dvasias ir graudino kartų širdis. Kaip atsiras
davo paleistuvė, kuri taip aptemdydavo visų protus ir 
kad tik tada grįždavo šeimosna rimtis, kai ją surištomis 
kojomis ir rankomis paleisdavo iš luoto į Nemuno vagą. 
Baisus tai būdavo teismas, bet nebūdavo kito kelio nuo 
to kirmiaus apsivalyti. Pasakodavo apie raganautojus 
ir žolininkus bei užkalbėtojus, juodknygininkus ir kitus 
dangaus rūstintojus, parsidavusius anam, kaip jie per
duodavo savo amatą vaikams, kaip jie savo mokiniams 
liepdavo šaudyti į Švenčiausiąjį ir daryti kitokius šven
tenybių niekinimus, kad kelio atgal nebebūtų ir sueitų 
į glaudžius santykius su anuo.

Arba aistras ir meilę, pagiežą ir kerštą, kaip saky
sime, vaikino, kuris ties Gastilonių ropa, kur kelią se
niau beveik Nemunas plovė, degino didelį ąžuolo kelmą 
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ir laukė jos sugrįžtančios su visu pulku iš bažnyčios ir 
kaip jis degantį kelmą paleido į jaunųjų vežimą ir juos 
tasai kelmas užmušė ir paskandino Nemune su vežimu 
ir arkliais.

Ir taip pynėsi siaubas su nuostabiais dalykais: pati 
žmogaus sielos bedugnė su aukštomis žmogaus širdies 
polėkių viršūnėmis tame ledynų pusrutuliu išraustame 
Nemuno slėn[yje]. Žmonių atmintyje lieka tik blogio ir 
gėrio gelmės ir viršūnės, o visa ta amžius nusitiesusi 
pilka buitis eina užmarštin, kaip Nemuno vandenys 
jūron. Ir kaip amžiai seni, senas tasai gyvenimas: su 
perkūno kulkomis, velnio speniais, titnago skalelėmis, 
akmeniniais kirvukais, žvirgždinių puodų šukėmis ir 
kitomis senos buities apyvokos liekanomis, kurių tiek 
būdavo pačiame žemės paviršiuje Graužinėse. Kaip2 ten 
ariant žemę išvirsdavo akmens kirvukų vagon, kaip ge
rai užderėjusių bulvių, bet niekas nesigilino į juos, toks 
jų ten buvo apstis, kad niekas jais nesistebėdavo. Ir nie
kam net galvon neateidavo, kad jie galėjo būti skurdo ir 
prabangos, didvyriškumo ir žudynių liudininkai. Ne, tai 
visai neįdomu. Daug įdomiau smakai, kurie vienu uo
degos brūkštelėjimu nubraukdavo pusę sodžiaus. Arba 
kai jie kirsdavo ta uodega Nemunan, tai visas Nemuno 
dugnas išdžiūdavo ir slibinų vaikai pereidavo skersai 
sausais akmenėliais. Argi tai būtų buvusi žmonių at
mintis apie dinozaurus?

motina

Motina visada vienintelė, nepakeičiama, nepakartoja
ma, dėl to kiekvienam atrodo, kad jo motina pati geroji, 
kad kitos tokios nėra, nebuvo ir nebus žemėje. Ir manoji 
buvo tas unikumas...

Pirmas žmogaus veidas, kuris įsirėžė mano atmintin, 
buvo mano motinos veidas. Man dar nebuvo trejų metų, 
kai tėvai persikėlė iš Kampiškių dvaro į Rumšiškių 
miestelį. Mūsų namai dar nebuvo baigti statyti, kai per
sikėlęs per Nemuną pilnas mantos vežimas – skrynia, 
spinta, dvi paskersuotos [...], pilnos pagalvių ir ryšulių, 
ir rakandų – įvažiavo į kiemą, visi suėjo trobon, o mane 
paliko vežime. Aš pamačiau kraigą dengiantį žmogų, ir 
man pasidarė nejauku, tai nusukau galvą į kitą pusę: 
papravienio taku ėjo juodai apsitaisęs žmogus. Den
gikas pradėjo mane kalbinti, aš pakėliau akis į stogą: 
tasai žmogus plačiai šypsodamas ir abi rankas į mane 
atkišęs slinko stogu žemyn. Man pasidarė baisu, ir ne
savu balsu suspigau. Išbėgusi motina mane nusiėmė 
nuo vežimo ir aš ją pamačiau tada pirmą kartą taip, kad 
jos veidas man atmintin įsirėžė. Tas žmogus mane dar 
kalbino, bet aš glaudžiausi prie motinos ir jaučiau, kaip 
mane baimė apleidžia. Dengikas, greičiausiai koks nors 
giminaitis, man liko neryškus, kaip kažkokia be veido 

ideograma. Motina gi liko gyva ir ta pati visą gyvenimą. 
Ji tada buvo jauna ir graži. Aš daug vėliau iš brolio su

žinojau, kad mano motina buvo graži: kartą, jau mudu 
su broliu ganėme ir man jau buvo aštuoneri metai, atėjo 
kaimynas, Jonas Kursa, prisidegti pypkę prie mūsų su
sikurtos ugnelės. Kai jis nuėjo sau, tariau broliui:

– Bet tai jau negražus tas Kursa...
– Tai pasakė, – tarė brolis, – tokio gražaus vyro, kaip 

Kursa, tai dar paieškot reikia: aukštas, tiesus, plati 
kakta, graži nosis, šviesus ir lygus veidas.

– Bet vis tiek, – spyriausi, – jam dar toli gražu iki 
mūsų tėvo...

– Tai jau ne, vaike, – atšovė brolis, – jau tu mūsų tėvo 
su Kursa nelygink. Kur tas mūsų tėvo gražumas? Ma
žas, iškėžęs, veido kaulai išsišovę, visas strazdanotas, 
eina, lyg kažką nešdamas. Tėvas visai negražus. Va 
motina, tai tikrai graži...

Ir jis man pradėjo pasakot, kad motinos veidas labai 
dailus, kad ji moteriai nemaža, kad ji gražiai sudėta, kad 
jos nosis tiesi, kad veido oda švelni ir balta ir t. t. Mane 
stebino brolio pastabumas, bet vis dėlto jis manęs neį
tikino, aš tėvo į Kursą nebūčiau keitęs už visą pasaulį.

Brolis, kaip vyriausias, buvo motinos lepūnėlis. Mažą 
ji ir mane mylėjo, bet aš to laiko neatsimenu. Dar Kam

piškėse sirgau ir buvau ma
rinamas ir po tos ligos baisiai 
pasikeičiau. Iš gyvo ir smar
kaus berniuko tapau bailus 
ir melancholiškas. Paaugė
jus pradėjo piltis mano vei
de strazdanos ir augti lapės 
rudumo nepaklusnūs plau
kai. Jai buvau negražus ir 
nemielas. Buvau opus: ap
šašdavau, pritrindavau ne
gyjančias pūsles, mėtydavo 
mane šunvotės ir dedervi
nės. Motina manęs pradėjo 
gailėtis. Ji, girdėdavau, kar
tais sakydavo: vėtra žino, į 
ką šitas vaikas nusidavė. Ji 
nesuprasdavo, ko aš nuola
tos verkiąs, ko aš ne toks, 

kaip kiti jos vaikai. Tai buvo ne džiaugsmo, bet užuo
jautos meilė ir ji man liko tokia visą gyvenimą.

Man būdavo baisiai nejauku klausyti kalbų apie 
mano gymį. Senelis tvirtindavo, kad mano plaukai gel
toni kaip auksas, gi kiti sakydavo, kad rudi kaip lieps
na. Kiti vėl sakydavo, kad geriau rudi plaukai, negu 
visai be plaukų. Senelė mane gindavo sakydama, kad 
iš dvylikos rudų vienas geras žmogus, o iš plikų nei vie
no – visi šelmiai, bet man iš to būdavo menka paguo
da, nes kuo gi tu, žmogau, gali būti tikras, kad štai tu 
esi ta geroji išimtis, tai aš lyg ir jaučiausi pasmerktas 
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būti toje nepalankioje ir skaitlingoje pusėje. Senelis, 
kai supykdavo, paberdavo savo taboką: esą rudų ir šv. 
Petras dangun neįsileidžiąs, nes manąs, kad šuo lendąs 
dangun per aukštinį. Motina tylėdama klausydavo, bet 
jaučiau, kad ir jai mano rudumas maudė. Mūsų mies
telyje nemėgo, nes mes buvome įsibrovėliai ir svetimi, 
dėl to tasai nedraugingumas 
ypač pasireikšdavo vaikuo
se, ir aišku, jei dar kas turė
jo kokią įgimtą nepalankią 
žymę, tai man tasai plaukų 
rudumas visur kliuvo. Eini, 
būdavo, miesteliu ir girdi: 
tai rudas! tai strazdanomis 
nuėjęs veidas, kaip luobas! 
Tai jaučiausi lyg Anderse
no bjaurusis ančiukas, eida
vau nuleidęs galvą, bet argi 
taip pasislėpsi. Tikrumoje 
gymiu buvau nusidavęs da
linai į savo tėvą ir dalinai į 
senelį – motinos tėvą. Tik ne 
būdu: tas senelis buvo puikus žmogus: realistas ir ne
atskiriamas tūlo Pilypo draugas. Jis kalbėdavo visokius 
nebūtus daiktus, o Pilypas vis jojo klausdavo: Bet, dūda, 
kurioj gubernijoj tai nutiko? Tiesa, jis buvo aukštesnis, 
bet strazdanotas ir rusvas.

vaiduokLiai

Laikas nuo laiko, nei iš šio, nei iš to, pradėdavo, būda
vo, pasakas apie vaiduoklius. Ir ne pasakas, bet tikrus 
atsitikimus apie tariamus ir netariamus pasivaidini
mus. Pradėdavo paprastai nuo kokio nors niekniekio, 
o baigdavo šiurpiais vaizdais, stačiai regėjimais, kurių 
priežasties ir prasmės niekas negalėdavo nei paaiškinti, 
nei suprasti. Ir tai pasakodavo dažniausiai anais ilgais, 
tamsiais ir vėjuotais rudens vakarais, kada siaubas 
pėsčias palangėmis vaikščiodavo. Sėdėdavau, būdavo, 
stalo kampe, kojas po savim, lyg šuo uodegą, pasibru
kęs ir klausydavau, ir man kraujas stingdavo gyslose, 
bet buvo kažkoks drauge noras, kad tos pasakos eitų 
tolydžio kylančia baime, kuri priėjus ribą, sakyčiau, 
sprogtų: žmogaus širdis ar visas pasaulis pavirstų į 
dulkes, į nieką.

Ir vieną taip vakarą, atsimenu, okupacijos metu3, kai 
vienuolikos gyvų daiktų šeima turėjo būti su viena kar
ve, išėjo motina ir sako: Prakeikimas! margutė visai 
užtrūko... Tąsiau, tąsiau, užsitąsiau – išbėgo rasiukė, 
ir viskas... Senelis, kurs buvo koją palūžęs senatvėje, 
buvo paliegęs, tai vis gulėdavo ant trijų pagalvių pusiau 
sėdomis ir niekad neišleisdavo pypkės iš dantų, dažnai 
užgesusios. Pypkė jo buvo tokia lenkta, pintiniu cibuku, 
kurs lankstėsi (kalbant pypkė siūbavo), su antvožėliu, 

„kauniške“ vadinama. Jis buvo dusulingas ir kosėjo lyg 
malkas kirto ir spjaudė tokiais skrepliais kaip vyžomis. 
Spjaudė jis ne į aslą, kur būdavo tyčia papilto smėlio, 
bet ant sienos: jam ten buvo parankiau. Ir ko nedarė, 
bet jis vis savo, o spjaudavo aslon tik supykęs, bet tada 
į patį viduaslį. Jei senis spjaudavo į aslos pusę, tai ne
reikėjo jau eit į burtininką – visi žinojo, kad jis supykęs, 
kad jis kažkodėl rūgsta. Jis buvo netikras senelis, tik 
tėvui ir motinai dėdė, bet kaip aš tikro senelio neturė
jau iš tėvelio pusės, tai jis man jį atstojo: sekė pasakas, 
pasakojo keliones, duodavo visokių patarimų ir t. t. Kai 
kas skaudėdavo, jis mane paguosdavo sakydamas, kad 
iki reikės vestis išgis ir panašiai. Mėgau aš jį, jis buvo 
tvirto būdo ir man atrodė, kad jis buvo kažkoks vyriš
kas, nors neturėjo nei ūsų, nei barzdos, žinoma, ir vai
kų. Vieną kartą pavargėlė mus taip ir paklaus: „O kas 
tai moterėlei yra?“ Bet kai ta „moterėlė“ atsikrenkštusi 
į pusę aslos atspjovė, išsižiojo ir dusliai pasakė: „Ooo!“ 
ir nukreipė kitur kalbą. Senelio būdas atsispindėdavo ir 
jojo pasakojimuose: buvo labai afirmatyvus ir pasakojo, 
kas su juo pačiu nutiko ar ką žinojo iš tikrų šaltinių: o 
tie tikri šaltiniai buvo jo tėvo, motinos ir dar vieno kito 
pasakojimai, kita visa jis paduodavo kaip pasakojimą: 
nori tikėk, nori netikėk. Taigi senelis taip ir sako:

– Tai jau ir vėl žaltys galvijus suleido su to raganiaus.
– Ne, – sakau, – ir toj pusėj neganiau. Jų karvė visą 

laiką į margutę žiūrėdama bliovė nuo ežios.
– Aš taip ir sakiau... Ir oru atima.
– Pasakos, – pasakė tėvas, kuris iš principo nenorė

jo jokiems burtams tikėti. Jis buvo perskaitęs vežimą 
knygų, tarpu jų ir Geručio Sodiečių dangų4. Didžiausi 
ginčai būdavo dėl to, ar žemė apskrita, ar paplokščia, ar 
žemė sukas, ar saulė bėga aplink. Tėvas aiškino pagal 
Gerutį, o senelis ne taip, kaip kiti, remdamiesi Šven
tuoju Raštu, ypač ta vieta, kur Jozuė sustabdo saulę (ne 
žemę!), bet paprastu savo blaiviu protu: jei ji suktųs, tai 
seniai jau būt sprandą nusisukusi. Arba: jei ji sukasi, 
tai kodėl miškai vietoje stovi ir t. t.

– Ne pasakos, Kazy.
– Pasakos, moterų prietarai.
– Nei prietarai, nei pasakos, o taip yra.
– Knygos rašo, o kunigas pasakoja, – norėjo pastot 

kelią tėvas.
– Ne viską, Kazy, knygos ir kunigai žino. Nėr didesnės 

knygos už gyvenimą. Aš tau nieko nesakysiu, ką girdė
jau, bet tik tai, ką aš pats mačiau, nes ką nuo kito girdi, 
tai kaip ir knygoj skaitai, o ką pats matai, tai jau kita.

– Taip... bet ne oru, kaip sakai, atimt karvės pieną...
– Ak jau žinai, jie maitinasi ir katės, ir kalės, ir kitų 

pienu... Bet tu nežinai, ką jos daro, raganos.
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Ir senelis pradėjo:
– Išjojau aš kartą, o tai jau bus geri šešiasdešimt 

metų, ir dar su geru kaupu – arklius nakties į Gumb
rinį. O nakties vasara – dvi pypkes išrūkei – ir nėr. 
Šviesu. Žvaigždės retos, tik pačios didžiausios žvilga. 
Mėnesio pati pilnatis, bet jis tik pro medžių šakas žvilg
teli, ir viskas. Vagių gi tada buvo – nematytai. Tai, sa
kau, palauksiu saulės, o tada numigsiu, jau gi tik dieną, 
manau, neturės drąsos ir vagis arklio iš geležinių imti, 
ypač kad ir kelias į Baniškes čia pat. Guliu aš taip ant 
samanų kupsto, lyg ant patalų, pamiškėj kniūbsčias 
ir žiūriu, kaip arkliai ganosi, o ir jie po pūdymų arimo 
nukorę snukius snaudė. Jokio balso, tik kažkur, Užta
kuose, šuniukas pusiau staugdamas, pusiau lodamas 
pasigirdo, bet ir tai nutilo. Ir užėjo tokia tyla, jog buvo 
miela ir šiurpu. Lengvas lengvas rūkelis vingerykštėse 
kilo. Man taip bežiūrint ir akys pradėjo lipti, o pagal 
žarą matės, kad pats vidurnaktis artinos. Prisikimšau 
pypkę, įsiskyliau ir prispaudęs vožtuvėlin pintį pradė

jau traukt dūmą. E, sakau, nors miegas neims. Patrau
kiau vieną dūmą, kitą; lyg kažkas pasišastavo, lyg kaž
kas sukrizeno, ir vėl nieko. Man ir kvapą užėmė – ne 
tiek iš baimės, kiek iš žingeidumo. Laukiu – nieko. Po 
kiek laiko žiūriu – išlenda viena, kita, trečia... šešios: 
dvi senos, o keturios jaunutės, dar netekėję, iš rūkelio, 
visos nuogos, kaip pagimdytos, ir velka mėnesienoj per 
žolynus marškinius ir laikas nuo laiko nuo marškinių 
prikibusius žiedų lapelius brauko ir deda visos į maišelį. 
Nusispjoviau ir žiūrėdamas laukiu, o jos nieko nejaus
damos eina taip marškinius vilkdamos pamiškiu į mano 
pusę. Jau ir veidus matau: visos, kad jos prasmegtų, iš 
Baniškių. Sakau, kad jas vėtra, kad tik jos ant manęs 
neužliptų, bet ne – praėjo per kelis žingsnius ir vėl į 
pievos vidurį pakuždomis krizendamos patraukė ir tik 
staiga, kai jos prie vingerykščių priėjo, sugiedojo gai
dys. Taip visos lyg stirnos ir pasileido į Baniškių pusę. 
Nusispjoviau dar kartą ir manau: kokiam gi galui jos 
tuos marškinius po rasotą žolę vilko. Žiūriu, ir Raudis, 
šito žolininko tėvas dar, eina su makruotiniu ir žoleles 
murmėdamas skabo. Tik tada man toptelėjo galvon: tai
gi šiąnakt Joninių naktis. ėmiau, net persižegnojau, ir 
mane toks šiurpas nukratė.

– Tai ką, manai, kad jos ten trūkžolio ieškojo?
– Galėjo jos ieškot, – spyrėsi mano tėvas, – o tos žolės 

nieko prieš Dievo galybę.
– Taigi, o būdavo, jei tik nuginsi karves, pauos Ba

niškių karvės mūsiškes, ir visoms telio karvėms pienas 
kaip ranka atimtas...

– Tai jau tu, dėde, manai, kad jos jau gali ir prieš Die
vo valią?..

– Taigi kad tu nesupranti, Kaziuk. Jos eina su anuo, o 
ne su Dievu. Va, aš tau imsiu ir papasakosiu apie mano 
vaikystės draugą. Petras [neįsk. žodis] medžiot ir galva 
buvo pramušta, bet jam nesisekė. Medžioja jis su Pilio
nių tėvu dar. Tas keturis kiškius partįsia, o jis vis nieko. 
Jis ir klausia, kas gi čia galėtų būt: tam zuikius lyg kas 
stumte stumtų, o jis nieko, net niekui nieko neužeina. 
Tas jam taip ir sakys: nueik pas Raudį, kurs Ladukuo
se gyvena, ir jis tave pamokys. Nueina jis pas Raudžio 
dar senelį, nusineša gorčių degtinės ir skilandžio galą 
ir sako: pamokyk mane, tėvai, kaip medžiot reikia. Tas 
jam ir sako: gerai – pamokysiu, bet turi išpildyti šit ką: 
po ketvirties metų nueik išpažinties, priimk švenčiau
sią, bet užlaikyk jį burnoj ir tada pas mane ateik. Taip 
jis ir padarė. Nunešė jam viską. Raudis paėmė šven
čiausią, išėmė iš rūbkubilio baltintos drobės rietimą ir 
įvyniojęs į vidų rietimu nešinas išėjo laukan. Veda jį, 
veda ir priveda tose pat Gumbrinio pievose prie ąžuolo, 
prie to paties ąžuolo, iš kurio tu klojimui šulus sutašei. 
Įlipo senis ir padėjo rietimą į dvišakį. Po to atskaitė ne
žinau kiek žingsnių ir sako: šauk dabar į rietimą ir man 
tada pasakysi, kas daugiau zuikių parsineš – tu ar Pilio
nis? Petras, a. a., nesakant apie jį blogo žodžio, mulkis 
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ir prisidėjo šautuvą taikinti, bet žiūri, kad ąžuole, kur 
rietimas buvo padėtas, pasirodė jo mirę tėvas ir motina. 
Trenkė jis šautuvą ir be kepurės namo parbėgo. Po to jis 
apie medžioklę nė galvot nepagalvojo...

– Tai ir jo jau galva – kaip jį žemė po to galėjo nešio
ti? – pasakė mano tėvas.

– O ar jis žinojo, ką tas nedorėlis [su] švenčiausiu 
veiks?

– Vis tiek jis turėjo žinot, kad negerai burnoj užlaikyt?
– Galop aš tik sakau, kaip buvo. Tegu gi jį dabar Die

vas teisia. Žmogus graužėsi visą gyvenimą ir kunigui 
per išpažintį sakė. Bet tu pažiūrėk į medžiotojus – jie 
vis vaikščioja su šautuvais per pačią sumą, kai kiti mel
džiasi. Tai ko jie ten tyčia laukuose ieško? Pasakysi, 
Dievo? Ne, jie anam sielą pardavę.

– Taigi, bet tiems, kur sumos neboja, ir atsitinka, kad 
juos Dievas nubaudžia ir čia, žemėje. Sako, nė nežinau 
dabar kurioj parapijoj buvo atskalūnas, bet toks, kai 
žmonės dirba, jis valkiojasi ar šiaip tipso, o kai tik žmo
nės bažnyčion, jis už darbo. O jo daržas prie pat bažny
čios. Gerai sako, kad kuo arčiau bažnyčios, tuo toliau 
Dievo. Taip jis per pačią sumą šienauja, pusto dalgį, net 
skrindu girdėt. Pakylėjimas, girdi, skambina, bet jam 
nė sustot atsidust nerūpi. Šienauja jis taip, šienauja, o 
jo pradalgiai sueina į upelį. Prieina jis prie upelio, žiū
ri – didžiausias lydis guli kaip malka pakrašty ir šildosi 
prieš saulę. Jam topt galvon, kad dalgiakočiu jis jį nu
durs lyg žeberklu, prieina pamažiuku prie lydžio, o tas 
iš vietos nejuda. Nutaiko kaip reikia ir jau kad durs, ir 
rado jį ten negyvą perpjautu dalgiu kaklu ir pamautu 
dalgiakočiu lydžiu. Mat jis nebuvo pastebėjęs, kaip lai
kė dalgį, o jis buvo kaip tik atsisukęs į sprando pusę.

(Roquebrune Cap Martin, 19420320)

[vaRPai]

Šiandie man taip liūdna. Liūdesys kažkoks fiziškas, 
skaudus, geliantis. Lyg aš ko netekau, lyg kažkas baisu 
turėtų įvykti. O tai bent man asmeniškai negali įvykt, 
aš esu tikras, aš tai žinau. Kadangi aš negaliu dirbti, 
o gult iš principo negulu, nes anksti, tai noriu užrašyt 
mano šviesiausį atsiminimą. Pavasarį, pusiaugavėnį.

Buvo dvi trobos miestely: senelio – dūminė ir mūsų – 
tada nauja, šviesi, susenusi dabarykštė. Jos buvo prie
menėm sudurtos. Mūsų į vakarus geru galu, senelio į 
rytus. Užu Kokalnio visada skambanti tėvo kalvė; vaka
ruose į kalną atsišlieję klojimas ir tvartas. Vidury kiemo 
svirtinis šulinys. Ant senelio trobos stogo nukarę dū
lelės ir dviejų alyvinių (rodos, vienas vynuolinis, kitas 
alyvinis medis – neatsimenu) šakos. Senelio trobos aš 
nemėgau. Jos vidus buvo aitrus nuo dūmų, be to, ji buvo 
tamsi: medžių šakos tamsiojo, o be to, dūmų gliaumėm 
sienos apkrekėję, atrodė, lyg matiniu šilku būtų klotos, 
žvilgėjo juodai ir drėgnai it šilkas.

Trobos gale buvo patiestas prie pamato rąstas. Ant 
to rąsto aš sėdėdavau su seseria Veronika. Kartais ir 
senele. Senelis dar tada nebuvo palūžęs kojos ir jis dar 
dažnai namų nevaidė. Keista, tada aš tėvo bijojau, jis 
visada buvo geras, tik gal ne taip sentimentalus, kaip 
dabar (Dieve, jis dabar rūpinasi!), aš bijojau, kad jis vis 
suodinas, būdavo, iš kalvės ateina.

Tąsyk buvo pusiaugavėnis. Kovo mėnesį. Diena be 
galo saulėta ir šilta. Man buvo ne daugiau kaip penkeri 
ar šešeri metai.

Beje, aš ne viską dar nupasakojau. Gale trobos, per 
kokį dvidešimtį žingsnių, tekėjo upelis Praviena, rau

donu it stipri arbata vandeniu. Nuo trobos ėjo takelis 
iki upelio ir per upelį lieptas, po lieptu tamsi sietuva, po 
dideliu dideliu gluosniu. Anapus upelio gražiai nuaugęs 
vidutinio senumo beržas, į beržą ir į gluosnį buvo pri
kalta liepto atrama. Pro to beržo šakas matės bažnyčios 
skliautas su spinduliuojančia akim ir varpinė. Toliau į 
šiaurę Šinkūno, Kunigo kalnai. Šiaurės vakaruose Sau
lėtekis ir malūnas; vakaruose šilelis, kur aš, klausyda
mas pasakos, matydavau Eglę, karalienę, keikiančią 
dukterį. Tos eglės dabar nėra, ji buvo, tiesa, kažkaip 
„energinga“, ir kiek aš tą vaizdą atsimenu, ji nelabai 
atitiko pasakos karalienę, bet ji buvo vyriausia eglė 
visame šilely. Pietuose Kokalnis, nuo jo matėsi Nemu
nas, Žiglė, Kampiškės, kur aš gimiau, Skaratkalnis su 
kryžiumi, kur aš praleidau šešeris piemenystės metus 
ir visas atostogas, iki pernykščių imtinai.

Mano tėvas pasiuntė sulos pažiūrėtų. Praviena šnio
pais nešina tekėjo. Ir šit netol beržo radau lapelį, pusę 
lapo: „Gale sodžiaus tekėjo upė, už upės juodavo miš
kas. Miškan mes eidavome uogautų, grybautų, riešu
tautų...“ Aš nemačiau tokios gražios šalies, kaip šita, 
elementoriaus išplėšto lapo. Šilelis man buvo mažas. 
Tiek jo tesimatė. Šis kilometrų kilometrais ėjo, bet aš 
nežinojau. Ir man pasidarė taip liūdna, kaip šiandie, 

Rumšiškių bažnyčia. apie 1950. nuotrauka iš stanislovo 
abromavičiaus knygos Mėlynieji vaikystės šilai: Jono Aisčio 
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kad neturėjau su kuo šilan eina. Po to atsiminiau, kad 
tėvas sulos laukia. Nešdamas sulą, aplaisčiau seserį, 
ji pradėjo verkt. Palikęs sulą tėvui, išėjau sesers nura
mintų, bet ji jau neverkė. Man pasidarė smagu, kad ji 
neverkė. Pasiūliau gainiotis, leisdamasis sugaunamas: 
ji krykštė, kvatojo užklakdama. Po to, numetę kurpeles, 
gainiojomės iki užtroškimo. Tik staiga pasigirdo varpas, 
kitas, trečias. Širdis blaškėsi, o aš norėjau, kad ji susto

tų, idant, rodos, imt nuplaukt, nubanguot tuo saukian
čiu balsu (saukiančiu, ne šaukiančiu). Stovėjom išsižioję 
ir vienas į kitą akis išvertę su seseria, galop ji neišlaikė, 
nusijuokė, pasakė: „Bažnyčia skamba!“ ir pasileido pir
kion: „Bobut, skamba! Bobut, skamba!“ plyšdama. Aš 
bėgau paskui. Senutė su motina sėdėjo ant slenksčio. 
„Pusiaugavėnio skambina“, – motina pasakė. Senelė 
glostė seserį.

Skambėjo ilgai, nustojo, vienas, lyg užsimiršęs, dar at
siliepė – o man ausyse skambėjo ir skambėjo. Skambėjo 
net kai senelė vaišino blynais, po to mus vaišino ir moti
na. Aš po to išėjau vienas, atsisėdau ant rąsto, kur buvo 
trobos gale, ir troškau, norėjau, kad skambėtų varpai, 
kad skambėtų visą gyvenimą, visiems. Išsiėmiau iš ki
šenės lapą, apie mišką, ir tris kartus perskaičiau. Sesuo 
pro tvorą krizeno: „Nepagausi, nepagausi, nepagausi!“ 
ir pasileido takeliu, bebėgdama parvirto, bet juokės, juo
kės... it varpelis, it nežinau kas.

(Grenoblis, 19400528)

[dRauGai]

Pirmasis man artimesnis draugas buvo trejeta metų 
jaunesnė sesuo Veronika. Turėjau vyresnį brolį. Mudu 
skyrė tik dveji su kieka metų, bet jis nuo mažens buvo 
uždaresnis ir nei pats artimesnės draugystės neieško
jo, nei kitų arti nesileido. Brolių, seserų tarpe visada 

pabrėždavo savo vyresniškumą. Būdavo, jei kuris nors 
dėdžių ar senelių atnešdavo lauktuvių saldainių ir ne 
jam pirmam paduodavo, tai neimdavo. Dažnai pasiges
davau ir tebepasigendu jo tvirto būdo.

Mažas jis turėjo draugą. Ir aš gal būsiu priežastis, ko
dėl jis iš mažens pradėjo niekuo nebepasitikėti. Mūsų 
parapijos bažnyčioje žinomi Trakinės atlaidai, ir 8 rug
sėjo, būdavo, suvažiuoja žmonių iki ketvirtos parapijos 
spinduliu. Mūsų kiemas buvo erdvus ir per Trakinę, bū
davo, privažiuoja pilnas vežimų tolimesnių ir artimes
nių abiejų šalių giminių. Kartą kaimyno vaikas, brolio 
draugas, pastebėjo, kad du mano dėdės buvo atvažiavę 
su puikiomis žalvarinėmis sagtelėmis ir grindelėmis 
[papuoštais] pakinktais. Jie peiliukais išpjaustė viską, 
kas žibėjo, kadangi ir aš visur juos sekiau kaip šešėlis, 
tai net pasileidau į dūdas, kad ir man nors porą grin
delių duotų. Aš tas grindeles, nei žiedus, susivėriau ant 
pirštų ir nuėjau savo papuošalais pasigirti seneliui, tas 
manęs paklausė, iš kur aš esu gavęs, o aš ir pasakiau. 
Pakilo troboje sąmyšis. Šoko prie pavalkų, ir pasirodo, 
kad net trys naujutėliai pavalkai nudailinti. Suskato 
brolio ieškoti, bet tas gintis. Na, jį lupo. Šoko pas kai
myną, kurio sūnus buvo pramatorius, bet šis viską su
vertė broliui. Nežinau, kaip ten ta didžiųjų byla baigės: 
aišku, tėvas turėjo atlyginti, bet brolis nuo tos dienos su 
kaimynuku buvo nepažįstamas. Ir kiek mano atmintis 
siekia, daugiau draugų neturėjo. Tad aš neturėjau nei 
vienmečio, nei vyresnio [draugo] berniuko. Liko sesuo. 
Aš su ja bėgiojau Kokalnio keliais ir Papravieniais. 

Man septintuosius bebaigiant miestelis išsiskirstė 
vienasėdžiais. Trobas tik rudeniop perkėlė. Aš gindavau 
su broliu galvijus į būsimą sodybą, kur mes turėdavome 
praleisti visą dieną. Kad mums būtų kur nuo lietaus 
pasislėpti, tėvas sukalė iš lentgalių palapinę, kurią mes 
įsirengėme kaip trobelę. Brolis dar išsipjovė peiliuku du 
langučiu, įsitaisė duris ir net su užraktėliu.

Vieta pakili. Prieš saulėtekį rytuose matėsi Vilniaus 
kalneliai, o vakaruose baltas Pažaislis. Bet nyku, nyku. 
Vieškeliu kas nors pravažiuodavo ir vėl nieko. Paleidau 
brolį, suvaręs galvijus apytvaran, namo. Mūsų trobelė 
turėjo suoliuką ir samanom klotus guoliukus. Likau 
vienas ir pradėjau verkti. Staiga girdžiu, kažkas rėkau
ja. Pasirodė keturi didesni vaikai ir penktas, dar ma
žesnis už mane. Atėjo, prigąsdino mane, išvaikė iš apy
tvaro galvijus ir nuėjo. Mane apėmė tokia baimė, kad 
negrįžtų vaikai ir aš laukiau nekantriai brolio. Sugrįžo 
brolis. Viską papasakojau. Pagalvojo jis, užrišo po maz
gą viršaus botagėliams ir nunešė pamirkyti karvėms 
girdyti iškaston duobutėn; suvarė gyvulius apytvaran, 
nes šešėlis rodė, kad dar per anksti ganyti. Suėjom savo 
„triobon“ ir valgova, jis buvo pietų valgytų. Bevalgyda
mi girdime: akmuo kaukšt ir atsimušė į sieną. Brolis 
išsižiojęs klausė, bet ilgai klausyti neteko laukti, nes 
akmenukai vienas po kito nesustodami krito. Brolis 

Poetas (pirmoje eilėje pirmas iš kairės) su „aušros“ gimnazijos 
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pažiūrėjo per langutį. Pamačiau, kad jo veidas lyg nu
sigandusio ar susirūpinusio, ir pradėjau verkt. Brolis 
skaudžiai niuktelėjo pašonėn ir pasakė, kad jei aš verk
siu, tai jis mane vieną išstums laukan, o pats liks viduj. 
Baimė man žadą užėmė.

Greit jie pristigo svaidmenų. Kažką ilgai barėsi ir gin
čijosi, galop visi šoko bėgt prie mūsų „namelio“ ir jį vers
ti. Girgždėjo lentukės, ir jie jį net šiek tiek nuo žemės 
pakėlė. Brolis įspraudė man mano botagėlį, pasiėmė 
savąjį, ir išsprukome lauk. Aš nei nemaniau, kad brolis 
taip narsiai puls prieš tokį būrį vaikų. Pirmiausiai jis 
kirto didžiausiam per nuogas blauzdas, tas susisuko į 
mazgą ir žemėje rėkė. Brolis kapojo ir kitus. Gi žiūriu, 
kad vienas ir man kirto per vidupetę. Užsimojau ir aš, 
bet mano priešas užsimojo tuo pačiu metu ir mūsų bo
tagėliai susimezgė. Nežinau, kaip ten buvo nei kaip 
galėjo būti, bet aš ištraukiau iš rankų jo botagėlį, nors 
buvo už mane stipresnis. Jis pradėjo bėgt, o tas mažas 
vaikas baisiausiai verkdamas bėgo paskui. Perlaužiau 
ištraukto botagėlio botkotį, kad kas nepasinaudotų, ir 
puoliau gelbėti brolio, kuris jau buvo vienas prieš tris 
prie sienos priremtas. Aš pradėjau švaistytis botagėliu 
iš užpakalio, kirsdamas kur pakliuvo net ir per kepurai
tes. Vienas jų šoko ant manęs, pasimušė žemėn ir pra
dėjo nagais man draskyti veidą. Kaip buvo broliui, aš 
nemačiau, tik staiga pajutau vienu metu, kad suspurdė
jo mane užgriuvusis ir pašonėje nusmelkė karštis. Tai 
buvo brolio botagas, kuris pakėlė ant kojų mane parsi
mušusįjį. Jis pakilo ir man dar betįsant žemėje nukūrė 
it akis išdegęs.

Brolis man griežtai draudė ką nors apie tai namie 
prasitarti. Aš buvau kruvinas, brolis nuplovė man veidą 
ir pasakė, ką sakyti namuose, jei klaus.

Paskui su tuo mažu vaiku aš draugavausi, iki gyve
nau tėviškėje. Iš tos draugystės išeitų ištisa vaikų lite
ratūros knygelė, bet ji nebuvo pavyzdinga, ta istorija, 
dėl to apie ją nekalbėsiu.

Aš turėjau kitą ilgų metų draugą, kuris, deja, su lite
ratūra neturėjo nieko bendra, nors per mane susitikda
vo su rašytojais. Dažnas klausdavo, kas jis toks, ką rašo. 
Ir visi stebėjosi, kad jis nieko nerašo. [...]

Draugams aš daug kaltas. Jie man padėdavo rasti 
išeitį iš keblios padėties. Mano krašto berniukas Puras 
(iš Leliušių) mane sulaikė gimnazijoje, o maniau, kad 
jokia jėga manęs joje nepririš. Aš sutikau su visa kuo 
mokomu, vergiškai viskam pasidaviau, net ir vokiečių 
kalbai, bet vieną kartą klasės globėjas pasakė, kad nu
sipirktume paišybos sąsiuvinius, paišelius ir trintukų. 
Rytojaus dieną atėjo aukštas sausas mokytojas, nešinas 
dideliu baltu kubu. Pažiūrėjau į klasę: visi mokiniai 
ištiesę rankas, primerkę akį matuoja šiaip ar taip tą 
kubą, o mokytojas aiškina šešėlius. Man nusiminimas 
taip nusmelkė širdį, kad visi pabūklai iškrito iš rankų 
ir aš tik sėdžiu ir galvoju, ar dabar, ar po pamokos viską 

mest ir bėgt į tėviškę. Nutariau palaukt pamokos galo. 
Priėjo mokytojas ir piktai paklausė: „O tu ko lauki, ko
dėl nepaišai?“ Atsistojau ir visomis galiomis laikyda
mas ašaras ištariau: „Aš... aš... nepaišysiu... aš negaliu, 
nemoku...“ Klasė juokėsi. Mokytojas jau nepiktai pasa
kė: „Tai dabar gražiausia. Paišyk, ką matai, ir viskas“. 
Jis man sustatė pagrindinius taškus, pamokė, kaip ma
tuot, ir nuėjo. Aš sėdėjau. Priėjo prie manęs Puras, drą
siais brūkšniais nubraukė kontūrus, parodė, kaip da
ryti šešėlius, bet aš buvau rezignavęs, nes man atrodė, 
kad tai daugiau, nei mano jėgos neša. Po pamokos priėjo 
Puras prie manęs, ir sakau jam: „Ne, nieko nebus, aš 
einu namo“. Jis mane pradėjo ramint, pažadėjo man pa
dėt ir prašė, kad aš tos kiaulystės nedaryčiau, nes nie
kas į paišybos pamokas rimtai nežiūrį. Esą vieni juokai. 
Pasikvietė pas save, išdailino mano kubą taip, kad buvo 
dar gražesnis ir baltesnis nei tikrumoje. Pavaišino dar 
ir palydėjo iki senosios rinkos. Aš eidamas vienas namo 
galvojau, kad ir Leliušiuose atsiranda geras žmogus, o 
mat mano krašte buvo žinomas tokis posmas:

Gastilonys – geri žmonys,
O Leliušiai – šiaudadūšiai.

jonas aleksandravičius. 1929 m. rugsėjo 30 d. 
nuotrauka iš stanislovo abromavičiaus knygos 
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Gastilonys – mano tėvo tėviškė, o Leliušiai – sodžius 
prie Strėvos, kuriame buvo tik dvi pavardės: Purai ir 
Drumstai. Jie buvo stačiokai, bet nuoširdūs žmonės. 
Prisimenu, būdavo, grįžtančius iš mokyklos tik leliu
šis užvijęs pavėžindavo. Kartą mus vežė jų nežinau 
nei kuris, Puras ar Drumstas, privažiavus Skaratkalnį 
išlipo iš rogių, ir mes visi ritomės bėgti į kalną, bet jis 
tarė: „Vaikai, lipkit rogėsna, kumelai vudega (uodega) 
nenutrūks!“

Grįžtant prie Puruko, jis tik tuos metus gimnazijoje 
tebuvo, nes jo tėvai galvojo, kad dvi klasės, kad ir ne 
mokslo kraštas, bet labai daug... Purukas geriausiai 
paišė tai, ką duodavo mokytojas, bet klasėje buvo nedi
delis papuręs vaikas, kuris nieko daugiau neveikė, kaip 
tik piešė. Aš nemačiau tokios stiprios fantazijos vaiko, 
kaip tas juodas, nedidelis ir smulkus berniukas. Visi 
jo sąsiuviniai ir juodraščiai buvo sudėtingi paveikslai, 
dažniausiai mūšiai. Vytį jis nupiešdavo per dvi minutes 
ir vis pradėdavo nuo paskutinės žirgo kanopos. Nieko 
jis netaisė, trintuko nei neturėjo. Viską pradėdavo iš 
apačios nuo detalių: kojos, kanopos, rato, ir stebėdavais, 
kad visa turėjo proporcijas, kad paveikslas, lyg šąlantis 
langas, iš apačios į viršų augo nuostabiausiomis linijo
mis. Jis buvo taip nežymus, kad kai jis dingo, o dingo 
net metų nebaigęs, niekas net vardo neatsiminė. Grei
čiausiai jis bus miręs, nes liguistai atrodė.

Ketvirtoj klasėj pasirodė trys nauji žmonės: Juodelis5, 
Žakevičius6 ir Mironas (Romualdas), poetas, sekančiais 
metais miręs vidurių šiltine. Į tas detales leidžiuosi, kad 
nuo tada ir prasideda mano poeto kelias.

Svajot apie rašymą aš nė nesvajojau, bet buvau ban
dęs versti Šekspyrą, Maine Read7 ir daug daug buvau 
skaitęs. Dėl to pradėjau leistis į kalbas su pranašesniais 
draugais. Jis [Mironas] buvo gana keistas: trupučiu
ką lyg pablyškęs, visada rimtas, mirkčiodavo akis, ir 
jautėsi, kad visa kuo, ką jis kalbėdavo, pamokas atsa
kydavo ar šiaip ką pasakydavo, būdavo labai tikras ir 
kategoriškas. Jo kalba būdavo kažkaip ritminga, trum
pa, aiški. Jis, kaip ir Žakevičius, buvo grįžę iš kažkurio 
ten Ukrainos miesto. Jau jis turėjo šį tą parašęs. Bet 
tai sužinojau, tik kai jis mirė. Paliko pluoštelį eilių ir 
nebaigtą scenos veikaliuką, kurį po jo mirties scenos 
mėgėjų kuopelė buvo pastačiusi. Jo atminčiai Juodelis 
suredagavo hektografuotą leidinėlį, kur buvo jo dalykė
lių ir draugų šis tas parašyta. Juodelis spyrė ir mane šį 
tą parašyti: aš ten parašiau porą lapelių apie pavasario 
gėlę primulą8.

Tai ir buvo debiutas 1924 metų pradžioje. Eilėmis 
pradėjau rašyt tik po poros metų: 7–8 klasėj, kai at

sirado toje pat mokykloje kitas poetas – Antanas Miš
kinis. Niekas nėra pranašas savo šaly. Pirmąkart aš 
jį pamačiau rūbinėje: žiauriai sulankstyta uniformine 
kepuraite, chaki spalvos kareiviška miline su papirosu 
dantyse bedūkstantį. Jis man padarė bjaurų įspūdį, ne

žinojau, kas toks. Pryšakiniai dantys susipynę, didelės 
akys, moteriška maža, geležiniais pirštais ranka. Buvo 
jų ten visa šutvė rytiečių atplūdusi: Miškinis, Pulgis9, 
Furmančigovu pramintas, ir Petrėnas. Visi originalai, 
padaužos.

Juodelio gengė buvo rimta, akademiška. O čia žmonės 
ėjo su dulkių debesiu. Visi jie man nepatiko.

Aš tada gyvenau Šančiuose, Vandens gatvėje. Gy
venau pas batsiuvį vokietį, prigyvenusį su savo tikra 
dukteria du sūnu, tada jau vagiliavusiu. Dažnai iš kaž
kur atsirasdavo jo tikroji pati, jis ją gindavo iš kiemo 
apsiginklavęs kuriuo nors kurpiaus įnagiu: yla, plak
tuku, ypatingu odos apsodu kurpių peiliu, o kartą net 
ant kurpalio užtraukta pušnimi. Kurpiaus sūnus kartą 
apiplėšė karo intendantūros traukinį. Tardė, policija 
landžiojo, ir aš turėjau apleisti tą vienintelį kamba
rėlį, kurį buvau turėjęs vienas, anksčiau ir vėliau vis 
tekdavo gyvent su kuo nors bendrai iki universiteto ir 
tarnybos ir persikelti pas savo pusbrolį policininką, par
sivežusį iš Odesos rusę pačią. Bjauresnės moters nei iš
vaizda, nei būdu aš nei prieš tai, nei po to nesu sutikęs. 
Ji beveik neturėjo nosies. Akys lyg lenton įspaustos, tik 
ant viršutinės lūpos buvo išaugęs grybelis su atsakan
čiomis skylutėmis. Aš ja neturėčiau skųstis, nes man ji 

antanas miškinis ir jonas aistis. nuotrauka iš stanislovo 
abromavičiaus knygos Mėlynieji vaikystės šilai: 
Jono Aisčio 100-osioms gimimo metinėms (kaunas, 2004)

jonas aistis

5 Petras juodelis (1909–1975) – dailės istorikas, literatūros kritikas, 
neoromantinio Pjūvio žurnalo (1929–1931) iniciatorius, vėliau patyręs 
nacių ir sovietų represijas.

6 stasys žymantas (žakevičius) (1908–1973) – teisininkas, vienas iš 
1941 m. birželio sukilimo organizatorių.

7 turimas omenyje populiarių nuotykinių romanų autorius thomas 
mayne Reidas (1818–1883).

8 turima omenyje raktažolė (lot. Primula).
9 Pulgis andriušis (tikr. Fulgencijus andrusevičius) (1907–1970) – pro-

zininkas, žurnalistas, vertėjas.
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buvo gera ir iki siaubo švari. Pusbrolį, savo vyrą, ji val
gė be duonos, be druskos. Net mano dėdė stebėjos, kur 
jis tokią bjaurią raganą galėjo rasti? Tiesą pasakius, ne 
kasdien tokią ir sutikt galėjai. Jos būdą galiu apibrėž
ti dvejais iš daugelio atsitikimėliais. Kartą per žiemos 
šalčius naktį išgirdau daužomus langus. Ji juos šluotos 
kotu metodingai dūrė: stiklas po stiklo, langas po lango. 
Persigandau, kad ji ir man [trenks]. Įeina ji į mano lan
dynėlę tik su užuolaida – be durų, išduria langų stikl
us ir sako man rusiškai: „Mačiau tavo brolį su merga 
gatvėje, ir tu toks, jei dabar dar nesi, tai toks būsi“. Ir 
taip bekalbėdama nuėjo į spintą, išėmė savo kailinius, 
užklojo: „Kad ne nustiptum dabar, o rytą pažiūrėsi, aš 
jus abu iš namų išvysiu“.

Išvyt ji manęs neišvijo, aš ten pragyvenau iki pava
sario. Vandens gatvė po lietaus nestigdavo vandens, ir 
kartais ja beeidamas turėjau karstytis tvoromis, nes 
vandens ir purvo pakraščiais būdavo iki kelių. Tai visa 
prisimenu ne tik kalbėdamas apie save, bet ir apie lai
ką. Kaunas augo ir buvo baisi butų stoka. Dėl to ir Miš
kinis gyveno kažkur palei Panemunės tiltą. Nei aš jo 
neužsivedžiau parodyti, kaip gyvenu, nei jis manęs, nes 
nebuvo kuo nei vienam, nei kitam didžiuotis. Mes su
sitikdavova Juozapavičiaus prospekte, prie kareivinių, 
ir drauge pasivaikščiodavova. Jis man buvo artimesnis 
už kitus draugus, nes buvo, kaip aš, sodžiaus vaikas, be 
to, jam buvo artimos literatūrinės temos. Aš nuo klasi
kų buvau priėjęs romantikus: anglus, vokiečius, pran
cūzus, lenkus, rusus... Jis rusuose jautėsi kaip namie. 
Daugiausiai apie šiuos ir kalbėdavova. Deja, tai buvo 
paskutiniai romantikų metai. Jau kitąmet prasidėjo 
simbolistai: Balmontas, Baltrušaitis, Biely10 ir Eseni
nas. Dar vėliau Rilkė ir Pasternakas. Ir tik universitete 
lenkų naujieji: Tuwim, Lechoń, Wierzyński, o per juos 
Rimbaud, Verlainas, Claudel, Baudelaire, Romainsas11 
ir kiti.

Jei dabar jaunas daugiau ar mažiau egzistencialistas, 
tai tada žmogus paklysdavai įvairių įvairiausiuose iz
muose, kurių greit neliko nei kvapo, ir greičiausiai net 
ir kruopštus literatūros istorikas nepajėgs jų sukatalo
guoti, nežiūrint, kad tie tušti puodai labai garsiai savo 
laiku skambėjo. Kiekvienas turėjo individualią mokyk
lą, o poezija anuomet buvo daug gyvastingesnė negu 
dabar, tai mokyklos daugiausiai poezijoje ir reiškėsi, ne
kalbant, žinoma, apie kitas meno šakas, bet galiu rimtai 

tvirtinti, kad poezija mokyklomis teturėjo sau lygių tik 
tapyboje ar skulptūroje.

Jei Rilkė ir Pasternakas mane stebino, tai trenkte 
pritrenkė Poe. Daug yra gražios ir nuostabios poezijos, 
bet aš niekur jos taip tyros ir netarpiškos nemačiau, 
kaip tūluose Poe dalykuose. Man pasimatė kažkas taip 
platu, kaip kartą palei Roanne12, traukiniui užvažiavus 
ant kalvos atsivėrė visas Centralinis masyvas, pamė
lynavusiais nuostabiais ugnikalnių konais palaipsniui 
kopiąs į dangų. Norėčiau dar kartą pamatyt tą vaizdą, 
kaip norėčiau dar kažką paskaityt naują kaip Poe.

Poe man buvo kaip piešimo pamoka. Nukrito mano 
rankos: ne, aš nerašysiu niekad. Aš jį rodžiau Juodeliui. 
Tas pakraipė galvą. Kažkuris tabokius pasakė: skysta. 
Aš nieko nesupratau. Tik po kelių metų Miškinis nešio
jos su „Annabel Lee“13.

Bet iš tos kryžkelės mane išvedė Miškinis. Jis tada jau 
rašė. Rašė apie miestą: skverus, bulvarus, aikštes, asfal
tus... Dieve, koks mane viso to ilgesys apimdavo, kokia 
nostalgija. Kaune, man rodėsi, viso to nebuvo, o jis gi 
tuo labiau nei Utenoj, nei visa paplente iki Kauno to ne
matė. Kur nūnai Vienybės aikštė, buvo arklių prekyvie
tė, tūlomis dienomis bliaunanti, žviegianti, žvengianti 
ir šaukianti, kvepianti gyvulių mėšlu, gyvulių ir žmonių 
prakaitu ir degtine. Apsukui rinkos buvo lūžtančių smu
klių. Alėja su apskurusiomis liepomis... Tai ir viskas.

Kauną pamėgau grįžęs iš užsienio, bet tą, Daktaro 
Kripštuko14 Kauną, nes tik ten jis panašus į miestą ar 
miestelį. Taigi Miškinis mane nustebino savo diapazo
nu: bulvarai ir Džeko Londono aistros:

Vėjas per naktį pragarą kelia
Lapuos žaliuos,
Kūnai per naktį dega aistroje,
Dvasia šiurpuliuos.
Ir kai aš pasižiūrėdavau į Miškinį, į tą smulkų ber

niukąjaunikaitį, tai užsikrėsdavau jo ūpu: buvo jame 
kažkas gališko, aštraus kaip strėla. Atsistodavo jis, iš
mesdavo šalin koją, pamodavo ranka, jis būdavo poe
tas, kokių nedaug literatūros istorijoje, bent man taip 
atrodė. Poza? Galbūt? Bet susivaikyk, kur jo poza, kur 
prigimtis. Gal kaip tik poza ir yra jo prigimtis.

Mudu draugavova dvylika metų! Jis mane savo šau
numu užkrėtė. Galimas daiktas, kad jo many buvo. Juk 
ir aš dar vaikas protarpiais mesdavau viską kaip pasku
tinės laimės kortą. [...]

autobioGRaFiniai etiudai

10 andrejus belas (tikr. borisas bugajevas) (1880–1934) – vienas žy-
miausių rusų poetų simbolistų.

11 minimi XX a. trečiame dešimtmetyje gimnazistų skaityti lenkų 
ir prancūzų poetai: julianas tuwimas (1894–1953), janas Lechońis 
(1899–1956), kazimierzas Wierzyńskis (1894–1969), arthuras Rim-
baud (1854–1891), Paulis verlaine‘as (1844–1896), Paulis Claudelis 

(1868–1955), Charles‘is baudelaire‘as (1821–1867), jules‘is Romains‘as 
(1885–1972).

12 Roanas – miestas Prancūzijos Luaros departamente.
13 vienas žymiausių edgaro allano Poe eilėraščių, sukurtas 1849 m.
14 aliuzija į kaupo literatūrinių pasakų rinkinį Daktaras Kripštukas 

pragare (1948).
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Kuo toliau į mišką, tuo daugiau me
džių. Ir ne tik mūsų miške – visur. 
Atostogauju vienkiemyje miškuose. 
Kai kam pasirodys nuobodu (beje, in
terneto ir televizijos neturime). Ką ga
lima veikti per dienas tarp miškų ir 
pievų, tarp paukščių, laukinių žvėrių 
ir daugybės vabalų? Kur kavinės, dis
kotekos, socialiniai tinklai, miesto ži
buriai su šaltu martiniu ir kitas pra
mogų gėris?

Kitam – priešingai, kaimas atrodo per 
daug radikalu, visų pirma dėl žvėrių ir 
vabalų. Nes gi erkės – jos visur: žolėje, 
krūmuose, medžiuose, radijuje, laikraš
čiuose ir netgi ant troleibusų (čia jos 
pačios didžiausios ir baisiausios). Miš
ke – šernės su šerniukais ir visokie šu
nųvilkų grėsmės variantai. Neneigiu, 
yra. Tačiau ką darytume, jei jų nebūtų?

Lietuvoje gyvena vos viena nuodinga 
gyvatė, kurios ir taip be specialaus ži
burio nerasi. Būna, užplūsta Nemunu 
aršių muselių tuntai, o pajūrį nukloja 
karkvabalių kūnai. Labiau bjauru, nei 
pavojinga. Pavasariais būna šalnų, le
dai nukapoja tik pasodintus agurkus, 
du trys žalos pridarantys vėjai per me
tus. Priminsiu, pas mus nėra žemės 
drebėjimų, cunamių, kalnų griūčių, 
miestus šluojančių upių potvynių, nei 
minus, nei plius keturiasdešimt laips
nių oro temperatūros. Net nepatogu 
darosi prieš kitus kraštus – gyvename 
kaip Dievo ausy. Tačiau, paklausius 
oficialių šaltinių bei specialistų, atro
do kitaip. Viskas yra baisiai pavojin
ga: maistas, aplinka, augalai, gyvūnai 
ir, žinoma, žmonės.

Galima laikytis tokio požiūrio. Bet 
labai jau nesmagu taip gyventi ir rim
tai abejoju, ar sveika. Nepaisant visų 
grėsmių realumo, taip mąstyti nėra 
netgi racionalu.

Jei išsijungtume visas masinės in
formacijos priemones ir bent kiek pa
galvotume ar paskaitytume kokią pro
tingą knygą, prisimintume faktą, kad 
žmogaus žemiškasis gyvenimas nėra 
saugus. Jis toks pagal apibrėžimą. 
Žmogus yra laikinas ir netobulas. Jei 
tuo suabejojame, galime pasiimti pap
rasčiausią populiarią knygą apie ligas. 
Netruksime susinervinti ir nuoširdžiai 
stebėtis, kaip dar gyvi esame: koks su
dėtingas mechanizmas yra mūsų kū
nas, kiek jame vietų vietelių, kurioms 
išėjus iš rikiuotės, galime susirgti. Ne 
tik Jerome‘o herojus valtyje, bet ir daž
nas medicinos studentas paskaitęs to
kių knygų netrunka aptikti savyje visų 
ligų simptomus. O jei dar apie juos im
sime nuolatos galvoti... nebereikės nei 
gyvačių, nei gripo, ir netgi cunamio. 
Gydytojo profesija yra gerbiama nuo 
senovės dėl pačių įvairiausių priežas
čių: iš baimės, vilties, pagarbos prieš 
žinojimą. Aš dėkinga medikams visų 
pirma už tai, kad man pačiai nereikia 
studijuoti knygų apie ligas ir jomis ne
akivaizdžiai persirgti... brr.

Taigi mūsų nesaugumas mūsų pa
čių rankose – galime susirgti vienu 
minties mostu ir ilgai ilgai nepasveik
ti, gal net visą gyvenimą. Ir tai ganėti
nai dažnai nutinka.

Tačiau pažvelkime, kas atsitinka, 
kai mes imame gyventi labai saugiai. 
Tai toli gražu nėra tas pats, kaip gy
venti gražiai ir lai
mingai. Gražiai ir lai
mingai galima gyventi 
prieš tai įlipus į stiklo 
kalną, lemtingoje kryž
kelėje pasirinkus tei
singą kryptį, nugalė
jus vieną kitą slibiną, 
pasprukus nuo raga

nos ar apgavus miško trolį (šiuo atveju 
ne Mumį. Trolių Mumių apgaudinėti 
nei verta, nei gražu). Kai esi nuveikęs 
bent vieną šių žygdarbių, tikrai gali 
gyventi gražiai ir laimingai.

O jeigu nesi? Ir ne dėl to, kad nevy
kėlis ar bailys. Jei visi slibinai nuga
labyti pasitelkus šiuolaikinę chemiją, 
raganos integruotos į vienalytį sociu
mą pagal moderniausias feminizmo 
rekomendacijas, stiklo kalnai pabars
tyti skaldele, o kiekvienoje kryžkelėje 
stovi bent po kelis socialinius darbuo
tojus bei sprendimų priėmimo trene
rius? Kai iki pilnametystės negali vie
nas net namie pabūti, kaip susipažinsi 
su baidykle po krėslu ir kitais paslap
tingais namų gyventojais? Ką ir kal
bėti apie miško trolius, jei miške net 
grybų nepažįsti. Taigi jaunam žmogui 
tenka augti labai saugiam. Žinoma, 
yra išradingųjų, kurie savo slibinus 
susiranda ir penkių pušų miškelyje. O 
ką daro kiti?

Kas turi proto, daugiau drąsos ir už
mojo, keliauja į svetimus kraštus, kur 
daug daugiau gyvačių rūšių, užkrečia
mų ligų, vargšų, kančių ir purvo. Kiti, 
kurie turi drąsos ir daugiau pinigų, šo
kinėja parašiutais, skraido vėjo aitva
rais, laksto staugdami po Vilnių brit
vomis. Dar turtingesni, bet nebūtinai 
su protu, nusiperka egzotiškas „išgy
venimo“ keliones. (Mąstau, kad labai 
perspektyvus verslas, gal vertėtų im

tis organizuoti – pradžioje 
užtektų vienos gyvačių rū
šies, aklių, voratinklių ir 
erkių). Kurie nori gauti pa
tyrimus lengvai, įjunksta į 
alkoholį ar narkotikus, ir 
jau nebeturi nei proto, nei 
pinigų. Kiti, kuriems trūks
ta fantazijos, tiesiog įtariai 

apie erkes ir šautuvus (tik suaugusiems)

GUODA AZGURIDIENė

nustebimai
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viską stebi ir skundžia valdžios insti
tucijoms. Žinoma, reikalaudami griež
tesnių apribojimų ir didesnių baudų 
visiems kenkėjams: tiems, kurie kala 
vinį be išankstinio leidimo, kirčiuoja 
kitaip, nei nurodyta, kepa pyragus ne
licencijuotose virtuvėse, prižiūri vai
kus be pedagoginio išsilavinimo, vir
šija nustatytą greitį tuščiame kelyje, 
nesitikrina reguliariai sveikatos, ne 
taip supranta mokytoją ar premjerą, 
ir apskritai – daro ką nors kitaip.

Kyla klausimas, iš ko kyla tas nera
mumas? Juk grėsmės juokingai mažos, 
palyginus su tomis, su kuriomis teko 
susidurti daugybei mūsų tautiečių vos 
prieš penkiasdešimt metų, o kitiems 
tenka ir šiandien? Iš saugumo trūku
mo? Ne, iš pertekliaus, iš nenukauto 
privalomo slibino, be kurio negali gau
ti princesės ir įgyti vidinės ramybės.

Žinom, kad gyvenimas nėra saugus. 
Tačiau nuolatos ir visur girdime apie 
visišką saugumą ir valdžios žygius jį 
pasiekti. Saugumas ir garantijos yra 
didžiausia šių dienų iliuzija, kuri ne 
tik neleidžia žmonėms būti laimingais. 
Ji neleidžia kurti, naudoti savo jėgų bei 
talentų (juk tam jie ir kaupti!), ir nu
galėti. Dirbtinai sukurta saugi aplin
ka verčia kurti baubus patiems, ir su 
jais patiems kovoti. Kitus palieka ryti 
vaistus nuo depresijos arba svaigintis 
narkotikais, nes jie tiesiog nemato, ką 
prasminga veikti. Nuobodu.

Taip svarstant, iš pirmo žvilgsnio 
internetinė erdvė atrodo ne tokia jau 
bloga išeitis, lyg tyčia atsiradusi for
malaus saugumo ir nuobodulio eros 
aušroje. Čia tarsi gali patirti žmogaus 
virtimui Žmogumi reikalingus išban
dymus, kartu išsaugodamas kuo svei
kiausią kūną. Gali patenkinti smal
sumą neprisiimdamas rizikos. Kūną 
gal ir išaugai, tačiau ar protą? Žmogus 
nors ir linksta tapti, bet visgi dar nėra 
virtuali būtybė. Išbandęs kažką elek
troninėje erdvėje, jis nori pakartoti tą 
patį ir fiziškai. Tačiau nėra išmokęs 
būti atsargus, klausytis savo kūno, 
kuris paprastai nėra toks ištreniruo
tas instrumentas realybėje. Taigi bū
nant nuosekliam saugumo sergėtojui, 
reikėtų reguliuoti ir internetą. Tada 

beliktų žmonių mintys bei fantazijos. 
Skamba provokuojančiai? Toli gra
žu ne, jau XX a. labai artimos mums 
valstybės išvystė technologijas, skir
tas žmonių mintims kontroliuoti. Di
sidentams teko jas ir savo kailiu pa
tirti. Taigi jokia utopija – dėl saugumo 
galima viskas, o technologijos tą vis
ką įgyvendina, gali: sekti, informuo
ti, modeliuoti informaciją, diegti tam 
tik ras vertybes, o kitas rauti ir per 
tai modeliuoti žmonių mintis. Jokios 
prievartos. Šiandien neabejotinai po
puliari vertybė yra saugumas, o ne
saugi, taigi ir nevertinga – asmeninė 
laisvė. Mat laisvė reiškia riziką, o ši – 
ne saugumą.

Viena iš rizikos teorijų teigia, kad 
kiekvieno individo jautrumas rizikai 
ir poreikis jai skiriasi, tačiau paties as
mens lygmenyje – sunkiai pakeičia
mas. Jei tam tikrame ruože nepropor
cingai apribojamas transporto greitis, 
tai vairuotojas važiuos gerokai greičiau 
vėliau, kai galės. Jei negalės niekada, 
tada važiuodamas kalbės telefonu. Jei 
tai uždrausta – valgys sumuštinį. Jei 
ir tai uždraus, tiesiog svajos ar gaudys 
varnas. Taigi bet kuriuo atveju susior
ganizuos sau tinkamą rizikos lygį.

Tai yra gerasis scenarijus, nes ne 
kiekvienas žmogus, kurio laisvė ribo
jama, taip lengvai prisitaiko. Jeigu ap
ribojimai dideli, o prisitaikymo galimy
bės mažos, kai kurie žmonės pasidaro 
net jiems patiems netikėtai agresyvūs. 
Švelnusis pavyzdys – transporto spūs
tyje vairuotojai signalizuoja ir keikia
si, nors gal nesikeikia daugiau nieka
da gyvenime.

Tačiau esama ir gerokai prastesnių 
pavyzdžių, kai žmogų tiesiog ištinka 
agresijos protrūkis. Ne šiaip kokios as
meninės, rasinės kitaip racionalizuo
tos neapykantos, bet tiesiog agresijos. 
Jos protrūkių šiandien pasaulyje aps
tu. Ypač moderniomis save vadinan
čiose šalyse, kuriose tiek investuota į 
visuomenės saugumą... Šie pavyzdžiai 
glumina ir baugina, bet blogiausia, 
kad kol kas jie tik sustiprina norą dar 
labiau riboti ir kontroliuoti. Net keis
ta, nes, atrodo, natūraliai turėtų kil
ti mintis, jog pasirinktas kelias kovo

ti su agresija nėra veiksmingas. Juk 
kiekviena jėga sukelia atoveiksmį, ir 
jeigu ją sustiprinsim, atoveiksmis tik 
didės.

Jei pagalvosime nuolankiai ir ra
miai apie žmogaus prigimtį, tai turė
sime sutikti, kad kiekvienas žmogus 
(kol netapo šventuoju), turi savyje 
agresijos. Nes jis yra gamtos kūrinys, 
ir tik savivokos, valios ir aukštesnių 
idealų vedamas pažaboja savo agre
siją, paversdamas ją kuriančia jėga: 
užsidegimu dirbti, sporto varžybų 
azartu, diskusijos liepsna, kūrybiniu 
įkvėpimu. Tačiau tam tikrose situaci
jose ši agresija prasiveržia, ir tai nėra 
kažkoks žmonijos vystymosi rudimen
tas. Ir šiais laikais dalis žmonių plė
šia ir grobia, kai tik payra socialinė 
tvarka (po stichinių nelaimių, per so
cialinius ar karinius konfliktus), pa
nikos apimti bėga sutrypdami kitus, 
skundžia draugus bei kaimynus, jei 
mato galimybę iš to pasipelnyti. O da
lis gelbsti... Taigi ne visi puola šaudyti 
dėl to, kad jaučiasi per daug apriboti. 
Kai kuriems pasiseka gerokai labiau – 
jie išmoksta savo agresiją paversti jam 
pačiam ir visuomenei priimtina veik
la. Tačiau visuomenei priimtinų veik
lų sfera traukiasi, slibinai, raganos ir 
skorpionai stumiami į paribius, užda
romi zoologijos soduose arba tiesiog 
perauklėjami į miniatiūrinius šuniu
kus – tuos, kurie gali pasisioti į tualete 
numestą servetėlę.

Todėl galvoju, kad gerai atostogauti 
miškuose. Šiandien pirmą kartą gyve
nime per pusvalandį persivalgiau avie
čių, mainais tik už vieną aklio įkandi
mą (nors koja ištino rimtai). Mainai su 
gamta adekvatūs – aklys bet kuriuo 
atveju geriau už skorpioną. Tik vie
nas dalykas man neduoda ramybės. 
Galvoju, jei gyvename tokioje saugioje 
Žemės vietoje, kokias negandas turi
me pusiausvyrai išlaikyti? Juk negali 
būti mums tik gerumai ir gerumai, o 
kitiems – visi blogumai. Manau, kad 
didžiausios šių kraštų kobros ir kroko
dilai yra mūsų išpuoselėtas grėsmių 
matymas – kaip tos milžiniškos erkės 
ant troleibuso. Ir laisvės baimė – kad 
tik ko neatsitiktų. 	

nustebimai
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Suk, suk ratelį...

GRAŽINA SVIDERSKYTė

Kai besišnekučiuojant kokioje nors 
draugijoje kam nors pasidingoja, kad 
neva vos užklausta apie televiziją aš 
įsikarščiuosiu, pašėlsiu ją peikti ir 
linčiuoti ekskolegas televizininkus, – 
nieko panašaus nenutinka. Iškart 
užuodžiu kėslus ir neleidžiu tuščiai 
linksmintis: apraminu, kad užvis svei
kiau buvo ilgokai pakeliauti ir įsitikin
ti, kad Lietuvos žiniasklaida nėra ap
nikta egzotiško maro, kad Lietuvos 
žurnalistai nemala ypatingo š... ir kad 
tendencijos versle visur panašios. Ne
gali pykti dėl to, kad yra kaip yra. Gali 
tik stebėti svertus: ar esama pusiaus
vyros, ar linkstama į kraštutinumus? 
Kas palaiko (dis)balansą ir įtakoja ten
dencijas? Kokios jos? Ar priekin velka 
inercija, ar naujovės?

Kaip tik lietuviškos televizijos ten
dencijoms skirtas šis mūsų vasariškas 
neskubrus rašytinis pokalbis. Ir pra
dėsime jį nuo tikro, gyvo pašnekesio.

Anądien po kelerių metų pertraukos 
sėdau užstalėn su dešimčia buvusių 
TV bendradarbių. Kaip sakė Vytauto 
Tomkaus Tadas Blinda, geri žmonės, 
špyga taukuota. Veidai nuskalauti, 
balsai išmirkyti TV eteryje. Nors vi
sutėlius vyninės stalelius aplink užsė
dę bendraamžiai (o ne senjorai, kurie 
senu papratimu linkę pagarbinti su
tiktus „TV veidus“), ne vienas smalsiai 
dirsčioja, gal ir apkalbinėja. Netikiu, 
kad televizininkai prie tokio savotiš
ko priekabiavimo kada nors pripran
ta... Bet dėmesio nė vienas nekreipia, 
mėgaujasi kompanija. Kai visi kartu 
bręstam, ritamės antron pusamžio pu
sėn, vieni kitiems atrodome nepasikei
tę, gal net žvalesni, išgražėję. Atrodo, 
tarsi gyvenimas stovi vietoje. Tik dar
badieniai lekia pašėlusiu greičiu. Vi
sos šnekos sukasi apie darbą.

Neįtikėtina, kiek visko žino TV žinių 
žurnalistai: kas kur dirba, nebedirba, 
dirbo, dirbs, nori ar nenori dirbti, kam 
kas siūlo dirbti ar nebedirbti. Nemen
kas, bet ganėtinai uždaras, mažai te
kintantis TV eterio darbininkų būrys 
Vilniuje sukasi ratu. Juos nuo seno 
dalijasi trys, – ak, tebūnie keturi, ge
rai jau, keturi su puse – nacionaliniai 
transliuotojai. Taip buvo visada. Tiks
liau, tai prasidėjo iškart po to, kai gre
ta brandžios trisdešimt trejų suvirš 
metų Lietuvos televizijos pradėjo ciep
sėti naujagimės LitPoliinter ir Tele3 – 
LNK ir TV3 pirmtakės. Tuomet mūsų 
karta buvo dvidešimtmečiai žaliūkai 
žiburiuojančiom akim: nė velnio neiš
maną, bet ir nesibiją. Per 20 metų pri
kapnojo ir išmanymo, ir prisibijojimo. 
Bet valiūkiškas padūkimas ne visiems 
išdulkėjo.

„Matei naują „Kriminalinės Lietu
vos“ anonsą? Sraigtasparniai, raci
jos... Tiesiog žmonės juodais drabu
žiais. Geras, ane? Iš tikrųjų, kietai 
atrodo“, – kažkas giria LNK „kiečiau
sios žurnalistų komandos“ reklami
nį klipą. Niekas nekomentuoja, bet ir 
taip aišku: kiekvienas nori tokio gero 
klipo. Nesvarbu, kad minėtame klipe 
kiečiausiai atrodo sraigtasparnio pilo
tas, kuris vienintelis 30ies sekundžių 
spurdėjime kažką tikro veikia, o žurna
listai vos parisnoję tik sėdi. Svarbu tai, 
kad orlaivis skrenda, mašinos lekia, 
sirena kaukia, paveikslėliai ritmingai 
kruta. Įspūdis garantuotas. O ragin
ti lietuvio žiūrovo spok
soti į svetimas nelaimes 
nereikia, niekada nerei
kėjo. Laidos sėkmė ga
rantuota. Šaunuoliai.

Tik kažin ką reikė
tų su manimi padaryti, 

kad taip pat džiūgaučiau dėl tooookio 
TV žurnalistikos šedevro? Užuot spir
gėjusi iš laimės, tyliai bijausi, kad dar 
dešimt metų tęsis tas pats. Kaip aną
dien nė neprašytas taikliai apsakė iš 
laikinosios sostinės atkakęs giminai
tis: „Aš tai grįžtu iš darbo be plionkės, 
nieko nebesinori, tai net teliko vaka
rais neįsijungiu, tik kriminalus pasi
žiūriu, ir viskas“. Gyvenimas be plion
kės kriminalinėje Lietuvoje!

Nieko toj užstalėj nesakiau, nes la
biau magėjo klausytis, bet vis labiau 
bijojausi: o kur kitos kietuolių koman
dos? Kodėl per dvidešimtmetį jų neat
sirado? Vitą Lingį nušovė žulikai, po 
to dar jaunutę kriminalinių naujienų 
reporterę Ingą Larionovaitę (beje, sė
dėjusią toj užstalėj) irgi užpuolė žuli
kai, dar vėliau į kriminalistiką įpuo
lęs, tik jau išmanesnis naujos kartos 
reporteris (nūnai, megažvaigždė) Kris
tupas Krivickas nešiojosi ginklą apsi
ginti nuo žulikų. Tiesą pasakius, ir aš 
karjeros pusiaukelėje po vieno proku
roro nužudymo buvau apklausta ge
neralinėje prokuratūroje, nes kaip tik 
prieš žūtį kalbinau jį kurdama repor
tažą apie žulikus...

Bene be kriminalinių nusikaltėlių 
daugiau nėra su kuo žurnalistams su
remti savo TV kameras ir mikrofo
nus? Kodėl ligi šiol taip yra, kad jokie 
kolegos su tokiu pat įkarščiu neper
sekioja kito rango pažeidėjų ir iš arti 
nefiksuoja dar šiltų politikos, ekono
mikos, kultūros, švietimo lavonų? Ko

dėl mano giminaitis be 
plionkės negali pasižiū
rėti, tarkime, „Kultūros 
ir mokslo Lietuvos“? 

Pirmas, dažniausias 
ir labiausiai įkyrėjęs 
paaiškinimas: ogi to
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dėl, kad nėr Lietuvoje nei kultūros, 
nei mokslo, tai ką rodyti kietam TV re
porteriui, „ką dėti“ montuojant vaizdą, 
„kuo dengti“ tekstą? Fuj, kokia bjauri 
nesąmonė. Bet joje, kaip nekeista, yra 
teisybės. Eilinis TV reporteris, gavęs 
užduotį sukurti tokią laidą, tikrai ne
sumotų: kaip čia padarius tą reitingą, 
ką tokio nufilmavus, – nekalbant jau 
apie tai, iš ko, po perkūnais, suskelti 
kietą laidos anonsą?

Bet įdomiausia, žinote, kas? Kad pag
rindinis šuo pakastas ne tematikoje, 
o... vadyboje. Tiesiog pasidairykime: 
kas dirba TV žiniose ir daugelyje kitų 
žiūrimiausių laidų? (Atkreipkite dė
mesį: klausiu „kas dirba“ laidose, o ne 
kas jas veda.) Ogi kaip visada pasta
ruosius 20 metų: dirba jaunimas. 

Tad dabar pasakykite jūs man, vi
saip besibijančiai dėl to giminaičio be 
plionkės: ką gali išmanyti apie moks
lą ir kultūrą neapsiplunksnavęs žaliū
kas, – geresniu atveju, tarkime, Žur
nalistikos instituto absolventas (nes 
juk dirba ir studentai)? Kokią proble
matiką jis įžvelgs?

Ogi jokios. Baronkos skylės apvalumo.
Tik teoriškai galime tikėtis, kad 

reporteriu įsidarbinęs Žurnalistikos 
instituto absolventas bus nešpėtnas 
trisdešimtmetis Dailės akademijos ba
kalauras, atkakęs televizijon su vilti
mi įsisprausti eterin ir užsikalti skal
sesnio pinigėlio. Bet praktiškai turime 
sutikti, kad dažniausiai tą darbo vie
tą užima jaunas žurnalistikos moks
linčius, kuris neturi nuovokos, kas po 
perkūnais dedasi kad ir Kultūros bei 
Švietimo ir mokslo ministerijose. Ko
kie vadovai, prioritetai ir amžini tar
nautojai? Kokios populistinės dekla
racijos ir jų realistinės deformacijos? 
Kokie projektai, konkursai, komisijos 
ir rezultatai? Kodėl amžinai didžių už
mojų nunykę išdavos ir praplyšę kiše
nės? Taigi čia – detektyvų detektyvai! 
Tai kur žiūri asų asai, žurnalistikos 
supermenai?! Ech... Tuosyk „kiečiau
sia žurnalistų komanda“ užimta: vėl 
skuodžia filmuoti bimbale sutraišky
to kelių erelio. O kur nors galerijose, 
konferencijose, pristatymuose smak
so stacionarios „minkštesnės koman

dos“ ir skleidžia mat žinias apie kul
tūrą, švietimą ir ugdymą... Vargšai 
žemės kirminai, nepajuda iš vietos. 
Tėra pusant ro sraigtasparnio TV žur
nalistams, ir tie išvien skirti krimina
liniams žulikams gaudyti.

Sakau, eičiau dirbti į žinias kad ir 
tuoj pat, jei tik jose dirbtų keturiasde
šimtmečiai ir vyresni, bent kiek susivo
kę kas ir kaip, paragavę šiokios ir ano
kios duonos. Pabuvę anapus redakcijų 
sienų. Išėję lauk iš televizijų, paakėję 
kitus arimus, čiupinėję kitas sėklas, 
ragavę kitų vaisių. Tokioje laidoje ne
dudentų koks tilvikas prie ministe
rijos savo apgailėtino standup‘o, vos 
paredaguoto naujienų agentūros BNS 
tekstelio. Atsirastų eteryje ir neviešin
tų dokumentų, ir nepatogių klausimų, 
ir iškalbingos kompiuterinės anima
cijos (kuri, beje, mūsų TV redakci
joms seniai techniškai prieinama, tik 
protiškai tebėra atsilikusi) – grafikų, 
lentelių, kreivių... „Na jau, kada pas
kutinįkart žiniose matei lentelę“? – 
autoritetingai „pastatė į vietą“ kolegė, 
tebeeinanti atsakingas pareigas di
džiųjų TV kanalų naujienų redakcijo
se. Ir pridūrė: „Bet negalėčiau pasaky
ti, kad šitoj žinių tarnyboj, kur dabar 
dirbu, vien jaunimas. Sakyčiau, am
žiaus vidurkis gal 25 ar daugiau metų“.

Aš tai suprantu, na, akivaizdžiai ma
tau, kad bent 19mečių eteryje mąžta. 
Bet vis tiek negaliu apčiuopti profesi
nės potekstės: kodėl neišnaudojamos 
galimybės? Kurių galų lyg taupomi, 
lyg švaistomi techniniai ir žmogiškie
ji ištekliai? Kodėl ekrane 20 metų tas 
pats per tą patį: drąsaus, bet gi neiš
manaus žaliūko tekštpekštburbu
lekšt apie kokius tik nori svarbiausius 
dalykus – politiką, tarptautinius san
tykius ir konfliktus, šalies vidaus opas 
ir karštines... Kodėl toks atgrasus pa
viršutinės ir įvairesnės, gilesnės, turi
ningesnės informacijos disbalansas?

Negaliu rasti atsakymo, nes... jo ir 
nėra. Profesine prasme tai tiesiog ab
surdas – nei daugiau, nei mažiau. Ta
čiau bėda ta, kad žiniasklaida seniai 
liovėsi būti profesijos – žurnalistikos – 
raiškos lauku. Tad ir atsakymų reikia 
ieškoti toje plotmėje, kuri žiniasklai

doje tapo svarbesnė už profesiją, – tai
gi versle.

Na, o verslo pradžiamokslį šiais lai
kais bene dar reikia kam nors aiškin
ti? Nea. Tūlam jau reikia priminti, 
kas tas Vytautas Didysis, kas Darius 
ir Girėnas, kuo skiriasi Smetona nuo 
Landsbergio ir Bumblauskas nuo Ša
pokos. Tačiau bet kuris mažius išpyš
kins, kad versle svarbu, jog suktųsi 
pinigai ir jų vis daugėtų. Svarbi apy
varta ir pelnas. Televizijoms galioja 
tas pats. Juolab galioja, nes produk
cijos sąnaudos jose didesnės nei kito
se medijose.

Taigi ramiai pasverkime. Koks te
levizijos vadovas samdys keturiasde
šimtmečius, jei po ranka turės dvide
šimtmečių? Kaip elgsis vienas ir kitas 
pretendentas, kai darbdavys pasiūlys 
standartinę darbo sutartį?

Vyresnis, aišku, derėsis. Jis turi pa
kankamą ar net pernelyg įspūdingą 
reziumė, atmintinai žino Darbo kodek
so teorijas ir gerai išmokęs praktines 
pamokas. Jis priekabiai aiškinasi pa
reigų pobūdį, atsakomybės ribas ir tei
ses. Ko gero, jis turi šeimą ir yra nelin
kęs dirbti viršvalandžių, taip pat per 
šventes ir savaitgaliais, arba prašo už 
tai mokėti priedus. Jis gyvai domisi, 
ko darbdavys iš jo tikisi ir ieško bend
rų sąlyčio taškų, žvalgosi perspekty
vos, karjeros galimybių. 

Na, ir kam tokia gyva bėda reikalinga?
O tada ateina studentasabsolventas, 

modamas estetiškai boluojančiu reziu
mė lapeliu ir sveikindamasis kuk liai 
nudelbtomis akimis. Paklauso, patyli, 
padėkoja. Ir pasirašo tą sutartį, kad ir 
kokia ji būtų. Ir dirba. Ką dirba, kaip? 
Nuostabu, bet to konkretaus jaunuolio 
našumas darbdaviui nerūpi. Ar jis ką 
pridėjo, ar kuo praturtino eterį – visiš
kai nesvarbu. Paklausykite, ką kalba 
režisieriai ir montuotojai: „Eik tu sau, 
jiems visai nebeįdomu, nerūpi ką ro
dyti, pusė reportažų dengia archyvi
ne medžiaga“. Et voila. Žiūrovams tai 
tinka, darbdaviams – patinka. Tele
vizijose vasara – pats kėdžių stumdy
mo metas. Daug sutarčių pasirašoma. 
Ir sukasi, sukasi ratelis, vis į vieną 
pusę...
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Latvija kitais metais įsives eurą ir Lietuva 
vienintelė iš Baltijos šalių liks už euro zonos 
borto. Mūsų šalyje galime išgirsti burbėjimų, 
kad vėl likome paskutiniai, o euro geriausiu 
atveju galime tikėtis 2015 m. Tačiau ir pats 
euro zonos laivas neišsikapanoja iš finan-
sinių audrų verpetų ir jo plaukimo kryptis 
tebetvyro miglose. ar Lietuvai verta prašytis 
į šitaip siūbuojamą laivą, NŽ-A klausinėjo 
Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių 
ir politikos mokslų instituto direktorių Ra-
mūną Vilpišauską.

Apie euro įsivedimą labai dažnai kal-
bama kaip apie lenktynes, o dabar jau 
skelbiama, kad Lietuva tarp Baltijos 
valstybių liko „paskutinė“ ir tai tarsi 
turėtų reikšti mūsų valstybės pralaimė-
jimą. Bet ar teisinga vartoti tokią ter-
minologiją ir ar skelbdami apie „pra-
laimėjimą“, mes mobilizuojame savo 
pastangas pasitempti, o gal priešingai – 
atimame galimybę blaiviai svarstyti 
apie euro įsivedimo naudą ir trūkumus?

Konkurencija ar lenktynės tarp Bal-
tijos šalių nuolat pinasi su jų tarpu-
savio bendradarbiavimo iniciatyvomis 
nuo Sąjūdžio laikų. Turime puikių 
trišalio bendradarbiavimo pavyzdžių, 
kai Baltijos šalys siekė panašių tiks-
lų – pirmiausia nepriklausomybės at-
kūrimo, vėliau intensyvino tarpusavio 
santykius stojant į Europos Sąjungą ir 
NATO. Bet nemažai matome ir konku-
rencijos ar paprasčiausio nesugebėji-
mo susitarti. Tai kyla dėl kolektyvinio 

veiksmo problemų, kai siekiama pana-
šių tikslų, tačiau kiekviena šalis tai su-
pranta savaip, ypač dėl vidaus politi-
kos interesų, kai noras pasirodyti prieš 
rinkėjus sutrukdydavo matyti ilgalai-
kę perspektyvą. Daug tokių pavyz-
džių galima rasti energetikos srityje.

Euro įvedimas yra tapęs varžybų 
klausimu, kuris šiek tiek panašus 
į Estijos pakvietimą 1998 m. pradė-
ti derybas dėl narystės ES. Tai buvo 
nemenkas šokas Lietuvos ir Latvijos 
politikams. Manau, kad jis smarkiai 
prisidėjo prie vidinės politinės mobili-
zacijos imtis tų priemonių, kurių reikė-
jo norint pradėti derybas dėl narystės 
ES ir pasivyti Estiją. Panašiai ir dabar 
nemažai Lietuvos politikų mano, kad 
Lietuvai vienintelei likus su nacionali-
ne valiuta, nors ir dalyvaujant euro zo-
noje per su euru susietą litą, tai kenks 
šalies reputacijai. Tokia politinė mobi-
lizacija, kylanti iš trijų Baltijos šalių 
konkurencijos, gali paveikti teigiamai, 
jei ji politikus nukreips link strateginių 
tikslų įgyvendinimo ir tvirtesnio poli-
tinio sutarimo, kurio Lietuvoje dažnai 
trūksta arba jis būna tik formalus.

Tačiau tai, kad kitos dvi Baltijos šalys 
kažką padarė, o Lietuva – ne, savaime 
nėra nei gerai, nei blogai. Tai gali turė-
ti tam tikrų pasekmių Lietuvai, tačiau 
jos turi būti vertinamos adekvačiai. 
Gali būti, kad dėl to Estija ir Latvija 
gali pritraukti kiek daugiau užsienio 
investicijų, galbūt tai padės pelnyti 
tarptautinio prestižo, pavyzdžiui, įsi-

tvirtinant tokiose organizacijose kaip 
Ekonominės plėtros ir bendradarbiavi-
mo organizacija (OECD). Tačiau šalia 
šių argumentų yra ir kitų, susijusių su 
prisijungimu prie euro zonos. Juos taip 
pat reikia ramiai pasverti ir įvertinti.

Iš argumentų viešojoje erdvėje atro-
dytų, kad euro įvedimo nauda akivaiz-
di – patrauklesnė aplinka investicijoms, 
lengvesnis verslo administravimas, 
mažesnės palūkanos ir pan., o priešta-
raujama daugiau dėl baimių (išaugs 
kainos), prietarų, įpročių, sentimentų ir 
pan. Ar toks vaizdas neklaidina mūsų?

Pagrindinę dilemą aš formuluočiau 
taip: šiuo metu euro įvedimo nauda 
yra gana aiški ir bent apytiksliai gali 
būti įvertinta kiekybiškai. Tai – sutau-
pytos lėšos, nes su euro zonos šalimis 
prekiaujančiam verslui ar į jas vyks-
tantiems gyventojams išnyks valiutos 
keitimo sąnaudos, ir sumažėjusi šalies 
investicinė rizika.

Sunkiau įvertinti politinę narystės 
euro zonoje naudą, nes ji susijusi su tuo, 
kaip Lietuvos atstovai išnaudos vietą 
prie stalo, prie kurio priimami euro zo-
nai aktualūs sprendimai. Beje, ne vie-
nas Baltijos šalių politikas narystę euro 
zonoje mato pirmiausia kaip politinį ar 
geopolitinį projektą, kurio esmė – šaliai 
įsitvirtinti ES branduolyje. Aiškiausiai 
tokią nuostatą yra suformulavęs Es-
tijos prezidentas Toomas Hendrikas 
Ilvesas. Tik geopolitiniais motyvais 
būti ES branduolyje, t. y. labiausiai 
integruotoje šalių grupėje, galima pa-
aiškinti Estijos pritarimą finansinių 
sandorių mokesčio idėjai. Vertinant 
vien ekonominės politikos požiūriu, to-
kia pozicija ne visai atitinka tradiciškai 
liberalią Estijos politiką. Tačiau mano-
ma, kad poreikis giliau integruotis, taip 
mėginant apsisaugoti nuo išorės grės-
mių, nusveria neigiamas ekonomines 
ar suvereniteto apribojimo pasekmes.

Tuo tarpu didžiausios euro įsivedi-
mo rizikos susijusios su euro zonos ne-
apibrėžta ateitimi. Ne su galimu kainų 

Lietuva, euras ir pinigų sąjunga 
ant pusiau sumūrytų pamatų
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padidėjimu ar perkamosios galios su-
mažėjimu, suapvalinant kainas kita 
valiuta, bet su kitokio pobūdžio rizika. 
Tas neapibrėžtumas pirmiausia su-
sijęs su poreikiu paremti finansinius 
sunkumus patiriančias šalis, kurioms 
per brangu ar neįmanoma skolintis 
rinkoje, todėl buvo nuspręsta skirti 
lėšų per Europos stabilumo mechaniz-
mą. Nors Lietuvos įnašai nebūtų tokie 
dideli kaip Olandijos ar juo labiau Vo-
kietijos, vis tiek susidarytų nemažos 
pinigų sumos. Žinoma, tai reiškia, kad 
ir Lietuva, kilus poreikiui, galėtų pre-
tenduoti į tokią paramą. Tik neaišku, 
ar tuo reikėtų džiaugtis, nes tokios 
paramos galimybė sukuria politikams 
pagundas elgtis neatsakingiau. Kaip 
įsitikinome prieš krizę, augant eko-
nomikai, auga ir noras išlaidauti. Ne 
tikslingai finansuoti mokesčių mokė-
tojų lėšomis tas paslaugas ar valstybės 
atliekamas funkcijas, kurias sutarta 
finansuoti iš biudžeto, bet išlaidauti. 
šis noras gali dar labiau sustiprėti, jei 
priemonė, kuri yra tapusi tikslu – įsi-
vesti eurą, būtų realizuota.

Apie neapibrėžtumą prasminga 
kalbėti ir platesne prasme. Dabar 
bendrijoje ir ypač tarp euro zonos ša-
lių vyksta diskusijos apie tolesnę in-
tegraciją, apie poreikį užbaigti kurti 
„tikrąją“ Ekonominę ir pinigų sąjungą. 
šiame kontekste euro įvedimas reiškia 
pritarimą naujoms integracijos inicia-
tyvoms. Tai esminis pokytis, lyginant 
su Lietuvos situacija 2007 m., kai mė-
ginta pirmą kartą įsivesti eurą. Tada 
tai buvo tiesiog logiškas stojimo į ES 
tęsinys, įvertinant fiksuotą lito kursą 
euro atžvilgiu ir teisinį įsipareigojimą 
įsivesti eurą, kai šalis atitiks konver-
gencijos kriterijus. Dabar šalia šio 
stojimo sutartyje užfiksuoto įsiparei-
gojimo atsiranda naujas elementas – 
euro zona yra tapusi forumu svarstyti 
gilesnės integracijos iniciatyvas.

Tiesa, ne visos euro zonos šalys pri-
taria naujoms iniciatyvoms, pavyz-
džiui, finansinių sandorių mokestį pa-
laiko ne visos euro zonos narės. Be to, 
kaip rodo neseniai paskelbta Olandijos 
vyriausybės pozicija, ne tik euro zonai 
nepriklausanti Didžioji Britanija, bet 

ir viena iš šešių ES įkūrėjų skelbia, 
kad „vis glaudesnės Sąjungos“ kūri-
mo laikai yra praeityje. Tad net ir kai 
kurios euro zonai priklausančios šalys 
kalba apie tai, kad reikia pristabdyti 
integraciją ir išlaikyti valstybių narių 
suverenias galias tokiose srityse kaip 
mokesčių politika ar socialinė apsauga. 

Galiausiai, kitaip negu Lenkija, Lietu-
va įsivesdama eurą neturėtų reikšmin-
gai koreguoti savo pinigų politikos, nes 
ji ir dabar priklauso nuo Europos cent
rinio banko (ECB) sprendimų. Taigi 
suvereniteto praradimas ekonominės 
politikos srityje nebūtų reikšmingas. 
Tačiau nepaisant minėtų aspektų, žiū-
rint iš ilgalaikės perspektyvos, Lietu-
vos narystė euro zonoje būtų žingsnis 
gilesnės integracijos link, ir apie tai 
būtų prasminga diskutuoti jau dabar.

Nors euro zona pirmiausia yra politi-
nis projektas, Lietuvos politikai apie jį 
kalba vien kaip apie ekonominį-admi-
nistracinį (būtinybę atitikti Mastrichto 
kriterijus). Ar politinį sutarimą pri-
sijungti prie euro zonos tikrai galime 
laikyti įvykusiu, jei atsižvelgtume į tą 
faktą, kad maždaug tik pusė gyvento-
jų šį tikslą palaiko? Kitaip tariant, ar 
užtenka kalbėti vien apie Mastrichto 
kriterijus?

Euro zona jau buvo sukurta, kai 
Lietuva ir kitos šio regiono valstybės 
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stojo į ES, todėl stojimo sutartys už-
fiksavo įsipareigojimą perimti visas 
stojimo metu ES galiojusias normas. 
Tai apėmė ir įsipareigojimą įsivesti 
eurą ir dėl to buvo balsuojama 2003 m. 
referendume dėl narystės ES. Tik tas 
įsipareigojimas laiko prasme nebuvo 
apibrėžtas, o susietas su vadinamųjų 

konvergencijos kriterijų laikymusi. 
Toks yra bendras ES plėtros principas: 
jei nesi ES narė, stodama turi perimti 
visą galiojantį teisyną, o jei svarstai 
naujus integracijos projektus ir Euro-
pos Komisijos parengtus siūlymus, bū-
dama ES narė gali išsiderėti nuolatinę 
išimtį ir nedalyvauti naujame projek-
te, jei tam nepritaria šalies gyventojai. 
Tokias išimtis, kaip žinome, yra išside-
rėjusios Danija ir Didžioji Britanija. O 
tokie pavyzdžiai, kaip švedijos, rodo, 
kad net ir tokiu atveju, kai šalis yra 
įsipareigojusi įsivesti eurą, bet tam 
nepritarė gyventojai, šis sprendimas 
atidedamas neribotam laikui.

Kaip jau minėjau, diskusija turėtų 
būti neabejotinai platesnė nei vien 
apie konvergencijos (Mastrichto) krite-
rijus. Pirmiausia reikėtų būtent tokios 
diskusijos, o po to galutinai apsispręsti 
dėl euro įvedimo laiko. Kita vertus, ne-
nurodžius tikėtinos datos, politikams 
būtų sunku susitelkti diskusijai ir lai-
kytis konvergencijos kriterijų. Tačiau 
net ir galvojant apie 2015 m. (o tai 
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reiškia, kad Lietuvos pasirengimas 
būtų vertinamas 2014 m. pavasarį), 
viešiems svarstymams dar yra laiko.

Kartais gali susidaryti įspūdis, kad 
euro zona nežlunga tik dėl to, kad nela-
bai žinoma, kaip reikėtų tvarkytis be jos, 
taigi jos gyvybė palaikoma tik dirbti-
nai. Ar pritartumėte tokiam įspūdžiui? 
O gal žlugimo grėsmės šešėlis nuslinko?

Kuriant Ekonominę ir pinigų są-
jungą, kuri buvo įtvirtinta Mastrichto 
sutartimi, buvo daug diskutuojama, ar 
yra tinkamos sąlygos bendrai valiutai 
įvesti. Nemažai ekonomistų (ypač Vo-
kietijoje) teigė, kad tokių sąlygų nėra, 
o šiame projekte dalyvaujančios vals-
tybės ir jų ekonomikos yra pernelyg 
skirtingos. Prasidėjus krizei, šios dis-
kusijos vėl atsinaujino. Tie, kas remia 
gilesnę integraciją ir – dažnai tai susi-
ję – didesnį valstybės ar ES vaidmenį 
ekonomikoje, vėl ragina užbaigti integ
racijos procesą ir sukurti fiskalinę są-
jungą su didesniu ES biudžetu, labiau 
centralizuoti išteklius ir ekonominės 
politikos vykdymą, aktyviau naudoti 
ECB priemones. Tie, kas atsargiai ver-
tina intervencijas į rinką, ragina dau-
giau pastangų skirti struktūrinėms 
reformoms sunkumus patiriančiose 
šalyse, ypač darbo rinkos lankstumui 
didinti, kad bendrą valiutą naudojan-
čių šalių ekonomika pati prisitaikytų 
prie skirtingų ekonominių ciklų. O ES 
buvo ir tebėra daroma visko po trupu-
tį – daugiau centralizacijos, daugiau 
struktūrinių reformų ir ypač daugiau 
dėmesio jau anksčiau priimtiems 
sprendimams įgyvendinti.

Žinoma, euro zonos iširimo grėsmės 
šešėlis veikia priimamus sprendimus. 
Bent kol kas tarp ES šalių elito tai ver-
tinama kaip blogiausias galimas sce-
narijus. Tačiau siekis jo išvengti yra tik 
vienas iš motyvų. Sakyčiau, kad pasta-
raisiais metais ES priimamus sprendi-
mus veikė keli veiksniai: pirma, finan-
sų rinkų spaudimas politikams ir ES 
institucijoms imtis tolesnės integra-
cijos ir centralizacijos, antra, poreikis 
gelbėti rinkose pasiskolinti nebegalin-
čias šalis ir, kas ne mažiau svarbu, po-
reikis atsižvelgti į savo šalies rinkėjų 

nuotaikas. ES sprendimų priėmimas 
vyksta laviruojant tarp šių veiksnių.

šis kapanojimasis toli gražu nesi-
baigė. Kol kas dar neatsakyta į esminį 
klausimą – ar Graikijos, Portugalijos 
ir kitų sunkumus patiriančių šalių po-
litikai sugebės reformuoti savo šalių 
ekonomiką, kad ji būtų konkurencinga 
euro zonoje ir atgautų rinkų pasitikė-
jimą, ar vis dėlto gyventojų nepritari-
mas reformoms pasieks tą tašką, kai 
patrauklesnis taps išstojimo iš euro 
zonos scenarijus. Prieš kurį laiką pa-
reiškimai apie ES institucijų ketinimą 
padaryti „viską, ko reikia eurui išsau-
goti“, kaip teigė ECB vadovas Mario 
Draghi, apramino finansų rinkas. 
Tačiau ilgalaikės euro zonos išlikimo 
perspektyvos priklauso nuo joje da-
lyvaujančių šalių supanašėjimo, o šis 
klausimas toli gražu nėra atsakytas.

Ar euro zoną užgriuvusias bėdas ga-
lime laikyti tik dar viena kapitalistinei 
sistemai būdinga cikliškai pasikarto-
jančia ekonomine krize, ar jos apnuo-
gino pamatines šio projekto ydas, liudi-
jančias apie kultūriškai ir ekonomiškai 
labai skirtingų valstybių negebėjimą 
gyventi pagal bendras ekonomines tai-
sykles, o gal ir apie gilesnės integracijos 
neįmanomybę?

Jei kalbėtume apie finansų krizę 
JAV, reikėtų kalbėti ne tik apie kapita-
lizmo cikliškumus, bet ir apie politinių 
paskatų reikšmę pūsti nekilnojamojo 
turto burbulus ir sukelti finansų kri-
zes. Euro zonos atveju situacija kiek 
kitokia. Nors ji neabejotinai patyrė 
finansų krizės JAV poveikį (ypač to-
kios šalys kaip Airija ir jos bankų siste-
ma), tačiau kai kurių euro zonos šalių 
sunkumų priežastys yra gana aiškios. 
Pavyzdžiui, Graikijos sunkumai kilo 
dėl išlaidavimo, naudojantis po euro 
įsivedimo kritusiomis palūkanų nor-
momis ir dėl to išaugusio skolinimo-
si, produktyvumo augimu neparemtų 
atlyginimų bei kitų išlaidų didinimo 
ir konkurencingumo praradimo. Taip 
pat dabar aišku, kad Graikija (ir ne tik 
ji) nesilaikė priimtų susitarimų riboti 
biudžeto deficitą ir skolos dydį. Airijos 
ar Ispanijos sunkumų priežastys la-

biau susijusios su bankų veikla ir poli-
tiniais sprendimais juos gelbėti.

Iš esmės euro zonos krizė yra įvairia-
lypė. Ji yra ir žodžio nesilaikymo krizė 
(politikų patikimumo krizė), ir atskirų 
šalių konkurencingumo krizė, ir inte-
gracijos krizė, nes parodė, kad integra-
cijos projektai, susiję su svarbiais šalių 
vidaus politikos sprendimais, gali būti 
pernelyg sudėtingi. Reikia nepamiršti, 
kad ES valstybių politikai orientuojasi 
į savo šalies rinkėjus ir jų nuostatas. 
Tad nors ir egzistuoja ES piliečių sąvo-
ka, o Europos Parlamentas renkamas 
visose šalyse, valstybių politikams 
daug svarbesni yra nacionaliniai rin-
kimai. Nacionaliniai skirtumai, ypač 
kai kalbame apie finansinių išteklių 
perskirstymą tarp ES ar euro zonos 
šalių, išlieka reikšmingi ir galbūt net 
reikšmingesni nei prieš krizę. Tai ge-
rai iliustruoja derybos dėl naujos fi-
nansinės perspektyvos.

Koks apskritai euro vaidmuo ES kū-
rimo ir palaikymo procese? Ar euro zoną 
galima išskirti kaip atskirą projektą (net 
jei ne visos ES narės įsivedusios eurą), 
kuris nėra gyvybiškai svarbus Euro-
pos politinei ir ekonominei vienybei?

Kaip yra pasakęs vienas iš pastarųjų 
dešimtmečių Europos integracijos vei-
kėjų, buvęs Europos Komisijos pirmi-
ninkas Jacques‘as Delorsas, euras yra 
pagrindinis ES simbolis. Tačiau nepa-
mirškime, kad kuriant euro zoną, jo 
vadovaujama Komisija šį projektą pri-
statydavo akcentuodama tezę „vienin-
gai rinkai reikia vieningos valiutos“. 
Bet kaip parodė masiniai protestai 
kai kuriose ES šalyse 2004–2005 m., 
svarstant Paslaugų direktyvą, taip pat 
daugybė pavyzdžių, rodančių, kaip dis-
kriminaciniais ir pertekliniais barje-
rais teberibojamas įmonių iš kitų ES 
šalių įėjimas į rinką, pati vieninga rin-
ka toli gražu nėra tokia vieninga. Tad 
galima teigti, kad pinigų sąjunga buvo 
statoma ant pusiau sumūrytų pamatų, 
kurių braškėjimas sukėlė riziką griūti 
ir visam statiniui. Tad klausimas yra 
toks – ar ant tokio pastato reikia mū-
ryti dar vieną naują aukštą, ar vis dėl-
to susitelkti į pamatų stiprinimą.
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Jaunystėje išgirdus žodį konferenci-
ja, prieš akis iškildavo gausaus būrio 
kostiumuotų dėdžių, sėdinčių didelėje 
salėje ir sprendžiančių itin svarbius 
klausimus, vaizdinys. Nuo to laiko jis 
mano galvoje pakito, bet liko supra-
timas, kad tai svarbių klausimų už-
davimo ir atsakymo vieta. Tad suži-
nojęs apie Lietuvos istorijos instituto 
rengiamą konferenciją Stalinizmas 
Lietuvoje 1944–1953 m.: Režimas ir vi-
suomenė (20130606) nudžiugau. štai 
bus svarbūs klausimai ir atsakymai, 
turininga diskusija, įdomios mintys ir 
išvados – epochos vaizdinys. Dalyvių 
sąraše pasigedau keleto tokiu atveju 
standartinių pranešėjų. Kiti gi negir-
dėti, gal naujokai, tačiau šviežio oro 
gūsis – jokiu būdu ne trūkumas.

Salė nedidelė, vos kelios dešimtys 
kėdžių – negi jau taip blogai, kad net 
organizatoriai nelaukia didelio susi-
domėjimo? Iš atidarymo žodžių paaiš-
kėjo, kad šis renginys – tai tris metus 
Lietuvos istorijos instituto vykdyto 
projekto „Stalinizmas Lietuvoje 1944–
1953 metais“, kurio metu parengta 
dvylika tekstų, baigiamasis akordas. 
Tampa aišku, kad dalis renginio daly-
vių, institutininkai, turi atsiskaityti už 
darbus ir gautus pinigus.

Nors atrodo, kad tema jau išsemta – 
tačiau ne. Stalinizmas sudėtingas reiš-
kinys, o sovietizacija arba stalinizacija 
dar sudėtingesnis, tad galbūt šis ren-
ginys praturtins istoriografinį lauką ir, 
kaip atidarymo žodį tardamas vylėsi 
instituto direktorius Rimantas Miknys, 
paskatins tolesnes diskusijas ir tyrimus.

Tolesnių tyrimų tikrai reikės. Tai, 
kas iki šiol nuveikta, tėra maža dalis 

Klausimai ir atsakymai  
apie stalinizmą

MyKOLAS MARGEVIčIuS

link reiškinio pažinimo. Tyrimus sun-
kina išankstinis nusistatymas, užsida-
rymas „dėžutėje“, neleidžiantis matyti 
plačiau. Manytina, kad tokie dalykai 
stalinizmo tyrimus ir vertinimus ly-
dėjo bene visąlaik. Nikitos Chruščiovo 
„slaptoji kalba“ SSKP XX suvažiavime 
pasmerkė Stalino nusikaltimus tik iš 
dalies. Daugiausia buvo kalbama apie 
represijas prieš komunistus, vykusias 
1937–1938 m. Niekas nė nesiruošė 
kalbėti apie holodomorą, gyventojų žu-
dynes ir deportacijas iš 1939–1941 m. 
užimtų teritorijų, juo labiau nenorėta 
nieko kalbėti apie Katynę. Destalini-
zacijos zenitas buvo Stalino kūno išne-
šimas iš mauzoliejaus ir palaidojimas 
šalia Kremliaus sienos bei jo kulto 
likučių, miestų, gatvių, aikščių perva-
dinimas ir paminklų demontavimas. 
Po to destalinizacija ir pats „atšilimas“ 
baigėsi. Prasidėjo laipsniška staliniz-
mo reabilitacija.

Perestrojka Sovietų Sąjungoje ir 
jos įtakoti procesai visuose kraštuose 
grąžino stalinizmą į diskusijų lauką. 
Per gana trumpą laiką parašyta daug 
straipsnių ir knygų, tiek mokslinių, 
tiek meamuaristikos. Aišku, dėmesio 
centre atsidūrė skaudžiausia – tero-
ro – tema. Lietuvoje daug dėmesio 
skirta sovietinių represinių institucijų 
veiklai, įsigalėjimui, nemažiau skirta 
ir sovietizacijos procesui. Tačiau šis 
megaprocesas turėjo galybę mažesnių 
procesų, sukūrusių tam tikrus istori-
nius reiškinius. Tokių procesų tyrimai 
turėtų atsakyti į klausimą, kaip vyko 
sovietizacija, kaip pavyko palaužti 
visuomenės sąmonę ir beveik totaliai 
tą visuomenę kontroliuoti. Tačiau 

pranešėjų indėlis į tokius klausimus 
buvo nedidelis. Svarbius reiškinius / 
procesus palietė tik keletas – Vladas 
Sirutavičius nagrinėjo nacionalinio 
komunizmo reiškinį, jo apraiškas tarp 
inteligentijos, teigė, kad nacionalinis 
komunizmas atsiranda kaip natūrali 
komunizmo evoliucija, dažnai kaip re-
akcija į rusifikaciją arba dėl to, kad ko-
munizmas turi prisitaikyti prie vietos 
sąlygų. Gana gerai Sirutavičių papildė 
Vilius Ivanauskas, kalbėjęs apie ra-
šytojų savarankiškumo užgniaužimo 
procesą – kaip nacionalinio komuniz-
mo „kamuojama“ inteligentija galų 
gale buvo palaužta.

Toliau buvo tik gana siauro profi-
lio empiriniai pranešimai, nors dau-
gumą jų pavertus atvejo analizėmis, 
gautume tam tikro reiškinio pjūvį. 
Pavyzdžiui, Danutės BlažytėsBau-
žienės pranešime tebuvo analitiškai 
aptarti Rusijos archyvuose saugomų 
dviejų Lietuvos aukštųjų mokyklų 
patikrinimo duomenys. Nors bandyta 
tai pateikti kaip tam tikrą aukštųjų 
mokyklų likimo aptarimą, tačiau su-
manymas nepavyko. Pateikus tai kaip 
atvejų analizę, galima buvo gana įdo-
miai nušviesti aukštųjų mokyklų liki-
mą ir jų sovietizaciją.

Neaišku, kiek dar galima kalbėti 
ir ką naujo pasakyti apie emgėbistus 
Lietuvoje. Darius Juodis pabandė dar 
kartą apie tai kalbėti, bet ką norėjo 
pasakyti savo pranešimu, neaišku – 
privilegijos, Maskvos direktyvų vykdy-
mas ir t. t. Viskas kažkur girdėta.

Kiti pranešėjai ėmėsi keistų temų, 
kurios specialiai lyg ir netirtos, bet di-
delės istorinės problematikos nekelia. 
Gintaras Mitrulevičius ieškojo Stasio 
Matulaičio santykio su režimu. Pats 
asmuo įdomus jau vien tuo, kad bene 
vienintelis sovietmečiu išdrįso mesti 
iššūkį pačiam „vyr. istorikui“ Juozui 
Žiugždai. Tačiau pranešimas neįtiki-
no, kad Matulaitis buvęs antistalinis-
tas ar nepriklausomas marksistas. Jis 
kalėjo „prie caro“, atkūrus Lietuvos 
nepriklausomybę, taip pat neįtiko len-
kams ir sovietams, tad peršasi išvada, 
kad tai šiaip prieš visus kovojęs unika-
laus mąstymo žmogus.
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Keisčiausio pranešimo titulą ne-
abejotinai gautų Arūno Vyšniausko 
pranešimas „Kodėl Vilniaus klausimu 
Stalinas buvo palankus lietuviams?“ 
Jau vien klausimo formuluotė kelia 
nuostabą, o nuolatinis mistinio Vil-
niaus klausimo kaip problemos kė-
limas atrodo perdėtas. Pranešėjas 
akivaizdžiai nėra šio klausimo specia
listas, o pasirinkta prieiga pokarinį 
Vilniaus klausimo sprendimą anali-
zuoti pradedant nuo XIX a. pabaigos 
ir caro politikos (kaip tokiais atvejais 
sakoma, nuo Adomo ir Ievos) nepa-
siteisino. Neatsitiktinai pranešėjas 
susilaukė pelnytos, nors ir grubokos 
kritikos iš auditorijos.

Daugmaž visi pranešėjai nagrinė-
jo tik Lietuvos atvejį, bet „užteko ir 
Mask vos“. Lyginamasis aspektas buvo 
Gedimino Vaskelos pranešime apie 
Lietuvos ūkio raidą bendrame Rytų 
Pabaltijo (negražiai atrodo rusiškojo 
pribaltika vertinys) ūkio kontekste. 

šioks toks didesnis dėmesys tiesiogi-
nei Maskvos politikai Lietuvoje buvo 
skirtas Mindaugo Pociaus ir Mariaus 
Ėmužio pranešimuose, kurie vienas 
kitą daugiau ar mažiau papildė.

Po visų pranešimų tikrai nekyla 
abejonių, iš kur atkeliavo sovietizaci-
ja, kas ją nulėmė. Gausūs patikrinimai 
ir inspekcijos visose instancijose nuo 
aukštųjų mokyklų iki partinių komi-
tetų laipsniškai suformavo sovietinių 
funkcionierių elgesio taisykles arba, 
kaip juos mėgstama vadinti, mode-
lius. Jie pasidavė svetimoms žaidimo 
taisyklėms. Galbūt tai ir yra ta vidinė 
kolonizacija, apie kurią užbaigdama 
renginį įdomiai ir polemiškai kalbėjo 
Rasa čepaitienė. Didžiausias nusivy-
limas, kad programoje buvo mažoka 
visuomenės, figūravusios pavadinime. 
Nežinau, kas, anot organizatorių, yra 
visuomenė, bet man jos pritrūko. Daug 
kalbėta apie institucijas, inteligentus, 
tačiau visuomenės nebuvo.

Posakis „gyveni ir mokaisi“ yra ba-
nalus, bet teisingas. Pats pamačiau ir 
pasimokiau, kaip veikė ar galėjo veikti 
sovietiniai prievaizdai. Renginio metu 
tarp svečių sėdėjęs anuometinio Istori-
jos instituto vieno skyrių vedėjas Hen-
rikas šadžius parodė dar neatsikratęs 
(ir nė neketinantis atsikratyti) išsiug-
dyto istorijos prievaizdo manierų – po 
jam neįtikusių pranešimų jis vis ką 
nors taisydavo, papildydavo, koreguo-
davo aršiu „tėvišku“ stiliumi. Gal kiek 
perdedu, bet tas viešos kritikos vaizdi-
nys, sovietmečiu veikęs kaip auklėjimo 
rimbas, čia labai aiškiai matėsi.

Pabaigai dažnai paliekami apibend
rinimai, kokios nors išvados. Bet čia 
nėra ką apibendrinti. Teksto pradžioje 
nupasakotas konferencijos vaizdinys, 
kaip ir daugelyje kitų konferencijų, 
nepasitvirtino ir turbūt nė negalėjo. 
Vaizdiniai yra vaizdiniai, o tikrovė yra 
tikrovė. Nekeista, kad mūsų istorikų 
vaizdiniai su tikrove dar nesusitiko.!

ŽEMAIčIų KRIKšTAS 
Tyrimai ir refleksija
Sudarė Darius Baronas

Knygoje skelbiami svarbiausi XV–XXI a. pradžios 
istoriografiniai tekstai apie Žemaičių krikštą ir Žemaičių 
vyskupijos įkūrimą (1413–1417). čia pirmą kartą rasite visą 
garsiojo 1416 m. žemaičių skundo tekstą, išverstą į lietuvių 
kalbą.
Skirtingų laikotarpių ir įvairių istoriografinių tradicijų tekstai 
pateikia svarbius faktus, prasmingas įžvalgas ir diskutuotinus 
vertinimus. Jie bus įdomūs mokytojams, naudingi mokiniams 
ir studentams, pravers visiems, besidomintiems savo krašto 
istorija.

Leidinys dedikuojamas Žemaičių Krikšto ir Žemaičių 
Vyskupijos įsteigimo 600 metų sukakčiai paminėti

Knygą galima įsigyti Telšių vyskupijos kurijoje (Katedros a. 5, Telšiai), Vilniuje – Lietuvių katalikų mokslo akademijoje 
(Pilies g. 8), „Katalikų pasaulio“ ir „Akademinės knygos“ knygynuose, Kaune – „šv. Kazimiero“ knygyne.
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Liepos 1–5 d. Vilniuje vyko Vilniaus 
universiteto Religijos studijų tyrimo 
centro organizuota tarptautinė konfe-
rencija Nihilizmas ir vaizduotė. Aptar-
ti ją galima įvairiai: suskirstyti tekstą 
į fragmentus, sesijas, taip teksto for-
ma bandant atkartoti konferencijos 
formą; pusę teksto žaisti vaizduotės, 
o pusę nihilizmo metaforika, galop jas 
sujungiant; arba parašyti įprastą apž-
valgą. Vis dėlto tokio tipo tekstas rei-
kalauja apie sudėtingus dalykus (jų 
jokiu būdu neredukuojant) papasako-
ti kuo paprasčiau. štai kodėl pirmoje 
teksto dalyje pamėginsime apmąstyti, 
ką šis Įvykis reiškia Lietuvai, vėliau 
paklausti savęs, kas gi yra šie mums 
kalbėję žmonės, iš kokio topos jie atei-
na bei galop aptarti jų svarstytas teo-
rines problemas. 

Tad kas gi įvyko? Konferencijoje Ni-
hilizmas ir vaizduotė tarp kitų prane-
šėjų pranešimus skaitė ir tokie filoso-
fai kaip Gianni Vattimo, Bernardas 
Stiegleris, Richardas Kearney ir Jea-
nasJacques‘as Wunenburgeris. Idant 
suprastume, apie ką kalbame, būtina 
pabrėžti: bent jau trys iš keturių key 
speakerių yra pasaulinio garso filosofi-
jos žvaigždės. Ką platesniame nei vien 
būrelio akademikų kontekste tai reiš-
kia? Nors tarpukariu Lietuva ir buvo 
kultūrinės Europos dalis, privalome 
pripažinti, jog organiškas Lietuvos įsi-
liejimas ir gyvenimas Vakarų Euro-
pos kultūroje yra veikiau išimtis nei 
taisyklė. Okupacijos metai praktiškai, 
ypač kultūros plotmėje, išplėšė Lietu-
vą iš Europos. Pilnavertis sugrįžimas 
į jos kultūrinę erdvę yra ilgas ir sudė-
tingas procesas, o Lietuvos kultūros 

nihilizmas ir vaizduotė,  
arba apie vietas ir temas

RuSLANAS BARANOVAS

istorija visų pirma yra problemiško 
santykio su Vakarų Europos kultū-
ra istorija. Konferencija Nihilizmas 
ir vaizduotė taipogi negimė akimirks-

niu – tai dvidešimties metų vyksmo 
vai sius. Toks renginys dar ryškiau 
parodo šio sugrįžimo, Lietuvos rekon-
tekstualizacijos, procesą. Prisimenant 
tai, kad filosofija ilgą laiką buvo vie-
na konservatyviausių ir Lietuvos aka-
deminėje erdvėje užsidariusių sričių, 
šios srities rekontekstualizacija ypač 
svarbi. Filosofinė Lietuva grįžta į Va-
karų Europą.

šis sugrįžimas – ne žvilgsnis į filo-
sofinę bendruomenę pro geležinę už-
dangą, priklausymas jai tik per di-
džiuosius tekstus, tarsi Paryžiaus, 
Freiburgo ar Vienos filosofinis gyveni-

mas būtų toli toli... Mūsų studentai ir 
akademikai, visai kaip kadaise Juozas 
Girnius ar Antanas Maceina, grįžta iš 
filosofinio gyvenimo centrų besijaus-
dami visateisiais jų piliečiais. Tai įpa-
reigoja. Tai pakelia bet kokius darbo 
standartus. Taip ir ši konferencija: to-
kio užmojo renginiai verčia siekti šio to 
aukštesnio ir įspūdingesnio, nes tai, ką 
veikei, tiesiog nebetinka. Vien tai, kiek 
žmonių pritraukė renginys, gali tapti 
spyriu apsnūdusiems akademikams. 
Be abejo, ir tokią karčią piliulę gali-
ma nuryti bei toliau keliauti senuoju 
keliu. Tiesa, atgijusi Lietuvos filosofų 
draugija, gausėjančios studentų inici-
atyvos bei konferenciją aplankiusiųjų 
būrys rodo tam tikrą susidomėjimo ir 
tikėjimo akademine filosofija atgimi-
mą, galbūt atnešiantį statikos į par-
menidišką Lietuvos filosofijos ruimą.

Žinoma, būta ir skeptiškesnių at-
siliepimų – vieni jautėsi kiek nusivy-
lę ar nesupratę, kitiems galvoje netgi 
krebždėjo mintis, jog galbūt didžiųjų 
gyvų filosofų paprasčiausiai nebėra, ir 
nieko čia nepadarysi. Ko gero, nema-
žą dalį priekaištų būtų galima paaiš-
kinti ir tam tikrais asmeniškumais. 
Nors svarbiau, man atrodo, kita: kon-
ferencija išties buvo gana skambiai iš-
reklamuota, todėl nenuostabu, jog at-
einantieji tikėjosi iš jos daug. Galbūt 
lūkesčių būta per didelių? čia vėl pri-
simenu rekontekstualizaciją ir mūsų 
nepatyrimą: tokio pobūdžio renginiuo-
se paprasčiausiai nevyksta filosofinės 
revoliucijos ir stebuklai. ypač jei kon-
ferencijos yra atviro pobūdžio. Pažvel-
gę į konferenciją Nihilizmas ir vaiz-
duotė iš tam tikro atstumo, tikriausiai 
turėsime pripažinti, jog tai viena iš 
kelių didžiausių ir įspūdingiausių ne-
priklausomos Lietuvos, jei ne Lietu-
vos apskritai, filosofijos konferencijų.

Anot renginyje kalbėjusio Bernar-
do Stieglerio, greitas technikos tobulė-
jimas ir išradimų gausa, kai dar ant 
molinių grindų gimęs žmogus gyveni-
mo pabaigoje išvysta kompiuterį, ver-
čia mus suvokti pamatinį žmogiškojo 
gyvenimo ir net paties žmogaus suvo-
kimo istoriškumą. Daugeliui vyresnės 
kartos žmonių tokį suvokimą atnešė 
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Sąjūdis ir nepriklausomybės atgavi-
mas. Istorija vyko žmonių akyse. Kokį 
istorijos ar istorinio lauko supratimą 
gali atnešti ši konferencija? Vien tai, 
jog apie šią konferenciją žinojo prak-
tiškai visi bent kiek su filosofija save 
siejantys žmonės, ar rezonansas, kurį 
renginys sukėlė paprasčiausiuose šių 
žmonių pokalbiuose, padeda suvok-
ti tai, jog egzistuoja bendras Lietuvos 
intelektinis laukas ar hermeneutinis 
horizontas. šį lauką juntame, kai stu-
dentas seminare pasitelkia profeso-
riaus knygą, ar net kai apmąsto klasi-
kinį tekstą vedamas lietuviško įvado. 
Žinoma, tada šio intelektualinio lauko 
nuojauta daug silpnesnė, o ir apskri-
tai – maža betikinčių jo egzistavimu. 
Plepalų, das Gerede, ar net apkalbų 
laukas daug platesnis. Visgi svarbu 
suvokti, jog bendras intelektinis lau-
kas yra viena svarbiausių prielaidų 
susikurti tam, ko galbūt nuo šalkaus-
kio ir Maceinos laikų Lietuvoje nebu-
vo – filosofinei mokyklai.

Kalbant apie filosofines mokyklas, 
svarbu pabrėžti, jog, matyt, vienas 
svarbiausių šios kartos filosofų skiria-
mųjų bruožų yra virtuoziškas pirm-
takų ir mokytojų išmanymas. Dar 
Nietzsche mus mokė klausti „Kas kal-
ba?“, ir išties labai svarbu suprasti, iš 
kokios tradicijos kalbėtojas ateina ir 
kokiai atstovauja, kokiomis prielaido-
mis remiasi, kokį žodyną naudoja – 
suvokti visa tai, ką mes vadiname in-
telektualine vieta arba topos. Bend ras 
kalbančiųjų topos galbūt net labiau 
nei temos siejo konferencijos dalyvius. 
Tad koks gi tasai topos? Kokia tradi-
cija siejo kalbėtojus? Filosofinę konfe-
rencijos erdvę pirmiausia reiktų sieti 
su keturiais vardais: Heideggeris, Ga-
dameris, Riceouras ir Derrida. Iš to, 
kas pasakyta, nesunku pasidaryti dvi 
svarbias išvadas: 1) liūto dalis dabarti-
nių kontinentinės filosofijos garsiausių 
vardų yra tiesioginiai praeities filoso-
fijos grandų mokiniai: Vattimo – Ga-
damerio, o savo ruožtu, garsus naujo-
jo realizmo atstovas Maurizio Ferrari 
yra paties Vattimo mokinys, Kearney 
mokytojas buvo Ricoeuras, o Stiegle-
rio – Derrida; 2) jei Heideggeris pra-

dėjo hermeneutiką ta prasme, kuria ji 
yra suprantama dabar, nenuostabu, 
jog konferencijos pranešėjams buvo 
būdingas hermeneutinis pasaulio ma-
tymas – tai yra pasaulio istoriškumo ir 
tekstualumo suvokimas bei tikėjimas, 
jog mūsų santykis su pasauliu yra in-
terpretacinis, o ne paremtas „kietais“ 
duotais faktais. Tokia topologija pade-
da suprasti ir konferencijoje domina-
vusio filosofinio diskurso pobūdį: tai 
nebuvo kalbėjimas iš niekur, kai filo-
sofas it magas beria įspūdingas įžval-
gas, veikiau tai savo mokytojų ir pirm-
takų projektų apmąstymas, kritika ar 
transformacija radikaliai įsišaknijant 
filosofijos istorijoje. Juk net nykštukas 
palypėjęs ant milžino pečių mato dau-
giau nei milžinas, o šie filosofai – toli 
gražu ne nykštukai. Matyt, būtent įsi-
šaknijimas filosofijos istorijoje ir mė-
lynas filosofinis kraujas, o ne nežinia 
kokia prigimtinė filosofinė įžvalga, yra 
stipriausia šių filosofų, o kartu ir pa-
čios konferencijos, pusė. Dar kelios to-
pografinės pastabos paaiškintų ir tai, 
kodėl dažnas pranešimas krypo link 
praktinės filosofijos (nors šis, kaip ir 
kiekvienas, paaiškinimas turi savo ri-
bas, o šiuo atveju ribos vardas visiškai 
aiškus – Algirdas Degutis). Didelė da-
lis pranešėjų vienu ar kitu būdu pri-
klauso politinei kairei. Aišku, tai ne 
radikali kairė ar marksizmas, su ku-
riuo susieti Stieglerį paskubėjo žurna-
listai (dr. Tomas Vaiseta yra ne šiaip 
žurnalistas, o NŽ-A redaktorius, taigi 
žinosi ką kalbąs, – red. past.), veikiau 
tai nuosaiki, arba, naudojantis Vatti-
mo žodynu, „silpnoji“ kairė. ši pasta-
ba apie politinę ideologinę priklauso-
mybę iš dalies paaiškina atsigręžimą į 
praktiką bei socialinę kaitą. Mūsų ap-
tarta filosofinė topografija (mokytojai, 
tradicija ir ideologinė priklausomybė) 
neišvengiamai įtakoja tam tikrą tro-
pografiją: tai yra kalbančiųjų žodyną, 
įvaizdžius ir netgi temas.

Kokias pagrindines temas konferen-
cija nagrinėjo? Kokių teorinių proble-
mų lauką ji aprėpė? Pradėkime nuo 
pavadinimo. Nihilizmas yra be galo 
sudėtingas ir įvairialypis fenomenas, 
kurio tiksliai apibrėžti neįmanoma. 

Egzistuoja įvairios nihilizmo, prade-
dant kasdiene ir baigiant rafinuočiau-
sia teorine, sampratos. Tad koks ni-
hilizmo suvokimas dabar dominuoja? 
Apie kokią jo sampratą daugiausiai 
kalbėta konferencijos metu? Reikia 
pasakyti, jog filosofijoje nihilizmas 
visų pirma siejamas su Nietzche‘s ir 
Heideggerio vardais. Priešingai nei 
manė keli konferencijos pranešėjai, 
šiuolaikinis nihilizmas yra ne vertybių 
neigimas, o vertybių perkainojimas, 
tai, Nietzsche‘s žodžiais tariant, situa
cija, kai „iš centro sukame į x“, kai 
„tik ras pasaulis tampa pasaka“. Taigi 
nihilizmas atsiskleidžia kaip tikrovės 
prarastis, kaip refleksijos aktas, ne-
beleidžiantis prieiti prie nemedijuo-
tos tikrovės. Nepaisant daugybės kitų 
nihilizmo veidų, tai turbūt bendriau-
sia jo apibrėžtis. Tariant dar kitaip, 
nors jau galbūt perdėm supaprastin-
tai, nihilizmas nėra ne, o jau veikiau 
nei, nei. Tai padeda suprasti Mintauto 
Gutausko pranešime ryškintą mintį, 
jog cinizmas nėra nihilizmas, kaip ir, 
pridurčiau, natūralizmas, pozityviz-
mas, scientizmas ar ateizmas.

Bet ką tokia nihilizmo samprata 
turi bendra su vaizduote? Bandymas 
svarstyti šį klausimą neišvengiamai 
veda prie kito: kas yra vaizduotė? Apie 
kokią vaizduotę čia kalbama? Nors 
vaizduotės diskursas aptaria įvairias 
jos apraiškas, svarbu suvokti, jog čia 
mes kalbame ne apie, tarkime, meni-
ninko vaizduotę, o visų pirma apie są-
monės produktyvumo galią. Vaizduo-
tė nuo pat Vakarų filosofijos aušros 
buvo suprantama kaip galia, jungian-
ti jusles ir intelektą, kaip trečiasis na-
rys. Todėl nenuostabu, jog nesėkmę 
patyrus ir empirizmui, ir racionaliz-
mui, ir netgi jų sintezei Kanto aprio-
rizmui, filosofai atsisuka į vaizduotę, 
kartais net skambiai ją vadindami „fi-
losofijos šansu“. Jei vaizduotę supran-
tame kaip kelią atgal į tikrovę, tuomet 
jos ryšys su nihilizmu tampa visiškai 
neabejotinas. Tiek vaizduotė, tiek ni-
hilizmas susijęs su tikrovės įtarpini-
mu ir bandymu grįžti į ją. Jei vaiz-
duotę suprantame taip, tuomet pats 
Nihilizmo ir vaizduotės „ir“ netampa 
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padiktuotu kalbėtojų kontingento ar 
šeimos reikalų, – nebent giliausio Va-
karų filosofijos vyksmo, kurį Heideg-
geris vadino likimu.

Filosofijos likimas dažnai diktuoja 
bendrą problematiką. Dialoge Faid-
ras kalbėdamas apie raštą Platonas jį 
pavadina pharmakon. Graikiškai tai 
reiškia ir vaistą, ir nuodą. Platono ap-
tariamas raštas padeda steigti politinę 
bendruomenę, yra įstatymų išlikimo 
garantas, bet kartu Platonui raštas 
yra atminties naikintojas bei meta-
fizinis prigimties iškraipymas. Raš-
tas yra pharmakon. Po daugelio metų 
pharmakon logiką iš naujo atranda 
prancūzų filosofas Derrida. Pharma-
kon, kaip vaisto ir nuodo klausimas, 

įvairiausiais pavidalais konferencijo-
je iškildavo kasdien, nors, matyt, ryš-
kiausiai jį kėlė Stiegleris. Ką turime 
omenyje? Medijos ir jų gausa bukina 
bei veda žmogų link apatijos būsenos. 
Medijomis lengva naudotis vartotojiš-
kam kapitalizmui ir įvairioms ideolo-
gijoms. Bet tuo pat metu medijos ku-
ria naujas bendradarbiavimo formas 
(Wikipedia, atviro kodo programos), 
gali padėti mums švietime, o, kai ku-
rių nuomone, netgi padeda kilti ara-
bų pavasariams. Pharmakon logika 
iškilo daugybėje pranešimų: vaizduo-
tė gali mus klaidinti ir kurti fikcijas, o 
gali mus išlaisvinti (Sabolius, Wunen-
burgeris), istorijos gali būti nesantai-
kos pagrindas, o gali suartinti (Kear-

ney) ir t. t. Pharmakon logika visiškai 
svetima mūsų platumoms, kuriose 
kur kas populiaresni kategoriški ver-
tinimai: arba krykštaujama, arba ver-
kiama. Tad vienas svarbesnių kon-
ferencijoje keltų klausimų buvo kaip 
atskirti vaistą nuo nuodo? Kaip far-
makologiją pasukti kiek įmanoma la-
biau terapine linkme?

Kadaise Tomas Sodeika teigė, kad 
„postmetafizinis mąstymo stilius mū
sų platumose dar, matyt, ilgokai bus 
egzotika“. Be viso, kas jau aptarta, 
kirba viltis, jog konferencija Nihiliz-
mas ir vaizduotė paskatins postme-
tafizinio mąstymo plitimą Lietuvoje. 
Arba, prisimenant Vattimo, – jog lie-
tuviškasis mąstymas „silpnės“.
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Dabar žinau, kad žiediniai kopūstai, 
ku riuos vaikystėje rasdavau močiu-
tės darže bei šventai tikėjau jų ir lie-
tuviškos žemės derme, yra egzotinis 
augalas, Bonos Sforcos dėka pasiekęs 
LDK žemiečių lysves ir skrandį. Tokių 
vaikystės iliuzijas ardančių žinių ku-
pini naujieji Valdovų rūmai Gedimino 
kalno papėdėje. Vis dėlto, kaip derėjo 
suprasti iš sentimentalių kalbų, skam-
bėjusių atidarymo iškilmėse, ši vieta ir 
jos idėja – ne destruktyvus, griaunan-
tis iliuzijas stimulas, o atvirkščiai – jas 
kuriantis ir atstatantis pradas, turė-
siantis „įtvirtinti tautines ir politines 
vertybes“ (tautiškumo turinys iki galo 
neaiškus, bet žodis „vertybės“ savaime 
malonus) bei „atstatyti teisybę“ (duok
lė Don Kichotui). Po kritikos, kuri it iš 
gausybės rago liejosi šių rūmų „istori-
niam autentiškumui“, norisi pabrėžti, 
kad dabar nebe istoriškumą derėtų 
kvestionuoti, nebe vienos plytos fiska-
linę vertę skaičiuoti, o įvertinti Valdo-
vų rūmų kaip naujo kultūrinio arealo 
gebėjimą egzistuoti dabartyje, papildy-
ti ir apskritai kultūrinę, ir konkrečiai 
muziejinę Lietuvos erdvę.

Prieš Rūmų (taip jaukiai „iš vidaus“ 
vadinamų) atidarymą jie buvo imti lai-
doti dar negimę, o iškilmingai juos ati-
darius nemaža dalis lietuvių, stipriai 
tikinčių geros minties, šviesios karmos 
ir taurių darbų gerumu, ėmėsi pom-
pastiškos atlaidų ceremonijos ir pradė-
jo grūmoti it bedieviams tiems, kurie 
netiki, kad Lietuvos valstybingumas 
yra jei ne patys Valdovų rūmai kaip 
architektūrinis (at)kūrinys, tai bent 

nuogi karaliai ir tostai už 
sugra(ą)žintą istorinę atmintį

Valdovų rūmų atidarymas

AKVILĖ NAuDŽIūNIENĖ

jau jų koncepcija. Pradėjo po mažą 
kraštą iš lūpų į lūpas sklisti žinia, kad 
Valdovų rūmai skirti tiems, kuriems 
reikia valstybės (Ingė Lukšaitė). Bet 
ar nesumaišė šios idėjos autoriai są-
vokų? Ar tos valstybės (kad ir kaip ją 
matuotume) negalime rasti Naciona-
linėje dailės galerijoje (iš kurios, beje, 
Valdovų rūmai pasiskolinę eksponuoja 
nemažai kūrinių) ar Nacionaliniame 
muziejuje, ir galiausiai – ar būtinai 
tos valstybės turime ieškoti muziejuje, 
pilyje, dvare, sodžiuje? O kokį naraty-
vą apie mūsų valstybingumą mums 
pateikia naujųjų Valdovų rūmų idė-
ja? Tai pesimistinis pasakojimas apie 
didybę, kuri turėtų būti, bet kurios 
reikia labai intensyviai paieškoti, ne-
žinant, ar ji iš tiesų egzistuoja. šį ne-
atitikimą gražiai įprasmino aktoriai, 
Valdovų rūmų atidarymo iškilmėse 
persikūniję į didikus – situacija iš kor-
šunoviškai tragiškos vaidinant auką 
per dešimtmetį transformavosi į šiek 
tiek pakilesnę tautiškai tragikomiš-
ką – vaidinant didikų tautą.

Eilinę šeštadienio popietę vėsiuose 
rūmuose sunku pajusti istorinės at-
minties grįžimą – jį užgožia nesiliau-
jantys nepatenkintųjų šnabždesiai 
(pagyvenusi dama nepatikliu balsu 
konstatuoja, kad „Pinigų tai gerai da-
bar atsipirkimui pririnks“) ir vis atai-
dintys patenkintųjų klegesiai (viena 
solidi kraštietė kitai: „Žiūrėk, ranki-
nuks, ir žirklės, žiūrėk tik, neblõgai, 
ką pasakysi!“), kakofoniškai atskiesti 
entuziastingo gidės balso. Pro minią 
prasprūsta pastarosios žodžiai „Jei 

teko skaityti istorijoje, netgi Vytau-
tas mėgo žaisti šachmatais“. štai ir 
pagrindimas naujai disciplinai moky-
klinėse programose įvesti – kas tiko 
Vytautui, tiks ir savyje susivokusiam 
naujųjų laikų lietuviui. Kaip ir Valdo-
vų rūmai, sugrąžintas valstybingumo 
simbolis kels tik teigiamus jausmus 
kiekvienam nusiteikusiam valstybiš-
kai, o jei ne – bus drąsiai galima su-
abejoti tokio meile Tėvynei. Rūmų ir 
jų muziejaus atsivėrimo pasauliui iš-
kilmių metu šalies prezidentė gražiai 
linkėjo: „Tegul Valdovų rūmai būna 
kiekvieno lietuvio rūmais“. Nepaisant 
gerų intencijų, sunku nepastebėti, kad 
visa idėja apie kiekvieno lietuvio ir Val-
dovų rūmų sąsają yra ryški priešstata 
tam, ką tie (anie) Rūmai simbolizavo 
LDK laikotarpiu, kai kiekvienam lie-
tuviui ir fizinis, ir mentalinis atstumas 
iki Rūmų buvo kaip iki Mėnulio. Ne at-
sitiktinai juk tautosakoje gimė švelnūs 
žodžiai, išreiškiantys jausmo platybę – 
aš tave myliu kaip iki Valdovų rūmų ir 
atgal (nejau kažką sumaišiau?). 

Ilgą laiką plėtotas fetišas istorijos 
vadovėliams, bevaikščiojant po tvis-
kančias Valdovų rūmų muziejaus 
sales, virto siurrealistiniu košma-
ru – pojūtis, kad vaikštai Lietuvos is-
torijos vadovėlyje, yra neišdildomas: 
Lietuvos valdovų portretai slysta nuo 
plakatų it Suvalkijos saulėje šiena-
pjūtės metu tirpstantys laikrodžiai, 
tarsi muzikos istorijos pamokose su-
skamba kelios natos iš Mykolo Kleopo 
Oginskio „Atsisveikinimo su Tėvyne“. 
Per šią perspektyvą ir pajunti dažnam 
kritikui per giliai slypinčią rūmų di-
dybę – dideli, spalvingi, o dar ir dvi-
kalbiai plakatai (o už jų – istorijos 
vadovėlius kruopščiai konspektavęs 
ir iš retų leidinių gražius paveikslė-
lius skenavęs uolus muziejaus dar-
buotojas) pasakojantys tokią vientisą, 
tokią savaime besiklostančią lietuviš-
ką pasaką nuo Mindaugo ir Mortos 
(it Adomo ir Ievos) iki apokaliptiško  
XVIII a., kuriame ilgai lauktas pra-
našas ateina nelauktu pavidalu. Jei ši 
graži istorija jums kelia naujai gimu-
sį susidomėjimą, ir ties plakatu apie 
Jogailos jaunystę, vaikystę ir kitas 
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karaliams būdingas brendimo formas 
neužsinorėjote snūstelėti, įtariu, kad 
seniai vartėte mokyklinį istorijos vado-
vėlį, arba paprasčiau – esate smalsus 
turistas, pasiryžęs kaip trofėjų parsi-
vežti į savo gimtąją šalį neapmokes-
tinamą žinių apie didingą Lietuvos 
praeitį bagažą. 

Sakote, per dideli modernaus žmo-
gaus, ištroškusio muziejaus kaip pa-
silinksminimo vietos, lūkesčiai pa-
skatino savitą nusivylimą labai jau 
atgyvenusia didaktikos forma šiame 
muziejuje? Vis dėlto keista, kad to-
kiame iš pažiūros moderniame mu-
ziejuje (mat seno sukirpimo muziejai 
dažniausiai neturi metalo detektorių) 
edukacinių užsiėmimų vaikams kū-
rėjai nusprendė, kad nėra čia ko vai-
kams niekais užsiimti – reikia dairy-
tis į eksponatus ir gausaus muziejinio 
teksto mylėtojams patrauklius plaka-
tus. O tiems jauniems pašėlusiems 
lankytojams, kurie ieško pramogų, 
pasiūloma nuspalvinti didelį (ar mažą) 
kunigaikštį, ar jei tėveliai buvo tokie 
sumanūs, kad atsivestų savąsias atža-
las savaitgalį – atsispausti paveikslėlį 
su autentišku koklių raižiniu. Taip, 
galbūt nederėtų pataikauti provincia-
liems poreikiams ir puošti rūmų spal-
votomis girliandomis, tačiau muziejus 
kaip institucija turėtų stengtis paten-
kinti bent informacinius lankytojų 
poreikius ir bandyti pritaikyti naujus 
muziejinės reprezentacijos modelius. 
Kol kas susiduriame su paradoksalia 
situacija – daugiausia aprašomi ekspo-
natai yra muziejaus pirmame aukšte 
atidengti išlikusių mūrų griuvėsiai, 
kurie yra įprasminti pasakojimais, ką 
turėtume juose įžvelgti. O eksponatai 
vitrinose ir stenduose ne tik skurdžiai 
apšviečiami it būtų slepiami nuo blo-
gos akies, bet ir itin skurdžiai apra-
šomi. Stebina skirtingos paskirties ir 
panaudos ginklų kolekcijos, prie kurių 
teparašyta „kardai“ ir amžius, kada jie 
pagaminti (įdomu, kaip lankytojai re-
aguotų į paveikslų kolekciją, įvardytą 
„paveikslai, XV a.“? – tikra kultūrinė 
eksponatų diskriminacija). Nemažiau 
stebina, kad iš teoriškai gausios radi-
nių kolekcijos praktiškai atrinkti tokie 

iš vėžių išmušantys eksponatai kaip 
stogo konstrukcijos detalė ar slenks-
čio fragmentas, apie kuriuos taip pat 
drovimasi išsamiau informuoti. Tokie 
eksponatai (skirti tik grožėtis?) kelia 
nusivylimą, kartu tokia kukli infor-
macinė medžiaga visai nedera nei 
su plakatinės istorijos gausa, nei su 
nemažu kiekiu fotografijų ir teksto, 
primenančio rūmų mūrų kasinėjimus, 
kultūrinių sluoksnių tyrinėjimus ar 
pačias (at)statybas. Iš negausių au-
tentiškų eksponatų išsiskiria vitražo 
rėmas kaip atspindys viso Valdovų 
rūmų muziejaus, kaip rėmo, kurio tu-
rinys pasimetė laike (ar įžūliau – is  
torijoje). 

Ir muziejininkai, kurdami ekspozici-
jų koncepcijas, ir tas ekspozicijas verti-
nantys lankytojai dažnai susiduria su 
eksponatų prakalbinimo problema. šio-
ji itin aktuali aptariamame muziejuje. 
Be ironijos kibirkšties norisi įvertinti 
didelį nuveiktą darbą – archeologų ir 
istorikų, restauratorių ir statybininkų, 

galiausiai muziejaus darbuotojų, todėl 
netgi drovu konstatuoti, kad šį darbą 
užgožia koncepcijos neišbaigtumas, 
eksponatų atrinkimo (ar informacijos 
apie juos) trūkumai, kuriantys dvipolį 
rūmų muziejaus vaizdinį. Į tokius kul-
tūriškai ir istoriškai stimuliuojančius 

gobelenų ar koklių pavyzdžius bei su-
maniai plakatams atrinktas retesnio 
tipo iliustracijas įsiterpia tokie nea-
titikimai kaip Genujos dožą Andrėją 
Doriją vaizduojantis marmuro biustas 
iš XVI a. Italijos (kurio sąsajos su visa 
ekspozicija, be jo dovanotojo tautybės, 
neidentifikuojamos) ar dabar jau tokių 
gerai pažįstamų augalų kaip vynuogės 
ar vyšnios sėklų pavyzdžiai, kuriais 
siekiama atskleisti, kokia gi egzoti-
ka pasiekė lietuviškąją virtuvę LDK 
laikotarpiu (nors tai labiau primena 
knygelės „Iš kur aš atsiradau“ rodymą 
penkiasdešimtmečiui). 

Tokie pirminiai įspūdžiai iš naujo-
sios ekspozicijos kelia klausimą, ar iš 
tiesų visa, kas atrinkta, yra kultūriš-
kai vertingiausia ir geriausiai įkūnija 
siekiamąjį valstybingumo stiprinimo 
idealą. Nors tokios intencijos, kaip da-
lies kultūrinių sluoksnių plotų netyri-
nėjimas, idant „tokioje Lietuvos istori-
jai ir paveldui ypatingoje vietoje galėtų 
padirbėti ir ateities kartų mokslinin-

kai“ (iš muziejaus ekspozicijos plaka-
tų teksto), kelia pagrįstą susirūpinimą 
muziejaus kūrėjų taupumu ir atren-
kant ekspozicinę medžiagą – kad tik 
netyčia nepadaugintume svaiginan-
čios istorinės atminties ir paliktume 
jos skeptiškoms ateities kartoms.
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mentas, ir savaip trukdome rusiškajai 
svajonei tapti Europos dalimi. Kitaip 
kalbant, mes, kaip ir visas Baltijos 
regionas, ukraina ar Lenkija, esame 
„įstrigę“ tarp teutonų ir maskolių – 
tarp jų svajonių, ambicijų ir galimybių.

šioje vietoje verta prisiminti vie-
ną teorinį ir vieną istorinį momentą. 
Geo politikos teorijos požiūriu Rusija 
ir Vokietija yra tipiškos „sausumos 
imperijos“, todėl jų kaimynystė tiesiog 
užprogramuoja konfliktą dėl teritori-
jos. Konfliktas neišvengiamai vyksta 
Rusijos ir Vokietijos geografinio susi-
dūrimo zonoje, taigi Vidurio bei Rytų 
Europoje. Tačiau taip buvo ne visada. 
Kol abi šalys buvo suskaldytos ar silp
nos, regione saugiai jautėsi švedai, lie-
tuviai, lenkai... Tik po to, kai Rusijos 
Petras nutarė vesti savo šalį į Euro-
pą, kai vokiečiai ėmė vienytis, švedai 
pralaimėjo, o Abiejų Tautų Respubli-
ka nepagydomai silpo, atsidūrėme toje 
svarbioje pasaulio dalyje, kurią galima 
dalytis, kuria galima prekiauti, kurios 
sąskaita galima realizuoti geopolitines 
svajones. O jei taip, tai kam ir už kiek 
parduoti?

Abiejose šalyse netrūko geopolitikos 
žinovų, kurie uoliai tarnavo vieno ar 
kito tipo režimams.

Motyvuodami poreikį amžiniesiems 
Vokietijos interesams įgy-
vendinti, jie nesunkiai 
paaiškino, kaip Vokieti-
ja turėtų elgtis XX a., jei 
nori dominuoti pasaulyje. 
Pirmieji Vokietijos priešai 
bus prancūzai (jie trukdo 
teritoriškai) ir britai – 
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Vasaros pabaigoje minime Juodojo 
kaspino dieną. Primename, kaip mus 
pasidalijo, kaip Antrojo pasaulinio 
karo sukėlėjos mūsų sąskaita realiza-
vo savąsias geopolitines svajones.

Parašiau, kad Molotovo–Ribben-
tropo paktas yra neišsipildžiusi geo-
politinė svajonė, ir sutrikau. Išsipildė 
ji iš esmės, ar ne? Ji galiojo kelis de-
šimtmečius, ji slėgė mus, dar šiandien 
jaučiame jos pasekmes. Tačiau ši sva-
jonė nebuvo amžina ir dar pripažinta 
neteisėta nuo pat savo pradžios, vadi-
nasi, kaip svajonė iš esmės neteisinga 
ir neteisėta.

Niekam ne paslaptis, kad visos di-
džiosios valstybės turi savo svajonių 
ar strateginių uždavinių, nusakančių, 
kaip užvaldyti pasaulį. Amerikiečiai, 
kaip kadaise portugalai ar ispanai, 
pasikliovė jūra, britai ieškojo svar-
biausios vietos, kurią reikia užvaldyti, 
kad galėtų kontroliuoti visą pasaulį. 
Lietuva ir Vidurio Europa yra, pasi-
rodo, dalis tos svarbiausios pasaulio 
vietos, kurią valdantys, pasak Halfor-
do Mackinderio, valdo pasaulį. Taigi 
esame kažkokios didelės geopolitinės 
svajonės dalis. Neatsitiktinai į Vidu-
rio Europą taip pretenduoja ne viena 
šalis, tarp jų rusai ir vokiečiai.

Tas pats škotas Mackinderis sakė, 
kad britai turi laikytis trijų principų: 
išsaugoti amerikiečių dalyvavimą Eu-
ropos saugumo sistemoje, „prislopinti“ 
vokiečius ir izoliuoti rusus. Iš esmės 
šiandien vis dar taip ir veikia sistema, 
garantuojanti taiką. Tačiau tradicinės 
vokiečių geopolitikos prasme esame 
vokiškosios Lebensraum svajonės ele-

jūrų valstybė, kuri suinteresuota, kad 
Vokietija būtų silpna ir netrukdytų 
britams išsaugoti imperiją, kurioje 
niekados nenusileidžia saulė. šias ša-
lis reikia nugalėti, nors iš esmės vo-
kiečiams plėstis į Vakarus ar pietus 
beveik neįmanoma. Taip Vokietijos 
plėtra į rytus tiesiog neišvengiama. 
Tačiau ten – Rusija. Ir keletas visai 
nereikalingų valstybių, tokių kaip 
Lenkija, čekoslovakija ir panašiai. Su 
jomis galima sutarti ar nesutarti, ta-
čiau pagrindinis klausimas – Rusija, 
kiek į rytus galima „nustumti“ šią šalį, 
ir kiek tos pagrindinės pasaulio vietos 
galima užimti?

Rusija pripažino save Europos da-
limi XVIII a. pabaigoje, po to, kai už-
valdė buvusią Livoniją, o dar vėliau ir 
Abiejų Tautų Respubliką. Svajodama 
apie dominavimą pasaulyje Rusija tu-
rėjo tapti jūrine valstybe, o būti tokiai 
jau trukdė ir geografija, ir kaimynų 
svajonės. Baltijos ir Juodoji jūra nėra 
tokios, iš kurių galima nekontroliuo-
jamai plaukti į Pasaulio vandenyną; 
šiaurės ir Tolimųjų Rytų jūros prik
lauso rusams, bet sunkiai pasiekia-
mos. Todėl reikia arba pasiekti Indijos 
vandenyną, arba Europoje „nueiti“ 
kuo toliau į Vakarus. Aišku, trukdo 
nedidelės Vidurio Europos valstybė-
lės, visokios Lietuvos ar Vengrijos, bet 
didžiausias trukdis – Vokietija.

Kaip gi vokiečiams ir rusams reali-
zuoti savo svajones?

Hitlerio aplinkos geopolitikas Kar-
las Haushoferis (manoma, suforma-
vęs esmines nacių Vokietijos svajones) 
teigė, kad Vokietija ir Rusija yra išties 
sausumos imperijos, tačiau besiple-
čiančios skirtingais būdais. Vokietija 
auga savotišku metastazių principu – 
užima strategiškai svarbius taškus ir 
paverčia juos naujais ekspansijos cent
rais. Taip vokiečiai, užimdami Klai-

pėdą, skverbėsi į Baltijos 
regioną, panašiai elgėsi 
Silezijoje ir kitose vietose. 
užimti strategiškai svar-
bias vietas – Vokietijos plė-
tros schema. Po Klaipėdos 
tikriausiai būtų Liepoja 
bei Ryga... Rusija gi plinta 

neišsipildžiusi svajonių 
geopolitika

Taika tarp teutonų ir maskolių

EGIDIJuS VAREIKIS
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bangos principu: žingsnis po žingsnio 
„praryja“ kaimynines teritorijas. Jos 
plėtimosi logika – į visas puses nuo 
centro, į visas puses nuo vieno vande-
nyno iki kito, šiuo atveju svarbiausia 
užimti kuo daugiau teritorijos, visai 
nepaisant jos ekonominės ar infras-
truktūrinės svarbos.

Vokiečiams sienos ilgis neturi dide-
lės reikšmės, o Rusijos prigimtis reika-
lauja turėti kuo trumpesnes sausumos 
sienas, savotiškai įtvirtinti trumpes-
nę gynybinę liniją prieš potencialius 
priešininkus. Tad, norint sužinoti, kur 
yra Rusijos imperinių interesų ribos, 
pakanka pasiimti Europos žemėlapį, 
pieštuką bei liniuotę ir pamatuoti ats-
tumus „nuo jūros iki jūros“.

Veikiai įsitikinsime, kad siauriau-
sia vieta Vidurio Europoje yra tarp 
Rostoko buvusioje Rytų Vokietijoje ir 
Triesto Italijoje, prie Adrijos. Tai tik 
860 km. Nubrėžus liniją per šiuos du 
taškus, pamatysime, kad ji beveik ide-
aliai sutampa su riba, atskyrusia Rytų 
ir Vakarų įtakos sferas šaltojo karo 
metu. Vokietija ir Austrija dalijasi 
pagal okupacines zonas, Rytų įtakos 
sferoje lieka čekoslovakija, Vengri-
ja ir Jugoslavija, Vakarų – Italija ir 
šveicarija. Vadinasi, 1945 m. Rusija, 
tuometinės SSRS vardu pasiekė vieną 
iš patogiausių sienų savo ekspansijos 
istorijoje. Toliau eiti Stalinui neužteko 
jėgų, mat kita patogi vieta sustoti buvo 
jau tik... Pirėnai. Tai didžiausias Rusi-
jos pasiekimas vakarų kryptimi. Pats 
Haushoferis nesulaukė savo teorijos 
patvirtinimo, tačiau mums belieka pri-
pažinti, kad jis buvo teisus.

Toliau. Trumpiausias atstumas tarp 
Baltijos ir Juodosios jūrų, pasirodo, be-
esanti linija, jungianti Karaliaučių su 
Odesa ir ganėtinai gerai sutampanti 
su buvusios SSRS vakarine siena. Tie 
1180 km – tai jau antroji Rusijos impe-
rijos linija, Maskvos ideologų laikyta 
savąja teritorija.

Geopolitiniu aspektu Rusijos dalimi 
laikytina ir Suomija (kai kurie rusų po-

litikai šitaip ir mano). Siauriausia vie-
ta Skandinavijoje gerai sutampa su da-
bartine Suomijos ir švedijos, o praeityje 
Rusijos imperijos ir švedijos karalystės 
siena. Tai apie 480 km. Prisiminus is-
toriją, galima nesistebėti, kodėl Molo-
tovo–Ribbentropo paktu Suomija buvo 
„atiduota“ Rusijai. Antrojo pasaulinio 
karo pabaigoje sovietinė armija stropiai 
„vadavo“ šiaurinę Norvegiją. Vadavo 
iki tos lemtingos siauriausios vietos.

Kiekvienas nukrypimas nuo minėtų 
trumpųjų sienų Rusijai tampa imperi-
nės strategijos problema. Žvelgdami į 
Europos ir buvusios SSRS žemėlapius 
veikiai pamatysime, kad viena iš tų 
nepatogiųjų sienų yra tarp Suomijos 
ir Rusijos, tarp Rusijos ir Baltijos vals-
tybių. Dabar, kai Suomija ir Baltijos 
šalys jau tapo ES narėmis, ši riba įsi-
tvirtina. Vargu ar Rusija šiandien į 
jas fiziškai kėsinsis, tačiau sausumos 
imperijai, neatsisakiusiai savų impe-
rinių svajonių, tai visada bus proble-
ma. Neturėtų nieko stebinti faktas, 
kad apie 80% rusų mano, jog SSRS 
buvo (geopolitiškai) teisinga valstybė. 
Reikėjo jai okupuoti Baltijos šalis ar 
ne – kitas klausimas, tačiau geopolitiš-
kai šiandienės Rusijos sienos yra labai 
nelogiškos...

Eidami toliau įsitikinsime, kad linija 
tarp Sankt Peterburgo ir Rostovo prie 
Dono (1500 km) gerai atskiria Rusi-
ją ne tik nuo Baltijos valstybių, bet ir 
nuo Baltarusijos ir ukrainos. Gal tai 
trečioji Rusijos „gynybinė“ linija? Pa-
bandę ieškoti siauriausių vietų tarp 
Juodosios ir Kaspijos jūrų, taip pat 
aptiksime įdomių dalykų...

Reikia pastebėti, kad ne visur pa-
saulyje liniuotė ir pieštukas padeda 
taip lengvai nustatyti šalių sienas ir 
įtakos sferas. Juk nuo Atlanto kranto 
iki uralo, nuo Skandinavijos iki Alpių 
bei Karpatų yra lyguma, nesudaran-
ti jokių žymesnių gamtinių kliūčių ir 
natūralių sienų. Sienų nustatymas ir 
kitimas yra politinių ar karinių veiks-
mų rezultatas.

Nepavykus reokupuoti visų trijų 
Baltijos valstybių, galimas tarpinis va-
riantas. Linija Ryga–Odesa yra ne ką 
ilgesnė už liniją Karaliaučius–Odesa – 
tik 1260 km. Tai ir yra ta Vokietijos 
bei Rusijos galimos taikos riba. Kaip 
žinia, Molotovo–Ribbentropo paktas 
1939 m. Latviją ir Estiją paliko SSRS 
interesų sferoje. Po Pirmojo pasaulinio 
karo riba, skirianti dviejų sausumos 
imperijų – Vokietijos ir Rusijos – inte-
resų sferas ėjo Dauguvos upe.

štai čia ir yra ta galima Rusijos ir 
Vokietijos interesų taika. štai čia ir 
yra kompromisas, leidžiantis realizuo-
ti ir Vokietijos, ir Rusijos geopolitines 
svajones. Tai ir yra tas paslaptingas 
Molotovo–Ribbentropo pakto slaptasis 
protokolas, leidžiantis Rusijai turėti 
santykinai trumpą sieną, o Vokieti-
jai – kontroliuoti strategiškai svarbius 
uostus ir miestus. Nieko paslaptingo. 
Tiesiog geopolitinės svajonės, kurio-
se mes esame ne svajonių objektas, o 
subjektas.

Sekant Haushoferio logika, Vokie-
tijai tikrai reikėjo laikinos taikos su 
rusais. Taikos iki to laiko, kol vyks-
ta karas Vakaruose, kol nenugalėta 
Prancūzija ir Jungtinė Karalystė. Su 
Prancūzija vokiečiai, žinia, susidorojo, 
tačiau britų taip ir neįveikė. Kodėl Hit
leris ėmėsi Rusijos, nepabaigęs geopo-
litinių misijų Vakaruose – iki galo taip 
ir liks neaišku, nes visa logika sakė, 
kad du frontai – per daug. Haushoferis 
tikrai būtų nepataręs šitaip elgtis.

Na, o pabaigai verta prisiminti, kad 
geopolitikos svajotojas Karlas Haus-
hoferis neteko Hitlerio palankumo. 
Jo sūnui Albrechtui buvo įvykdyta 
mirties bausmė už dalyvavimą vadi-
namąjame liepos 20 d. sąmoksle prieš 
fiurerį. Sąjungininkai bandė Hausho-
ferį įrašyti į karo nusikaltėlių sąrašą. 
Niurnbergo jam pavyko išvengti, ta-
čiau 1946 m. jis kartu su žmona baigė 
gyvenimą savižudybe.

Tokie istorijos bei politikos paradok-
sai ir neišsipildžiusios svajonės... !
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Knygų Mugė

Jėga ir grožis jo šventovėje... (Ps 96, 
6): Vilniaus arkivyskupijos sakralinės 
vertybės Bažnytinio paveldo muziejuje, 
sudarytoja Dalia Vasiliūnienė, tekstų 
autoriai Liudas Jovaiša, Rita Pauliu-
kevičiūtė, Dalia Vasiliūnienė, Vilnius: 
Bažnytinio paveldo muziejus, 2013, 
412 p., iliustr., 1000 egz.

Mūšis dėl bažnytinių vertybių grąži-
nimo tikriesiems savininkams laimė-
tas, dabar visuomenė gali mėgautis 
pergalės vaisiais. Vienas jų – šis albu-
mas. Ir matyti, ir neregėti sakralinio 
meno kūriniai pristatomi naujausius 
mokslo duomenis perteikiančiais ap-
rašais, o naujos profesionalios fotogra-
fijos duoda progą įsigilinti į detales, ne 
visada pastebimas pirmą kartą žvel-
giant in situ. Maža to, ši knyga, kaip 
geras patiekalas – justi, kad sudaryto-
jos, tekstų autorių ir dailininko ranką 
valdė meilė...

Vytautas Ališauskas 

Kulikauskas, Gediminas, Apelsi-
nų kontrabanda ir kiti pasakojimai 
apie smetoninę Lietuvą, Kaunas: Obuo-
lys, 2012, 314 p., iliustr., 2500 egz.

Atėjo laikas, kai dabartinės jau-
nuomenės seneliai pasakoja jau ne 
apie Pienocentro ledus ar artimiausio 
miestelio prekybininką žydą, o apie 
kolūkio klestėjimus bei pionierių siekį 
įsisegti PDG ženklelį. Taigi smeton-
metis (pavadinimas tikriausiai kilęs 
nuo pienininkystės klestėjimo) trau-

kiasi į šiek tiek mistinį ir jau ranka 
nebepasiekiamą atstumą. Todėl ne-
kasdieniški Kulikausko pasakojimai 
apie laikmetį, istorikų dažnai pertei-
kiamą tik kaip trijų ultimatumų ir 
prezidento Kazio Griniaus 60ies metų 
jubiliejaus šventimo ypatybes (1926
1217), maloniai traukia akį. Gal kiek 
keistas aprašomų temų pasirinkimas 
ir pabirumas (matyt, tai lėmė paties 
autoriaus priklausomybė tam tikroms 
struktūroms), tačiau net ir už nemažą 
kainą įsigyti apelsinai pasaldins visų 
tarpukaristų gyvenimą.

Norbertas Černiauskas

Nikulin, Nikolaj, Atsiminimai apie 
karą: Tikras, taurus ir atviras sovietų 
kario pasakojimas apie Antrąjį pasau-
linį karą, iš rusų kalbos vertė Rimvy-
das užukukis, Vilnius: Briedis, 2013, 
248 p., iliustr., 1700 egz.

Briedžio leidykla savo karinę biblio-
grafiją praturtino Raudonosios armijos 
kario prisiminimais, o tai jau įdomu ir 
nauja vien dėl pirmojo ivano pasakoji-
mo šalia daugelio lietuviškai jau publi-
kuotų hansų istorijų (jei pridėsime ir 
kitas leidyklos knygas). Keistoka tik, 
kad pats Briedžio leidinių formatas 
labiau primena išpuoselėtą ir rafinuo-
tą, o ne frontinio skaitalo apipavida-
linimą, kurio konvertacija į piniginę 
išraišką kerta per ne tokio finansiškai 
rafinuoto militaristo kišenę. Knyga 
įdomi, nes Didžiojo Tėvynės, bet tik
riausiai ne Antrojo pasaulinio karo, 

nugalėtojas pasakoja apie nemenkus 
buitinius pralaimėjimus sovietinio ka-
rio kasdienybėje bei apie dar didesnius 
psichologinius ir moralinius nuosto-
lius, karui jau pasibaigus.

Norbertas Černiauskas

Фрай, Макс, Сказки старого Виль-
нюса, t. 1–2, СанктПетербург: Ам фо
ра, 2012–2013, 384 + 479 p., iliustr.

Pasakojimų, kurių veiksmo vieta – 
Vilnius, gretas papildė dar viena kny-
ga. ukrainos rašytoja Svetlana Mar-
tinčik, pasislėpusi po Makso Frajaus 
slapyvardžiu, pasakoja šimtą aštuonis 
pasakojimus, nutikusius visose šim-
tas aštuoniose senojo Vilniaus gatvėse. 
Skaitytojams, pamėgusiems rašytojos 
vaizduotėje gimusį fantastinį Echo 
miestą, bus įdomu pažvelgti į kitą 
miestą, kadaise pačiupusį jos pačios 
širdį ir jau nebepaleidusį – tapusį ir 
namais, ir vaizduotės žaismo vieta, ir 
Echo provaizdžiu bei prototipu. Keis-
toka, gaiviai veržli, kartais trikdanti 
vaizduotės ir humoro deriniais, artima 
pasakoms. Nei senojo Vilniaus istori-
nių klodų – nuvalkiotų ir pabodusių ar 
netikėtai ir meistriškai išvilktų dienos 
švieson, nei kitų įprastų žymenų šio-
je knygoje nėra. Vis dėlto tai miestas, 
atpažįstamas savo kasdienybėje, ku-
riame paprastiems žmonėms nutinka 
paprasti stebuklingi daiktai.

Mingailė Jurkutė


