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Mielas Redaktoriau,
 

Gavęs Tavo prašymą kreiptis į skaitytojus „su nedideliu pamokslėliu-laišku, kad 
ir apie miegančius ir budinčius, Romoje, Panevėžyje ar Zione...“ pagalvojau: ką 
gi galima parašyti apie miegančiuosius? O budintieji neturės laiko skaityti, kad 
ir kas būtų apie juos rašoma: visi be galo užimti. Bet pasidarė įdomu – kaip yra 
su tuo budėjimu ir miegojimu?! Ar galima pasakyti dar ką nors, be priekaištų bei 
sugėdinimo pirmiesiems ir pagyrimo antriesiems? 

Iš tiesų, palietus šią temą, doram katalikui pirmiausia derėtų prisiminti Jėzaus 
palyginimą apie tarną, kuris budi ir laukia grįžtančio šeimininko, kad jam tuoj 
pat atvertų duris. Kaip čia nepakartoti pamokslininkų mėgstamo paraginimo: 
„Budėkite, mielieji, nes nežinote nei dienos, nei valandos, kada Viešpats pakvies 
ateiti pas Jį ir patikrins kelionės krepšio turinį!“ O štai Evangelija neleidžia likti 
abejingam, kai artimiausi Jėzaus bičiuliai užsnūsta ir nesugeba pabudėti pačią 
dramatiškiausią savo Mokytojo gyvenimo valandą. Apaštalai užmigo Getsemanės 
sode, kai gerai apsiginklavęs būrys kareivių ir vyriausiojo kunigo tarnų jau spar-
čiai leidosi nuo Ziono kalno suimti Jėzaus. 

Visa liaudies išmintis kalba apie darbštų budrumą. „Iš miego duonos nekepsi“, – 
sakydavo senoliai. Argi ne budintojai buvo XIX a. lietuviai savo tautiečiams skirtą 
spaudą pavadinę Aušra, Varpu? Juk ir mes patys ne taip seniai traukėme: „Pabu-
dome ir kelkimės!“ Na, ir pati istorija moko, kad snūduriuojant ar juo labiau mie-
gant ateina nelaimė. Negali kiekvieną kartą tikėtis, kad atsiras žąsis, kuri savo 
gargėjimu pabudins, kaip ant Kapitolijaus kalvos įsitvirtinusius romėnus. Kas 
nebudi, tas pralaimi. Ir visai nesvarbu, kur būtų: Romoje, Panevėžyje ar Zione.

Ar nereikėtų ypač budėti dabar ir saugoti mums brangias vertybes? Juk tiek 
daug bandymų viską galutinai sumaišyti: kas yra šeima, kas yra tėvas ir motina, 
kas yra pati žmogaus gyvybė? O egoistinis individualizmas – gyventi tik sau, šei-
mą ir bendruomenę priimant lyg kokį išorinį priedą, tampa vis skaudesne tikrove. 
Jei nebudėsime, šaukte nešauksime, ką manome ir kas mums svarbu, jei nebudin-
sime ir neatkreipsime dėmesio, kiti nuspręs ir primes tai, ko nenorime. Taigi ką 
galėtume daugiau pasakyti, kaip tik raginti budėti, budėti, budėti?

Bet neseniai suklusti privertė frazė, kurią Tikėjimo metų pabaigos šventėje 
Panevėžio katedroje išgirdau iš kun. Algirdo Akelaičio, kalbėjusio apie Šventojo 
Rašto skaitymą. Jis paragino neišsigąsti, jei jam kalbant kuris nors iš gausiai 
susirinkusių klausytojų pajus Dievo artumą, t. y. užsnūs. Geras būdas patraukti 
auditorijos dėmesį, bet... juk iš tiesų Šventajame Rašte ypatingas Dievo artumo, jo 
veikimo ženklas dažnai yra miegas! Jau pačioje pradžioje Dievas užmigdė Adomą, 
kad iš jo šonkaulio padarytų moterį. Nuo apgauto Ezavo sprunkantis apsukrusis 
Jokūbas ne tik susapnavo dangų siekiančiais laiptais vaikštinėjančius Dievo ange-
lus, bet ir gavo palaiminimo pažadą. Šventykloje (sic!) ramiai snaudžiantį Samuelį 
pasiekė Viešpaties balsas.

Tai vyksta ne vien Senojo Testamento herojams. Atverčiame Evangeliją pagal 
Matą ir skaitome, kad Viešpaties angelas vėl ir vėl pasirodo Juozapui sapne ir 

Laiškas RedaktoRiui

Vysk. Lionginas Virbalas SJ
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nurodo parsivesti į namus Mariją, keliauti į Egiptą, grįžti atgal. Nejaugi lemtingais gyvenimo mo-
mentais, kai nebežinai ką daryti, geriausias sprendimas būtų paprasčiausiai prigulti?.. Ir galutinai 
galime sutrikti perskaitę psalmininko perspėjimą: „Tuščia jums anksti keltis ir eiti vėlai gulti, – 
jums, kurie valgote sunkiai uždirbtą duoną, – nes Viešpats, kuriuos myli, pasirūpina jiems tebe-
miegant“. Po tokių žodžių visi gražūs moraliniai pamokymai apie budėjimo naudą mažų mažiausia 
nebeatrodo tokie įtikinami.

Suprantu, kad tokių pasvarstymų šiame pamokslėlyje-laiške nepakanka. Skaitytojas pagrįstai 
lauks išvados: tad geriau budėti ar miegoti? Būtų galima pasvarstyti, kaip reikia suprasti budėji-
mą ir ką reiškia Dievo rūpestis jo mylimais žmonėmis. Bet šį kartą prisiminiau dar vieną girdėtą 
paskatinimą: „Darbuokis taip, lyg viskas nuo tavęs priklausytų ir nieko nuo Dievo; pasitikėk Dievu 
taip, lyg viską Jis, o ne tu, turėtų nuveikti“. Šis posakis priskiriama šv. Ignacui Lojolai. Ir labai 
klaidingai. Dvejopa prasme: pats Ignacas jo nėra palikęs (bent jau mus pasiekusiuose jo raštuose), 
o antra – ir tai blogiausia – jo prasmė apversta aukštyn kojomis. Dar XVII a. surinktų posakių rin-
kinėlyje užrašyta visai kitaip: „Taip pasitikėk Dievu, lyg visa dalykų sėkmė priklausytų nuo tavęs, 
o ne nuo Dievo; ir taip imkis kiekvieno darbo, lyg tu nieko, o viską tik Dievas darytų“. Kai nelengva 
suprasti, nenuostabu, kad supaprastiname ir... iškreipiame. Iš tiesų čia neraginama nei karštligiš-
kai mestis į visas puses, nei sėdėti rankas sudėjus tikintis, kad viską Dievas nuveiks. Paprasčiausiai 
kviečiama ištikimai darbuotis, bet kartu žvelgti į Tą, iš kurio viskas kyla, o taip pat pasitikėti Tuo, 
kuris žmogų pranoksta, bet netrauko karštų bulvių iš laužo ir netampo žmogaus už nematomų 
virvučių. Tai yra priimti tą sudėtingą tikrovę, kurioje nėra vienprasmiškų atsakymų, tiesmukiškų 
išvadų. Kaip norėtųsi viską supaprastinti ir sudėlioti į aiškias vietas! O viskas lieka harmoningoje 
įtampoje, lyg šiaurė ir pietūs, pliusas ir minusas, lydinti Dievo ranka bei laisvas kiekvieno mūsų 
veikimas, miegas ir budėjimas.

Jei šį tekstą rašytų popiežius Pranciškus, be jokios abejonės, dar paragintų džiaugtis. Žinoma, 
pakviestų ir budėti – tai neišvengiama, būtina ir... gera. Viena iš Pranciškaus patrauklumo prie-
žasčių – jo sugebėjimas svarbius dalykus pristatyti ne tik kaip teisingus, reikalingus, būtinus, bet 
ir patrauklius bei džiugius. Gal iš tiesų apie daugelį dalykų išmokome kalbėti per daug rimtai ir 
liūdnai?! Iškeliame idealą, kuris kilnus ir svarbus, bet pristatome jį kaip monolitą, grasinantį už-
griūti jo nepaisančių. Idealas yra ne tik teisingas, bet ir džiugus, geras, patrauklus. Kas jį turi, jau 
gali nujausti laimės skonį ir trokšta dalintis savo džiaugsmu su kitais.

Džiugaus budėjimo mums visiems!

2013 m. gruodžio 8 d., Panevėžys
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dienoRaštis
Philly arba Amerika be karo

Gražina Sviderskytė

dienoraštis

Spalio 20 d. Negaliu patikėti. Taip nebūna! Dar lėk-
tuve kviečiu skrydžio palydovę, kad patikslintų: kodėl 
duoda pildyti vieną formą pasienio tarnyboms, o ne dvi, 
ar nesuklydo? Aišku, nesuklydo. Vis tiek keista.
Stebėjausi, – na, gal ne kaip tamsi varguolė pakeliui į 
„svajonių šalį“, bet šiek tiek prakutusi keliautoja, – ar 
tik po keliolikos ankstesnių vizitų nepražiopsojau kokio 
lemtingo mikroskopinio pokyčio, atnaujintos įvažiavimo 
į Jungtines Amerikos Valstijas tvarkos? Anksčiau būda-
vo aišku: nori į JAV – eini į pasiuntinybę, prašai vizos, 
gauni arba negauni, važiuoji arba ne. Prieš penkerius 
metus įsigaliojus beviziam režimui, keliauti tapo papras-
čiau, bent man pigiau, bet užtat dėl nieko nebesu tikra.
Sekmadienis. Lėktuvas net išsipūtęs nuo keleivių, 
užimtos visos vietos. Tačiau oro uoste išvirtę lauk, doku-
mentų patikros link žingsniuojame neįprastai ramiai, 
it į Havajus atskridę trumpakelniai. Keista: spūstis 
nesusidaro net prie keliasdešimties pilkų „kioskelių“, 
kuriuose kaip visad sėdi ne linksmi spurgų pardavėjai, 

o JAV imigracijos pareigūnai (per JAV Krašto apsaugos 
departamento programą ESTA leidimą atvykti į JAV iš 
anksto nusiperki 2 metams už 14 dolerių, bet ar pasi-
naudosi leidimo teise, kaskart sprendžia pareigūnas oro 
uoste). Koks malonus siurprizas: jokios gaišaties, eilė 
ištirpsta nenutįsusi, beveik jokių klausimų, tik šypsnio 
akimirka ir – keliauk sau sveika.
Welcome to Philly (angl. Philly = Philadelphia)!
Netgi išėjus iš Filadelfijos tarptautinio oro uosto, neap-
leidžia nuostaba: prie pat terminalo – prie pat! – trau-
kinio stotelė. Jis vyksta dukart per valandą, nekainuoja 
nė 10 dolerių ir sustoja centre ten, kur reikia. O Benja-
minai Franklinai, kaip man iškart patiko Tavo miestas! 
Jau seniai nebuvau atvykusi į JAV tarsi į namus. Kad 
ir kaip būdavo smagu bei malonu, oro uostuose besi-
grūdanti svetimšalių minia, iš nuobodžio ištižę pilkšvi 
veidai, virš minios sutvinkęs įtampos debesis ir kartais 
be priežasties kone aprėkiantys pareigūnai – visas tas 
kūnų ir ginklų tvaiku persmelktas balaganas nėkart po 

daugiau nei 160 m aukščio rotušės pastatas su Filadelfijos įkūrėjo Williamo Penno statula ant bokšto viršūnės nuo 1901 m. buvo 
pats aukščiausias. jį pranokti draudė vadinamasis džentelmenų susitarimas. nuo devinto dešimtmečio vis dėlto pridygo daugiau 

dangoraižių, bet su sąlyga, kad neužgoš misterio Penno. Gal juos taip ir stato, bet dabar Pennas dažniausiai atrodo atsukęs nugarą
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2001-ųjų neleido užmiršti, kad keliauju į kariaujančią 
valstybę. Būdavo, laukdama eilėje, turiu į valias laiko 
apmąstyti: ar man taip labai ten reikia?..

Spalio 21 d. Mano santykis su JAV nykiai pastovus: 
man visada ten reikia. Ne dėl užgaidos, bet iš tikrųjų. 
Prisimenu vos kartą, kai ten vykau atostogauti: plau-

kiau iš Floridos į Bahamus, perbėgau mažas salas, iš-
tyrinėjau didelį kruizinį laivą. Visi kiti vizitai – vien 
stažuotės, mokymai, apdovanojimas, filmavimai, ren-
giniai, susitikimai.
2011-aisiais pradėtas ilgalaikis „Lituanicos“ istorijos ty-
rimas, pernai išaugęs į doktorantūros studijas Vilniaus 
universitete, irgi neapsieina be JAV. Vien šio tyrimo 
reikmėms „balą“ perskridau jau ketvirtą kartą: Čikaga, 
vėl Čikaga, tada Vašingtonas su Los Andželu, o dabar, 
va, Filadelfija.
Kas nors užriaumos: iš kurrr, prrrrabanga, kas perrr 
marrršrutai?! Bet apie ką mes, ponai, kalbam?
Visas išvykas susiskrebenu per kelias veiklas, litas prie 
lito, centas prie cento. Taupau kaip voverė. Ir dar kas-
kart tarp Grenlandijos ir Niūfaundlendo paduodu save 
moralės teisman: kam šis tautų kraustymasis ore? Ko-
dėl su šita minia teršiu orą? Sako, ilgalaikėje perspekty-
voje skrydžiai per Atlantą aplinkai pakenks mažiau nei 
kasdieniame kamštyje besigrūdantys automobiliai, ku-
rių dauguma veža tik po vieną pūzrą. Bet lėktuvo šleifas 
nė kiek ne kvapnesnis! Ko nesėdžiu namie, ar maža vie-
tos Europoje? Kam erzelis, išlaidos, sveikatos sąnaudos?
„Toks likimas“, – suburbu sau į veidrodį, kai ryte lei-
džiuosi viešbučio liftu. Kaskart Amerikoje atsiduriu 
todėl, kad to, ko ieškau, nėra arčiau namų. Diplomato 
dr. Jurgio Šaulio (1879–1948) archyvas, deja, irgi JAV.
Viešbučio registratūroje iš anksto atsiprašau už kvailą 

klausimą, mat esu priversta teirautis: kur pirkti auto-
buso arba tramvajaus (šis trolley – vagonėlis ant ratų, 
ne ant bėgių: gal jį vadinti troliu?) bilietų, kad nusigau-
čiau iki Pensilvanijos universiteto?
Atsiprašiau ne veltui: universitetas taip arti ir taip sau-
giai pasiekiamas, kad aiškumo dėlei pasisiūlo pavežėti 
viešbučio limuzinas – tik, žinoma, po to, kai triskart 
perklausiu, ar už prabangą nenudirs man odos ir ja ne-
apmuš to savo prabangaus žvėries salono. Vėl stresas 
iš laimės! Po to po saulėtą miestą džiugiai vaikštinėju 
pėstute: ne tik iki universiteto, bet visame centre Dela-
vero bei Schuylkill tarpupyje. Kaip patogu, kai mieste 
tik pusantro milijono gyventojų!
Kita vertus, registratūros paklausiau ne visai kvailai. 
Mat autobusų bilietų rasti Filadelfijos centre besą taip 
pat sudėtinga kaip alkoholinių gėrimų, kurių irgi nenu-
sipirkau. Ir, beje: jei jau man prireikė „ugnies gėrimo“ ko-
mandiruotėje, tai reiškia viena – kad šioji buvo ypatinga.

Spalio 23 d. Trečia diena Pensilvanijos universiteto 
Retų spaudinių ir rankraščių bibliotekos skaitykloje. Po 
ranka – jau antras dokumentų aplankas. Aleliuja!
Kai užvakar atsiverčiau pirmąjį, labiausiai dominantį 
aplanką, – Šaulio 1933 m. antro pusmečio korespon-
denciją, – maniau, tai niekada nesibaigs: dokumentų 
šimtai, veliasi lietuvių, lenkų, vokiečių, rusų, prancū-
zų, italų kalbos, akys klaiposi nuo raštų margumo ir 
neįskaitomumo.
Gal kas žino, po galais – kam prof. Mykolui Römeriui 
Juodvarnio slapyvardis? Teisingai pasiūlė jam Šaulys, 
kad pasirašinėtų savo pavarde. Jo kringeliai ir taip lyg 
užšifruoti! Stasio Lozoraičio receptinis braižas palygin-
ti – žiedeliai. Ir man nesvarbu, kad kažkoks medievistas 
iš to žvengia, kad kažkas slėpdamasis už prieštvaninių 
Shakespeare‘o tomų vypso: bylas ryti įpratusi modernis-
tė dūšią išleis rakydama tuos kringelius, jie tiesiog ne-
pakenčiami! Vis dėlto toliau sekasi lengviau ir sparčiau.
Taigi verčiu, va, jau antrą aplanką – apči! – ir, aišku, 
esu labai laiminga, nes randu čia viską, ką tik paliko 
šitas žmogus, kuris kitiems (sprendžiant pagal bemaž 
nesamą istoriografiją) gal neypatingas, užtat man di-
džiai reikalingas Lietuvos pasiuntinys Berlyne, kuris – 
apči! – ir buvo mūsų pasiuntinybėje tuo metu, kai į už-
sienio politikos košę Vokietijoje 1933 m. vidurvasarį dar 
įkrito musė, t. y. ne musė, bet tautos didvyrių orlaivis 
„Lituanica“ – apči!!!
Dvi savaites rungiausi su peršalimu ir apie šiaip jau 
gerą oro bendrovę negalėjau pasakyti nieko gera.
Mano tyrimas siejasi su vokiečių oro bendrove Deruluft: 
tarpukariu ji net keliolika metų pakeliui į Rygą, Mask-
vą stabtelėdavo Kaune, nenoromis skraidindavo mūsų 
ministerius už dyką, atsigriebdavo išsireikalaudama 
verslo sąlygų ir galop 1933 m. iš Vokietijos – per Šteti-
ną, Karaliaučių – parskraidino lakūnų Stepono Dariaus 

dienoRaštis

netikėta pažintis su 1933 m. antros pusės Vokietijos atvirukais: 
Lietuvos pasiuntinį dr. jurgį šaulį ir operos primadoną Mafaldą 
salvatini sutuoktuvių proga adolfas Hitleris pasveikino 
telegrama, o magnato siemenso šeima vietoje rubuilių angelėlių 
atsiuntė Reicho erelį su nacių svastika
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ir Stasio Girėno palaikus į gedulu nujuodusį Kauną. Fi-
ladelfijoje persekiojo mintis: ar tada Deruluft keleiviai 
irgi taip šalo, kaip dabar Lufthansos? Ne, mirusiems 
tuomet šaldytuvų neturėta. Užtat dabar gyvuosius įsi-
gudrinta transportuoti užšaldytus, apči!
Priešais mano stalą skaitykloje – langas per visą sieną. 
Skaitykla – VI aukšte. Bet ant stogo užleistomis žydin-
čiomis samanomis straksi voverė (neklauskite, iš kur ji). 
Nervingai krutantis padarėlis nagučiais skreba man per 
smegenis. Akys dilgčioja, ašaroja. Trachėja švilpia it vamz-
dis surūdijęs. Galva tuoj sprogs. Įpratus prie kringelių, 
geriau nuo jų neatitraukti žvilgsnio – taip mažiau supa.
Kai kibiras arbatos ir dvi citrinos už vieną dolerį ne-
bepadeda, aspirinas pasibaigia, o antibiotikų neturi-
te – kuo gydotės? Tai va. Ir aš ketinau pamėginti. Bet 
Filadelfijoje valia vien alų maukti: specialiose krautuvė-
lėse, aludėse – šimtai rūšių birzgalo. Stipresni gėrimai 
paslėpti it miesto įkūrėjo Villiamo Penno dorybingųjų 
kvakerių laikais. Užtat vaistų – ant kiekvieno kam-
po. Tas sirupas buvo antifrizo spalvos ir neapsakomai 
šlykštaus skonio. Išgyvenau...

Spalio 25 d. ...juo labiau, kad medžiagą skaityti tapo 
lengviau: mašinraščių padaugėjo. Šeštame aplanke, 
1935 m. antro pusmečio diplomatų susirašinėjime at-
siranda laiškų, spausdintų mašinėle. Ypač džiūgauja 
į pasiuntinybę Prahoje sekretoriumi paskirtas Edvar-
das Turauskas: jis ir pasiuntiniui Berlyne Šauliui pa-
dovanojo mašinėlę, kuria šis iš pradžių „labai bjaurisi“.
„Nieko baisaus“, – drąsina kolegą buvęs „Eltos“ direk-
torius. „Savaitę pabaksnosi ir išmoksi dviem pirštais, 
kurių mūsų darbe pakanka.“ Nejauku skaityti Šaulio 
nuolatinio plunksnos brolio, pasiuntinio Paryžiuje Pet-
ro Klimo spausdintus laiškus: tarytum iš jų kartu su 
rankraščiu pradingo siela. Bet įsiskaičiusi atrandu seną 
stilių – saikingai dabitišką minčių grandinę su inkrus-
tuotomis sentencijomis.
1932–1935 m. Šaulio korespondenciją – iš viso aštuonis 
aplankus, kurių kiekviename po kelis šimtus nenume-
ruotų dokumentų – perverčiau po lapelį ir didžia dalimi 
tiesiog persirašiau. Užtrukau penkias darbo dienas, tu-
rint omenyje, jog rankraščių skaitykla dirba tik nuo 10 
iki 16.45 val. Rezultatai pateisino lūkesčius.
Kadangi į „Lituanicos“ skrydžio bei katastrofos reikalus 
buvo įtrauktos JAV ir Vokietija, vis ieškojau tam tikro 
laikotarpio Užsienio reikalų ministerijos dokumentų: 
nuo 1932 m. rudens, kai pasiuntinys Vašingtone Bro-
nius Kazys Balutis informavo ministrą Dovą Zaunių 
apie būsimą „amerikonų perskridimą“, iki 1934 m. pa-
vasario, kai Tarpžinybinė komisija atmetė Amerikos 
lietuvių pretenzijas ir katastrofos tyrime padėjo tašką.
Deja, paieškos Lietuvos centriniame valstybės archyve 
tik patvirtino, kokios baisios URM fondo „kiaurymės“. 
Politiniai nusikaltėliai ir silpnapročiai barbarai per su-
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irutes nebaudžiami niokoja archyvus, – taip mūsų „pa-
žangi“ visuomenė gyvena nuo senovės... Iš 1933 m. lie-
pos–rugpjūčio LCVA URM fonde išlikę diplomatinės 
misijos Vašingtone, Čikagoje, Niujorke dokumentų, o 
pasiuntinybės Berlyne bylos – beveik tuščios. Dėl to pa-
siuntinio asmeninis archyvas buvo labai svarbus šaltinis.
Šauliui mirus Šveicarijoje, jo dokumentų rinkinys 
1952 m. parduotas Pensilvanijos universitetui, kuria-
me tuomet dirbo išeivių iš Lietuvos. Puiku: atitekęs 
vienai institucijai, jis liko neišsklaidytas. Detaliai ne-
aprašytas, bet kruopščiai sutvarkytas: aplankuose do-
kumentai nuo 1902 iki 1935 m. sudėti pagal temas, 
griežtai chronologine tvarka. Iš viso yra 96 aplankai 
(bylos), 31 dėžėje. Didžioji dalis dokumentų – iš valsty-
bės kūrimo laikotarpio, itin gausus susirašinėjimas su 
Jonu Jablonskiu, Kazimieru Būga ir dar daugiau nei 
40 iškiliausių Lietuvos kultūros žmonių. Be abejonės, 
Šaulio biografas (jei toks atsiras) čia turės nepaprastai 
įdomaus ir gražaus darbo keliems mėnesiams.
„Lituanicos“ tyrimui Šaulio archyvas nuskaidrino pai-
nių arba nežinomų aplinkybių 1933 m.: 1) kas ir kada 
dirbo pasiuntinybėje: yra kasmečiai personalo sąrašai; 
2) kokie buvo pasiuntinio darbai, interesai, ryšiai, išvy-
kos, prioritetai ir apskritai užimtumas; 3) pirmojo sek-
retoriaus, karo atašė ir, berods, vasarą spaudos atašė 
statusą dar turėjusio „Eltos“ korespondento Berlyne dar-
bai, interesai, pozicijos; 4) apskritai gyvenimas pasiun-
tinybėje: kas ką veikia, kas kaip vyksta, kam ko reikia...

Dabar manau, kad paties pasiuntinio raštų, susijusių 
su „Lituanicos“ katastrofa, URM galėjo niekada nebū-
ti, nes jis tučtuojau išvyko į Kauną ir po to 1933 m. be-
veik didžiumą laiko fiziškai nebuvo pasiuntinybėje. Jis 
buvo diskretiškas. Racionalus. Atsargus: išsprūsdavo iš 
rizikingų situacijų. Antai praėjus savaitei po „Lituani-
cos“ katastrofos URM karia ožius ant Šaulį pavadavu-
sio I-ojo sekretoriaus Leopoldo Dymšos: bene iš vizitų 

Bukletuose ir tinklalapiuose Filadelfijos lankytojai 
įtikinėjami, kad tiek skulptūrų po atviru dangumi nepamatys 

niekur kitur jungtinėse Valstijose
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į Kauną sugrįžęs šefas Zaunius kažko supyko? Bet ką 
sek retorius galėjo padaryti?! Jam ir taip nesisekė: vei-
kiai Šaulio ir Zauniaus tarpusavio priešprieša baigėsi 
pastarojo atstatydinimu, ir Dymša negavo pasiuntiny-
bėje išsvajoto pagrindinio vaidmens.
Nudžiugau aptikusi „Eltos“ direktoriaus Turausko laiš-
kų: nuo 1933 m. birželio jis pasiuntiniui siunčia ko-
respondentu Berlyne skiriamo Viktoro Kaupo konfi-
dencialią charakteristiką, darbo instrukcijas, aprašo 
niuansus dėl jo diplomatinio statuso. Kaupas buvo pir-
mas ir vienintelis lietuvis, atsidūręs vokiečių dar „nesu-
tvarkytoje“ „Lituanicos“ katastrofos vietoje. Unikalūs jo 
liudijimai apie vokiečių veiksmus, Soldino miške regė-
tus lakūnų dokumentus ir pan. Savaitę po katastrofos 
Kaupas intensyviai siuntė pranešimus iš Berlyno, bet 
it paspaudus mygtuką liovėsi. Spaudai perduotas jo ži-
nias dabar rakau po žodelį, nes pirminių duomenų iš 
Berlyno 1933 m. vidurvasaryje labai trūksta.

Spalio 26 d. Filadelfijoje šiandien šventė! Chorui „Lais-
vė“ – 10 metų. Į jubiliejinį koncertą renkasi ne tik Fi-
ladelfijos bei kitų Pensilvanijos miestų lietuviai, bet ir 
kaimynai iš Naujojo Džersio.
Išėjus į gatves akivaizdu: apie didįjį lietuvių balių nie-
kas nežino. Bene kas nors Amerikoje supaisys, kas, 
kada, ką švenčia? Kasdieną kažkur – balius. Net šiais 
globalizacijos-denacionalizacijos laikais kiekvienai ma-
žumai garbės reikalas yra savo šventes švęsti.
Istoriniuose lietuvių namuose atsidūriau atsitiktinai. 
Viskas kaip įprasta: kadaise geras, dabar „nugyventas“ 
rajonas, it susitraukusios XX a. pradžios pastato erd vės, 
įėjus – doleris ar dešimtinė aukai, po to pasilabinimai, 
alus, vynas ar kava prie baro ir – aukštyn į salę dailiai už-
tiestais laiptais, kurie girgždėdami primena savo amžių.
Svečiavausi lietuvių renginiuose JAV ir Kanadoje: susi-
tikimai paprastai šilti, žmonės nuoširdūs, o sumuštiniai 
labai greitai suvalgomi. Maistas JAV kažkaip ypatin-
gai, didžiai vertinamas. Žodžio food reikšmė tarsi kita: 
jei užkandžiai nemokami, tai – rimta. Štai ir choras 
„Laisvė“ sušildė žiūrovus dainomis ir palepino vaišė-
mis: be kitų savanorių, ir dainininkai prikepė pyragų, 
priruošė užkandų.
Bet man kaip visada tik per barzdą varvėjo: komandi-
ruotėse nenorom laikausi bado dietos, o per pokalbius 
renginiuose irgi nespėju pasistiprinti, nebent kas taurę 
į rankas įspraudžia. „Užtat tokia kūda“, – kur bebūčiau, 
mėgsta truktelti per dantį kalbesni dipukai, ant rabangiai.
Vis dėlto šioje salėje su aukšta pakyla, erdvia gilia scena 
nutinka kažkas ypatinga. „Čia savo kalbas sakė Stepo-
nas Darius“, – sušnibžda čionai mane pasikvietę švie-
suoliai Algimantas ir Teresė Gečiai. Jie manė, kad bu-
vau tam nusiteikusi, o aš apie tai net nepagalvojau.
Tai tau, juk čia pirmą kartą susikirto mano ir garsiųjų 
lakūnų keliai!

Viena vertus, tarsi chronologiškai seku jų pėdsakais: 
Čikaga, tada Vašingtonas, dabar Filadelfija... Bet kita 
vertus, visą dėmesį skiriu dokumentų paieškai ir ana-
lizei, piligriminėms ekskursijoms net labai norint nelie-
ka laiko, jėgų ir lėšų. Todėl – koks siaubas, bara mane 
ultrapatriotai! – kol kas nebuvau nei Soldine, nei Niu-
jorko istoriniame municipaliniame Floyd Bennet Field 
aerodrome.
Ir štai dabar sėdžiu toje salėje, kur vos daugiau nei prieš 
80 metų lankėsi Steponas Darius ir Stasys Girėnas. Įsi-
vaizduoju Darių tiesiu stotu, pakelta galva kopiantį į 
sceną ir su ta neįveikiama, lemties jame įkūnyta aistra 
„keliantį aukas“ visų Amerikos lietuvių „gestui jaunajai 
Lietuvai“ – skrydžiui į Kauną per Atlantą. Filadelfijos 
lietuvių kolonija buvo viena ištikimiausių ir dosniausių 
„Lituanicos“ žygio rėmėjų.

Spalio 28 d. Kitas pirmadienis. Bylas verčiu jau taip 
greitai, kaip tik sugebu. Dabar aš – kopijavimo apara-
tas. Šlovė JAV archyvams už visuomeninę prieigą ir 
plačias panaudos galimybes! Didžiumoje Lietuvos ar-
chyvų, juolab muziejų tyrėja taip fotoaparatu nepasi-
švaistytų, – reiktų specialaus leidimo.
Dar greitomis peržvelgiu kolegų paprašytas Šaulio ar-
chyvo bylas iš 1920-ųjų. Viešpatėliau, čia reikėtų dar 
sėdėti ir dar dirbti! Bet turiu grįžti, laukia namai. Ne-
sakau, kad traukia. Universiteto miestelyje įgudus 
orientuotis tarp daugybės pastatų, parkų, terasų ir 
pėsčiųjų takų, jauku ištirpti studentų, dėstytojų ir jų 
padėjėjų sraute. Be to, visa Filadelfija rami, sava, lyg  
artima.
Čia – JAV istorijos Didžiojo sprogimo vieta: pirmoji 
sostinė, valstybės kūrėjų susitikimų, pirmųjų kongre-
sų, Filadelfijos didžiojo susirinkimo (konstitucijos kon-
vencijos) būstinė, Nepriklausomybės rūmai, Prezidento 
namas. Žiū, memoriale už stiklo iš tolo tviska įskilęs 
Nepriklausomybės varpas... Istoriją primena nuo vė-
lyvų, tik 1980-aisiais iškilusių stiklo dangoraižių šalin, 
senųjų gatvių link traukiantys turistų būriai ir gink-
luoti policininkai prie žalumoje skendinčių istorinių 
mūrinukų.
O per paskutinę promenadą kone užlipau ant Benja-
mino Franklino, jo ponios ir vaikų kapavietės. Saky-
tum, taip mylėjo žmogus šitą miestą, kad tarsi įaugo į 
jo grindinį lyg medis, neatitoldamas į ištaigesnį panteo-
ną. Istorinių kapinaičių pakraštyje retomis grotomis 
nuo šaligatvio vos atskirta paprasta marmurinė antka-
pinė plokštė. Ant jos praeivių prižerta smulkių. Nepa-
menu, ar numečiau monetą. Stovėjau ir žiūrėjau, kaip 
prie grotų artėjo, spaudėsi, tolo fotografuojančių turistų 
srautai... Tądien neišsitraukiau fotoaparato. Įsigijau 
aukščiausios kokybės albumą, kuris nieko nekainavo, 
gal tik lašiuką vaizduotės ir vieną kitą tvirtesnę neuro-
nų jungtį: dovanų parsivežiau prisiminimų.
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šiandiena

euRoPos iR euRoPietiškuMo ženkLai 
Viešojoje eRdVėje

Rimvydas Valatka

Kažkada labai seniai, tai galėjo būti 1991-ųjų vasaros 
pradžioje, kai Lietuva jau buvo paskelbusi apie Ne-
priklausomybės atkūrimą, bet Sovietų imperija ją iš 
inercijos dar laikė savo gniaužtuose, keli Atkuriamojo 
Seimo – Aukščiausiosios Tarybos deputatai iš vokiečių 
malonės (savų markių, jei ir būtų turėję, tokiam bran-
giam, kaip tada atrodė, alui, nebūtų leidę) atsidūrė gar-
siojoje Miuncheno aludėje. Į visas puses laksto padavė-
jai, skimbčioja litriniai bokalai su „Löwenbrau“, tvyro 
šimtų gerklių keliamas gaudesys, o virš to klegesio – dar 
ir visa didžioji istorija. 

„Taip“ su šauktuku
Legenda pasakoja, kad vienas tų deputatų, prieš pa-

keldamas bokalą, paklausęs kito – abu jie buvo garsūs 
Sąjūdžio laikų ekonomistai – ar taip įsivaizduoji Lietu-
vos Neprigulmybę? Paklaustasis – jis buvo tikras žemai-
tis – apmetė šimtais balsų klegančią, atsipalaidavusią, 
nėmaž nepiktą margą geriančiųjų al-
jansą ir daug negalvodamas rimtai 
linktelėjo galva: „Je“. Išvertus į lietu-
vių kalbą, tai būtų „taip“ su šauktuku.

Todėl jei reikia visiems aiškiai su-
prantamo europietiškumo simbolio, 
galima būtų pasakyti ir taip: tą ženk-
lą greičiausiai gali išvysti Vilniuje iš 
penktadienio į šeštadienį arba iš šeš-
tadienio į sekmadienį. Eidamas nuo 
Vilniaus ir Islandijos gatvių ir kirs-
damas Vokiečių – iki pat In vino vy-
ninės ir California baro beveik šalia 
Aušros vartų. 

Palyginti su ta Miuncheno didybe, 
radikaliai skiriasi Vilniaus vyninių, 
barų ir aludžių dydžiai, bet matai tą 
pačią publiką kaip tada, prieš dauge-
lį metų, kai kasdienė fiesta Vilniuje 
buvo nepasiduodanti net lakiausiai 
vaizduotei: jauną, atsipalaidavusią, 
šį bei tą per praėjusią darbo savaitę 
nuveikusią, ir štai dabar lengvai ref-

lektuojančią darbinį ir kitokį gyvenimą su draugais ar 
naujais pažįstamais.

Iš visos Europos. Toje pat salėje įprastą savaitgalio 
vakarą į bendrą klegesį jungiasi italai, kirkinantys gra-
žuoles lietuves, vokiečiai, anglai, airiai, lenkai. Bernva-
karių ir ES milijonus teisėtai plaunančių  konferencijų 
dalyviai. Svieto perėjūnai ir verslininkai, krepšininkai 
ir futbolininkai. Emigrantai ir reemigrantai, baltieji ir 
juodaodžiai. 

Perkurk Maironio Čičinską vietoj Leibos Šepečio ir 
kitų personažų įrašydamas juos, ir skambės taip, tarsi 
Maironis pats būtų surinkęs naujuosius mūsų viešosios 
erdvės ženklus.

Dingę žodžiai, atsiradę žmonės
Kaip labai grakščiai viename savo esė keleri metai iki 

Europos yra parašęs Gintaras Beresnevičius, „kai ku-
rie žodžiai aiškiai išnykę, pasikeitę, atsiradę nauji, kai 

eglė kuckaitė. autentiška laikysena. 2002. ofortas
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kurie tariami pakitusia intonacija, tarkime, „Europa“, 
„Vakarai“, – vietoje pamaldaus žavėjimosi tiesioginio 
kontakto pėdsakais, geresnio ar prastesnio, čia nesve-
timas ir susižavėjimas, ir nusivylimas, kiekvienas tuos 
„Vakarus“ taria kitaip, o ir vakariečiai kažkaip nepaste-
bimai įsikūrė tarp mūsų, niekas nesistebi danu, airiu ar 
amerikiečiu, visiškai ramiai gyvenančiais šalia“ („Dingę 
žodžiai ir ES“).

Airės Ann bistro senamiestyje, Australijos italo An-
tonio restoranas Vilniaus gatvėje, prancūzo kepyklėlė 
Užupyje, Arūno Oželio virėjas iš Barselonos seniai ne-
bėra tik Vilniaus ženklas. Pasvalyje, kur kažkam šovė 
į galvą įkurti visai neprastai LKL žaidžiantį krepšinio 
klubą su neužmušamu pavadinimu Pieno žvaigždės, 
aukštų juodaodžių vyrukų kašės sezono metu čia su-
plaukia tiek, kiek per sovietinį penkmetį jų gyvai ne-
pamatydavo visa Lietuva kartu sudėjus. Tas pats vaiz-
das – Pakruojyje ar Tauragėje, kur dominuoja futbolas, 
Kėdainiuose, Palangoje ir net kokiame Radviliškyje.

„Ė, žmogau, jie čia nekreipia į mane jokio dėmesio, 
kai vakare užeinu į Maxima nusipirkti duonos“, – duo-
damas interviu aiškina Mažeikių legionierius, atka-
kęs kažkur iš Teksaso ir žaidžiantis antrojoje Lietuvos 

krepšinio lygoje. Dabar tai jau turbūt istorija: pirmasis 
krepšinio legionierius Lietuvoje buvo Kanados lietuvis, 
208 cm centras Jonas Karpis, 1989 m. rudenį atvykęs 
žaisti už Vilniaus „Statybą“ paskutiniajame mums So-
vietų imperijos čempionate. 

Fantastišką algą – apie 40 tūkst. dolerių – jam tuomet 
iš savo kišenės mokėjo pirmoji NBA žvaigždė iš Lietu-

vos Šarūnas Marčiulionis. Abiem jiems kitąmet sukaks 
po penkiasdešimt. O tokią algą, kaip Karpio, dabar gau-
na kone kas antras bent kiek dažniau į aikštelę išbėgan-
tis LKL žaidėjas.   

Tada, prieš beveik ketvirtį amžiaus Miunchene, atro-
dė, kad tas klegesys Vilniuje yra nei ekonomiškai, nei 
netgi techniškai niekaip neįmanomas. Kosmosas. O 
jei kas dar būtų tada didžiojoje Miuncheno aludėje At-
kuriamojo Seimo deputatams išpranašavęs, kad po 22 
metų jie prisimins tą vokišką alų kaip labai pigų – pa-
lyginti su tuo, kurį dabar, jau visiškai pražilę ar nupli-
kę, – visų pamiršti ir dėl to seniokiškai dar labiau susi-
reikšminę, – kartais kur nors susibėgę išgeria Vilniuje. 

Vartotojiškos Kalėdos, kairieji intelektualai
Neatsiejamas europietiškumo ženklas yra ir Kalėdos, 

kurios Lietuvos miestuose jau seniai prasideda likus 
geram mėnesiui iki Kūčių vakaro. Su visais europiniais 
vartotojiškais pribambasais, lenkiančia prie žemės ka-
lėdine prekyba ir kalėdiniais miesteliais, pagaliau ne-
drąsiai įžengusiais jau ir į Vilniaus arkikatedros aikš-
tę. Su tais pačiais priedais, kuriuos teisingai, bet ir be 
anksčiau būdingos rūstybės papeikia mūsų katalikų ir 

protestantų vyskupai ir kur kas ar-
šiau puola europietišku papročiu taip 
greitai sukairėję mūsų intelektualai. 

Tada, Miunchene, idealistiškai 
atrodė, kad paskutiniai kairieji in-
telektualai Anapilin išeis kartu su 
tais, kurie karštą blokadinę 1990-
ųjų vasarą pasirašė LAF pareiški-
mą (kas dabar beatmena tą daug 
triukšmo sukėlusį Lietuvos ateities 
forumo sąrašą?). Nepasibaigė. Dau-
gelis buvusių ar netgi tebesančių de-
šiniųjų partijų rėmėjų Karlą Marxą 
jau seniai pasiėmė sau už vadovą. 

Ir tai taip pat – kad ir kaip tai 
sunku yra priimti protu – yra pats 
tikriausias europietiškumo ženklas 
mūsų viešojoje erdvėje. Ženklas, ku-
ris, kaip kadaise komunizmo šmėkla, 
iš kurios šaipėmės istorijos fakultetų 
koridoriuose, tik dauginsis ir pūsis 
į visus proto pašalius. Arba kitas iš 
neginčijamų europietiškumo ženk-
lų – politinis korektiškumas, kuris 

jau seniai atlieka pačios tikriausios cenzūros vaidmenį. 
Ypač žiniasklaidoje. Kartais net tokios cenzūros, kurios 
skonį patyrėme okupacijos metais.

Grįžtant prie vartotojiškų kalėdinių priedų, kurie is-
toriškai lyg ir nelimpa – bent iš pirmo žvilgsnio – prie 
mūsų Išganytojo gimimo nakties, tai vis tiek turi sau 
pripažinti, kad be jų šiandien apie europietiškumą ir 

RiMVydas VaLatka

eglė kuckaitė. angelas švytėjimu ir laime turtingas. 2006. Monotipija, popierius
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jo ženklus Lietuvos viešojoje erdvėje vis tiek vargu ar 
galėtume kalbėti taip, kad išliktume sąžiningi bent jau 
patys prieš save.

Kad ir ką kas sakytų, mėnesiu anksčiau prasidedan-
čios ne tokios ar ne tiek krikščioniškos Kalėdos – su 
gražiomis miestų eglėmis, Kalėdų seneliais, kalėdine 
prekyba, nuoširdžiomis ir nelabai kalėdinėmis labda-
ros akcijomis, vis tiek yra tūkstančius kartų gražesnės 
nei tos katakombinės – su tuščiomis parduotuvėmis 
nykiuose pilkuose miestuose ir darbine juoda kalendo-
riaus spalva pažymėta Kalėdų diena iki Nepriklauso-
mybės atgavimo.

Iš atminties podėlių – dar vienas vaizdas su vokišku, 
o jei visiškai tiksliai, tai austrišku atspalviu. 1988-ųjų 
rudenį, būdamas jaunas redaktorius, pagyvenusiam – 
kaip tuo metu atrodė – Austrijos dienraščio Die Presse 
vyr. redaktoriui su užsidegimu pasakoju, kaip čia mes 
vaduojamės iš stalinizmo, susigrąžiname tremties ir 
sovietinių konclagerių atmintį, kaip akyse laisvėja žmo-
nės ir kaip jau greitu laiku atsiimsime tai, ką iš mūsų 
Maskva pagrobė 1940-ųjų vasarą.

„Kaip jūs įdomiai gyvenate, – su neslepiamu pavydu 
replikuoja, regis, tuomet didžiausio austrų dienraščio 
vyr. redaktorius. – O mums Austrijoje svarbiausias klau-
simas liko tik toks: pirkti naują Audi ar Mercedes“.

Kaip tokiais atvejais dažnai nutinka, įvyksta mažas 
nušvitimas: „Kad ir ką mes dabar aiškintume, to, ką da-
bar darome Lietuvoje, kildami už laisvę, tikslas ir yra 
tai, kad ir mums liktų tik tas vienas klausimas, kuris 
jaudina jus, austrus“.   

Greitas atšalimas nuo Sąjūdžio laikų idealizmo paro-
dė, kad šia prasme europiečiais norėjome tapti keliskart 
greičiau nei jais tapo austrai, vokiečiai ar prancūzai. 
Per pora metų, na, gerai, per tuos 23-ejus tai jau tikrai 
privalėjome tapti tokie pat turtingi kaip jie, ir jokių dis-
kusijų. Duokite man tokią pat algą kaip Londone! Arba 
kas man ir kam man ta Lietuva? 

Žinoma, daug mokytų mūsų žmonių, per pastarąjį 
dvidešimtmetį išmokusių kalbėti ir rašyti kitaip, nei 
sovietų okupacijos metais, bet vis tiek įsitikinusių, kad 
viską, ką jie sako ir rašo, daro taip pat teisingai, tokį 
nušvitimą kalbantis su austrų redaktoriumi gali čia pat 
labai lengvai sumalti į miltus. Tai iš tiesų nėra sunku – 
rasti saują teisingų sakinių apie žmogaus gyvenimo 
prasmę, tikrąsias europiečių vertybes, kurias baigia 
palaidoti klastingasis Dievą ir krikščionybę pamiršęs 
Briuselis. 

Ginčytis? Galima. Tik supranti, kad tai bus ginčas 
ir su pačiu savimi. Krikščioniškumo matmuo nėra be-
vertis ir antraeilis, jis esminis, kaip sako Remi Brague. 
Bet norint, kad Europa liktų savimi, ji turi likti arba 
vėl tapti vieta, kurioje pripažįstamas intymus žmogaus 
ryšys su Dievu, sandora, nusileidžianti iki kūniškiausių 
žmonijos matmenų ir turinti likti nepaliaujamos pagar-

bos objektu, skamba žodžiai iš tos pačios Brague‘o Eks-
centriškosios Europos tapatybės.

Nesileisdamas į sunkius ginčus su savimi, nusilei-
džiu iki modernių privačių namų kvartalų abipus kelio 
važiuojant iš Klaipėdos į Palangą ar iš Vilniaus važiuo-
jant Maišiagalos link. Nes tie dailūs namukai irgi yra 
pats tikriausias ir nekvestionuojamas europietiškumo 
ženklas. Išliksiantis dar ilgai po to, jei, tarkim, neduok, 
Dieve, Europą šioje erdvėje dar kartą kas nors paban-
dytų ištrinti kokios Eurazijos naudai. 

Kaip ir Vilniaus dangoraižiai Šnipiškėse – kad ir kaip 
tai nepatiktų nervingiems pilietininkams, nenorintiems 
net įsivaizduoti Vilniaus be jų pilietinio aktyvumo va-
lia žiurkynais pavirtusių sovietinių Sporto rūmų ar dar 
sovietiškesnio Lietuvos kino teatro ir – tas jau sunkiai 
telpa į Sąjūdžio laikų suformuoto lietuvio liberalo eu-
ropietiškumo sampratą – be raudonarmiečių, kolchoz-
ninkų, darbininkų ir dar kažkokios ten skulptūros ant 
senojo LDK tilto Vilniuje.

Grūdai, lotynų kalba ir šiferis
Pernai Lietuvą ištiko rekordinis per visą istoriją grū-

dų derlius. Net vokiečius stebina Lietuvos žemių derlin-
gumas – po 80 centnerių iš hektaro. Moderniausi grūdų 
ūkiai – su visais būtinais tokiam ūkiui naujais pasta-
tais kaip iš prezentacijos. Kas gali būti gražiau žemės 
ūkio kraštui? Kurio žemės ūkio ministras Jonas Aleksa 
prieš pat sovietų invaziją ir okupaciją stovėdamas javų 
lauke kažkur prie Jurbarko pasakęs tokius pranašiš-
kais turėjusius tapti žodžius: dar metai kiti ir derliais 
pasivysime Daniją. 

Nepavijome. Neleido. Dabar – kaip ir. Nors, žino-
ma, galime čia pat bėdavotis, kad netoli tenuėjome nuo 
Žygimanto Augusto laikų: ir tada, ir dabar į Vakarus 
plukdome grūdus. Ir tada iš jų kilo, ir dabar kyla nau-
ji gražūs namai, net rūmai. O jei taip toliau – plentu į 
Lietuvos gylį? Kiek sveikatai pavojingų šiferio stogų ir 
kaimo tupyklų visai neeuropietiškai reprezentuoja ir 
dar ilgai reprezentuos Lietuvą? Kiek kaimo kiuženų ir 
baigiančių iš vidaus supelyti kolchozinio kaimo namų 
iš pilkų silikatinių plytų – šalia vieno kito supermoder-
naus grūdų ūkio? Tušti laukai ir lūšnos – lyg nudaužtas 
europietiškas ženklas greitkelyje.

Bet tai gal jau kita tema. Gal trečią kartą grįždamas 
prie vartotojiškų paralelių ir tenorėdamas išlaikyti šio-
kią tokią pusiausvyrą pasiremsiu istoriko Bernardo 
Gailiaus pasakytu tikrai ne iš kelmo spirtu pasažu, kad 
šiandien Europa tiesiog privalo gyventi gerai, nes tokia 
yra jos vos ne geopolitinė užduotis – visoms gentims ap-
linkui liudyti gerovės valstybę.

Todėl europietiškumo ženklai neabejotinai yra ir še-
šios didžiulės krepšinio arenos didžiausiuose Lietuvos 
miestuose – nors tiek ir tokio dydžio besitraukiančiai 
akyse Lietuvai gal ir nereikėjo. Ir tiek pat, o gal net 
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daugiau mažesnių miestų bei miestelių krepšinio salių. 
Ir kaip grybai po lietaus dygstančių sūrių, alyvuogių 
aliejaus bei visokiausių delikatesų parduotuvėlių skai-
čius, taip pat bandelių bei duonos kepyklėlių ir vyninių 
neregėta plėtra sostinėje, ir ne tik joje. 

Jei tai kai kam atrodo nerimta, per mažai gilu, ką gi. 
Romėnams civilizacija (Europa) baigdavosi ten, kur ne-
auga vynuogės. Bet kuriuo atveju neišvengti klausimo, 
kas yra Europa, kurios pasireiškimo ženklus turi užfik-
suoti mūsų viešojoje erdvėje. Be istorijos neišsiversti.

Taigi burbant Žemaitijos imperijos ar iškilios lietuvių 
pagonių kultūros aktyviesiems architektams atgaline 
data, privalome kartoti ir kartoti, jog Europos istorija 
yra ne kas kita kaip tik krikščionybės istorija. Be krikš-
čionybės nėra Europos. Be krikščioniškumo ženklų nėra 
europietiškumo ženklų. Atsiradusi kaip Azijos žmonių 
kultas, krikščionybė tamsiaisiais amžiais tapo imperi-
ne Romos ideologija ir galiausiai, kaip rašė Gerard‘as 
Delanty, „įteisintu viduramžių krikščionijos mitu, pa-
rankiu vokiečių reichu“. Tam pačiam, per susidūrimą 
su kurio forpostais ir mes, lietuviai, galiausiai tapome 
ar bent jau įgijome galimybę kabintis į teisę vadintis 
europiečiais.

Kai prieš keletą mėnesių Varšuvoje lenkų kino ir te-
atro režisieriaus Krzisztofo Zanussi paklausiau, kur 
baigiasi Europa, jis atsakė labai paprastai: „Ten, kur 
Viduramžiais baigėsi lotynų kalba, ten baigiasi ir Euro-
pa – Suomija ir Estija dar yra Europa, o toliau jau nebe“.

Nors lotynų kalba šiandien baigiasi už Vatikano sie-
nų ir net Lietuvos bažnyčiose ji vyskupams nebėra pri-
imtina, tik keli kunigai ir būrelis sekėjų nepaliauja aiš-
kinti, jog Vatikano II Susirinkimo nutarimai ir lotynų 
išgujimas iš bažnyčių buvusi klaida, romėniškumas 
arba lotyniškumas bus skiriamasis Europos ženklas tol, 
kol tik Europa bus. 

Apkalta, Garliava, tautininkiškumas
Žinoma, kad pirmiausia tai pasakytina apie teisę. Ta 

prasme prezidento Rolando Pakso apkalta buvo aukš-
čiausias romėniškumo arba lotyniškumo, taigi ir euro-
pietiškumo pasireiškimo ženklas Lietuvoje. Bet tai buvo 
jau lygiai prieš dešimt metų. Apkalta netapo atsparos 
tašku šokant aukštyn. Pažangą lydėjo regresas. Prieš 
metus į Seimą buvo išrinkta Neringa Venckienė ir jos 
drąsuolių septynetukas gali būti  žemiausias Lietuvos 
lotyniškumo taškas, kurį dar labiau paryškino atviras 
prezidentės Dalios Grybauskaitės flirtas su įstatymus 
atvirai niekinusia Kauno teisėja. 

Visiškas dekadansas – europietiškumo nuopuolio ženk-
las Lietuvoje? Galima pasakyti ir taip. Bet tai nebus 
vienintelis iš taisyklės iššokantis išimties atvejis. Tei-
siamųjų suole sėdinti visa valdančioji Darbo partija su 
vadais ir jų klapčiukais – dar vienas nuopuolio ženklas. 

Politinės minties stagnacija ir besitęsiantis nuosmu-

kis Lietuvoje yra įgavęs gąsdinančias formas ir tempus. 
Nepaisant Sąjūdžio, bėgimo Europos link, štai jau de-
šimtmečio buvimo ES, Lietuva kaip laikė, taip tebelaiko 
save auka. Kur reikia ir dar labiau kur nereikia aidi pa-
reiškimai, kokie mes silpnučiai, kaip mus visi skriaudė 
ir tebeskriaudžia, kiek mums blogo padarė žydai, len-
kai, o vis dažniau ir amerikonai bei, žinoma, Briuselis, 
todėl privalome ginti savo tautiškumą. Kas be ko  – vi-
sais leistinais ir neleistinais būdais. 

Jaučiamės antraeiliais, taigi esame nebrandūs, o tai 
su europietiškumu neturi nieko bendra. Iš to nebran-
dumo kyla visokiausių keistenybių. Nors Tautininkų 
partija pagal apklausas yra toli už kablelio po nulio, jų 
ideologija yra nuoširdžiai persisėmę ir konservatoriai, 
ir socialdemokratai, ir bet kuri kita valdžios partija, ga-
linti metų metus visu rimtumu ir iš paskutiniųjų jėgų 
kautis su įsivaizduojamu w baubu kelių mūsų piliečių 
lenkų pavardėse. 

Lietuvos politikai, valdininkai ir diplomatai sugeba 
tiksliai, pagal vokišką šabloną atkartoti tai, ko reikia 
pirmininkaujant Europai, o gal net padaryti tai geriau 
už pačius vokiečius, tačiau kai prieiname prie laisvosios 
dailiojo politinio čiuožimo programos, taigi prie kūry-
bos, kaip ir ką reformuoti, kur vesti Lietuvą, prasideda 
patys tikriausi marazmai.

Jau vien mūsų politiniai personažai ko verti – Petras 
Gražulis, Viktoras Uspaskichas, Loreta Graužinienė 
ir Vitalija Vonžutaitė, Bronius Bradauskas, Aurelija 
Stancikienė, Naglis Puteikis, ką jau kalbėti apie seniai 
nežinia kur esančią, bet vis dar Seimo nare tebesančią 
Neringą Venckienę.  Šie personažai netelpa ne tik į eu-
ropinį formatą. Niekur – išskyrus Seimą ir dažną lietu-
vio sielą – jie netelpa. 

Daug kam gali pasirodyti, jog dėmesio yra nevertas 
faktas, kad štai jau penkerius metus Lietuvoje nevyks-
ta aukščiausio lygio valstybiniai priėmimai, kurių metu 
susitiktų politikos, verslo ir kultūros pasauliai, tačiau 
ką šis faktas sako? Tai, kad vis dar nesame atviri. Ne-
same laisvi. Tai, kad primityvus parodomasis asketiz-
mas, dažnai tik padedantis pridengti fariziejišką bendro 
gero gviešimąsi, daugeliui žmonių Lietuvoje tebėra kur 
kas arčiau kūno nei tikrasis politinis kuklumas, kylan-
tis iš išmintingo „kas Dievo – Dievui, kas ciesoriaus –  
ciesoriui“.

Tautinės lytys, europiniai drabužiai
Žinoma, ne per vieną dieną Roma statėsi. Ne per vie-

ną. Bet ji statėsi, kilo. Taip ir europinė Lietuva. Kur 
ateities archeologai galės ieškoti jos europietiško auk-
lėjimo pamatų, anot prancūzų vilniečio rašytojo Romai-
no Gary?

Lietuvos istorikų, pirmiausia medievistų, tekstuose 
tikrai ras. Edvardo Gudavičiaus, Alfredo Bumblausko, 
Rimvydo Petrausko, Dariaus Barono, Alvydo Nikžen-
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taičio, Nerijaus Šepečio, Genutės Kirkienės, Raimondos 
Ragauskienės, Dariaus Staliūno, Egidijaus Aleksand-
ravičiaus, Šarūno Liekio tekstai ir knygos, gebėjimas 
diskutuoti su lenkų ir vokiečių istorikais. Be aukos 
nuoskaudos. Toje pačioje tonacijoje. Tai patys tikriausi 
europietiškumo ženklai mūsų viešojoje erdvėje. Kaip ir 
Kristinos Sabaliauskaitės istoriniai romanai ir apysa-
kos. Filosofų Vytauto Ališausko ir Alvydo Jokubaičio 
tekstai ir knygos. Eimunto Nekrošiaus ir Oskaro Kor-
šunovo spektakliai. Broniaus Burgio KTU gimnazija. 
Vilniaus licėjus.

Europietiškumas kito per amžius. Tebesikeičia. Mūsų 
akyse keičiasi – į gera ir nelabai. Kas nesikeičia? Kas 
neturėtų keistis – kokio pasikeitimo nenorėtume?

„Turime išmokti dirbti. Stovime prieš amatų mokyk-
los duris, virš kurių parašyta: Euro-
pos Sąjunga. Griežta tai mokykla“,  – 
dar prieš Lietuvai tampant ES nare 
yra pasakęs profesorius Gudavičius. 
Imant individualiai, daugybė lietu-
vių jau seniai išsprendė europinę lyg-
tį – išmoko dirbti europietiškai. Ar 
Lietuva kaip tauta išmoko? Ar euro-
pietiškas darbas tapo mūsų savasties 
ženklu? 

Sunkus klausimas, nes ką šiandien 
reiškia dirbti europietiškai? Dirbti 
vokiškai – taip, kaip vokiečiai? Vie-
nam gali atrodyti, kad dirbti euro-
pietiškai, tai dirbti vokiškai, o kitam 
gal bus graikiškai ar kaip Sicilijoje ir 
Korsikoje. Todėl kai kam europietiš-
kumo ženklu tapo saugoti pelkę. Ir 
bandyti už tai nugvelbti iš Europos 
fondų 2 mln. Lt. 

Europietiškas darbas reiškia ir gau-
ti pinigus už tai, kad nedirbi – neari 
žemės, nešeri ir nemelži karvių, ne-
augini kiaulių ir dar žaliai europietiš-
kai kovoji su danų kiaulidėmis. Kvapas, matot, mums, 
kaimiečiams iki kaulų smegenų jau taip nepatinka, kad 
kas antrą suvalgomą kiaulę importuojame. 

Tai – tokie pat stiprūs europietiškumo ženklai. Norė-
tum pridėti – su minusu. Ypač kai palygini, kad Danija 

kasmet išaugina 25 mln. kiaulių, o Lietuva – vos 0,7 
milijono, ir tas skaičius vis mažėja, o paskutinė karvė 
Lietuvoje bus papjauta maždaug tuo metu, kai Lietuvą 
turėtų ištikti konservatorių lyderio Andriaus Kubiliaus 
iš svajoklių lubų sukurta dailaus gyvenimo vizija – apie 
2030 metus.

„Praėjo 20 metų kūrybinio darbo ir taip pat nuolati-
nės kovos su rytišku tautos pobūdžiu ir su tuo, kas jame 
buvo likę iš nelaisvės amžiaus. Lietuvių tauta žymiai 
prisiartino prie Vakarų Europos kultūringų tautų tipo, 
netapdama tačiau tikrai vakariška. Jos padėtis tarp 
Rytų ir Vakarų Europos ir priešingos įtakos, išgyven-
tos jos istorijoje ir iki šiolei nenustojusios ją šiaip ar taip 
veikti, predeterminuoja ją būti pereinamojo tipo tauta, 
palinkusia į sientetinę kultūrą. Šiuo metu ji jau yra pa-

sisavinusi europietiškąją civilizaciją ir apvilkusi ją tau-
tinėmis savo lytimis“, – 1937 m. rašo Stasys Šalkauskis 
(„Lietuviai – istorinių paradoksų tauta“). 

Tarsi šiandien rašyta? Turbūt galėtume pasakyti ir 
taip. Amžinai neužbaigtas ženklas.

eglė kuckaitė. Padorus papuošalas juokdariui, arba Panirus į pokalbį su savimi. 
2006. Monotipija, popierius
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nenuspėjama ukraina

KęSTUTIS K. GIRNIUS

Savaitę prieš Rytų partnerystės susi-
tikimą Vilniuje politikai ir apžvalgi-
ninkai dar svarstė, ar Ukraina pasi-
rašys asociacijos sutartį su ES. Buvo 
stengiamasi nuspėti, ar Kijevas paten-
kins ES reikalavimus paleisti Juliją 
Tymošenko, ir kaip reaguos Briuselis, 
jei Ukraina neįgyvendins ES sąlygų. 
Mažai kas įsivaizdavo, kad Ukraina 
pati nutrauks sutarties ruošimo proce-
są. Kijevo nutarimas krito kaip žaibas 
iš giedro dangaus. Nelauktas žingsnis 
sukėlė pasipiktinimą ne tik Ukraino-
je, bet ir Vakaruose. Pasipylė kritikos 
banga, nukreipta prieš Ukrainos pre-
zidentą Viktorą Janukovyčių ir Rusi-
ją, esą užkirtusią kelią Ukrainos pri-
artėjimui prie Vakarų. Dar nežinia, 
kuo baigsis protestai Kijeve ir kituose 
Ukrainos miestuose, bet asociacijos su-
tarties nepasirašymo nelaikau trage-
dija. Kai kuriais atžvilgiais nutarimas 
net naudingas. Be to, visa ši istorija 
atskleidė, kad ES neatliko savo namų 
darbų ir per gerai apie save galvoja, 
įsivaizduodama, kad nėra šalių, kurios 
visomis išgalėmis nesiekia narystės.

Akivaizdu, kad įvyko milžiniška 
žvalgybos nesėkmė, ką amerikiečiai 
vadintų intelligence failure. Atrodo, 
kad Briuselis ir daugelis ES šalių ne-
nuvokė, jog Janukovyčius ir ketino vie-
šai atsisakyti sutarties ir prisiimti at-
sakomybę už šį žingsnį. Veikiau buvo 
manoma, kad Ukrainai neįgyvendinus 
ES salygų Briuselis nepasirašys sutar-
ties, o Janukovyčius aiškins, kad esą 
Ukraina darė ką galėjusi, bet jos nuo-
širdžios pastangos nepatenkinusios 
Briuselio. Būtų įdomu paskaityti ES 
ir atskirų ES šalių diplomatų prane-
šimus apie padėtį Ukrainoje, sužinoti, 
kaip jie prognozavo įvykių eigą, kodėl 
jie nenumatė Janukovyčiaus sprendi-

mo. Įtariu, kad per mažai kalbėtasi su 
skeptiškai vertinama valdančiąja koa-
licija ir per daug su bien pensant opo-
zicijos atstovais, kurie įtikinėjo diplo-
matus, jog ukrainiečių noras įsijungti 
į Europą yra toks tvirtas, kad valdžia 
nedrįs nepaisyti lūkesčių. Nežinau, ar 
valdžios atstovai diplomatams aiški-
no, kad Rusijos rūstybės užsitrauki-
mas ekonomiškai destabilizuotų šalį, 
o ES siūloma parama per menka nu-
matomai ūkio krizei išvengti. Tai toli 
gražu nereiškia, kad ES turėjo didinti 
paramos paketą arba teikti lengvatų, 
kurios Ukrainai asociacijos sutartį pa-
darytų patrauklesnę. Bet vienaip ar 
kitaip ES diplomatai turėjo nujausti, 
jog Ukrainos valdžia nesiveržia į Eu-
ropą bet kokiomis sąlygomis. Jie irgi 
turėjo suprasti, kad artėjant preziden-
to rinkimams Janukovyčių galėjo tik 
erzinti besąlygiškas Tymošenko palai-
kymas bei europiečių negebėjimas ar 
nenoras deramai įvertinti numatomų 
Rusijos sankcijų poveikio Ukrainos 
ūkiui, taigi ir rinkimų eigai.

Prie žvalgybos fiasko prisidėjo ES 
polinkis save pervertinti. Kai kuriais 
atžvilgiais ES yra panaši į žavingą 39 
metų damą, kuri tebemano, jog tebė-
ra 24-erių ir stengiasi nematyti savo 
raukšlių. ES vadovų reakcija į Ukrai-
nos nutarimą, pakartotini tvirtinimai, 
jog Ukrainai durys tebėra atviros, 
rodo, kaip giliai pažeista jų amour-
propre. ES yra neabejoti-
nai patraukli organizacija. 
Bet ES žavesys, susietas su 
įsitikinimu, jog organizaci-
ja ūkiškai stiprės ir atliks 
vis didesnį vaidmenį tarp-
tautinėje arenoje, pradėjo 
blukti jau prieš dešimtmetį. 
Akivaizdžiai didėja vadina-

masis demokratijos deficitas bei nesu-
tarimai tarp šiaurės ir pietų šalių. ES 
negeba įveikti finansų krizės pasek-
mių, mažinti nedarbo, pasirengti ar-
tėjančiai demografinei krizei pertvar-
kant socialines apsaugos sistemas. ES 
vadovai teisingai pabrėžia, kad orga-
nizacija nėra vien laisvos prekybos ir 
laisvo judėjimo zona, ir kad šalis nares 
jungia bendros vertybės, suteikiančios 
ES savitumą. Potencialūs kandidatai 
apskritai gerbia ES vertybes, bet nu-
matoma finansinė parama vilioja la-
biau. ES greitai nesusidoros su ūkio ir 
demografijos iššūkiais, tad bus gero-
kai sunkiau dotuoti ūkiškai silpnesnes 
šalis praeities mastu, garantijomis ir 
lengvatomis palengvinti bei pasaldinti 
būsimų narių kelią į narsytę. 

Nežinia kodėl Janukovyčius nutrau-
kė stojimo procesą, likus savaitei iki 
Vilniaus susitikimo. Vieni mano, kad 
Rusija norėjo turėti daugiau laiko di-
dinti spaudimą Gruzijai ir Moldovai, 
priversti jas sekti Ukrainos pavyzdžiu. 
Kiti aiškina, kad Janukovyčius norė-
jęs išmušti daugiau pinigų iš ES – esą 
jei pasiūlysite daugiau, gal persigal-
vosiu ir dar pasirašysiu. Pastarasis 
aiškinimas patikimesnis, bet irgi ne-
įtikina. Pirma, nors ES nuolaidžiavo, 
net pataikavo Ukrainai, vis atidėda-
ma galutinio sprendimo datą, Janu-
kovyčius turėjo nujausti, jog ES turi 
pakankamai savigarbos ir orumo, kad 

nemėgintų nupirkti Ukrai-
nos pritarimo. Turgaus po-
būdžio derybos neturėtų 
lemti narystės suteikimo 
procedūros, tad gerai, kad 
ES nenusileido iki tokio ly-
gio. Antra, plačiai tariama, 
kad Rusijos grasinimai tai-
kyti ūkio sankcijas paveikė 

įžvalgos
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Ukrainos sprendimą. Janukovyčius, 
be abejo, suprato, kad jei jis staiga vėl 
pakeistų savo poziciją ir pasirašytų su-
tartį, jis įsiutintų į kvailio vietą pasta-
tytą Putiną, kuris imtųsi dar griežtes-
nių sankcijų.  

Minervos pelėda pradeda skraidyti 
tik sutemus, ir mes visi esame išmin-
tingi praėjus įvykiams. Janukovyčiaus 
sprendimas dabar atrodo racionalus ir 
numatomas. Ukrainos prezidento rin-
kimai įvyks 2015 m. vasario 25 d., tai-
gi po 14 mėnesių. Rinkimų kampanija 
įsibėgės kitų metų rudenį, jei ne vasa-
rą. Net palankiausiomis sąlygomis Ja-
nukovyčiui nebus lengva laimėti ant-
rą kadenciją. Politikai paprastai nėra 
perrenkami, kai ekonomika pergyve-
na krizę, o Ukraina stovi ant recesijos 
slenksčio. Pasaulio bankas prognozuo-
ja, kad šiemet ūkis neaugs, o ateityje 
padėtis smarkiai pablogės, jei nebus 
imamasi struktūrinių reformų. Pri-
artėjimas prie ES nėra visas proble-
mas pašalinanti stebuklinga lazdelė. 
Ukrainos bendrovėms nebūtų lengva 
prisitaikyti prie ES standartų, įsisa-
vinti produktų saugumo taisykles ir 
kitas normas. Ukrainos žemės ūkio 
perdirbimo įmonės negalės eksportuo-
ti savo produktų į ES, kol jos nebus 
licencijuotos, o patikrinimo ir atesta-
vimo procesas trunka kelerius metus. 
Trumpai drūtai, integracija į ES duotų 
vaisių po dvejų, trejų ar net daugiau 
metų, Rusijos taikomos ūkio sankci-
jos būtų jaučiamos po kelių savaičių. 
Griežtos sankcijos nustumtų Ukrai-
nos ūkį į recesiją ir palaidotų visas Ja-
nukovyčiaus perrinkimo galimybes. 
Sutarties pasirašymu Janukovyčius 
nesumažintų savo politinių oponentų 
priešiškumo, bet tik supykdytų nema-
žai savo rėmėjų, o sukeltas ūkio nuos-
mukis tik skatintų neutralius rinkėjus 
nuo jo nusigręžti. Sutartis bei Rusijos 
sankcijos būtų įkalusios paskutinę 
vinį į Janukovyčiaus politinį karstą, 
o Ukrainos prezidentas nėra savižu-
dis. Be to, ES padarė taktinę klaidą 
paversdama jos sąlygų įgyvendinimo 
simboliu reikalavimą paleisti pagrin-

dinę Janukovyčiaus politinę varžovę 
Tymošenko, kuri, sėdėdama kalėjime, 
negalės kandidatuoti į prezidentus. 
Glumina, kad tiek daug diplomatų, 
ekspertų ir politologų negebėjo numa-
tyti Janukovyčiaus sprendimo ir neį-
vertino aplinkybių, kurios jį nulėmė. 
Kyla klausimas, ar ir kitais atvejais ži-
novai mato pasaulį ne tokį, koks jis yra, 
bet tokį, kokį jie norėtų turėti. Reikia 
pridurti, kad Janukovyčius elgėsi lyg 
jis būtų absoliutus valdovas, o ne rin-
kėjams atskaitingas vadovas. Ilgainiui 
jam brangiai kainuos tai, kad jis sava-
vališkai priėmė sprendimą nutrauk-
ti pasirašymo procesą nesitaręs su ki-
tais politikais ar šalies gyventojais, 
nesiteikęs paaiškinti savo priežasčių. 

Rusija gali džiaugtis savo diploma-
tine pergale, bet džiaugsmas greitai 
atsirūgs, nes pasiekta tik Pyro perga-
lė. Nutarimas nepasirašyti asociacijos 
sutarties nereiškia, kad Ukraina taps 
Eurazijos muitų sąjungos nare. Jei 
ta galimybė buvo svarstoma, protes-
tai ir demonstracijos gerokai ją suma-
žino. Janukovyčius neturi ypatingos 
meilės Rusijai, dar mažiau tos meilės 
turi daugelis jį palaikančių oligarchų. 
Brutalus Maskvos elgesys du kartus 
nutraukiant dujų tiekimą dar nėra 
užmirštas. Janukovyčius pasirinko 
nepasirašyti sutarties kaip mažiausią 
blogybę. Po rinkimų apskaičiavimai 
bus kiti. Jei Janukovyčius bus per-
rinktas, jis turės didesnę veikimo lais-
vę, galės rizikuoti Rusijos sankcijomis, 
juolab kad ES (mano nuomone, klai-
dingai) suteiks daugiau finansinės pa-
ramos. Jei opozicijos kandidatas laimės 
rinkimus, į ES bus tiesiog veržiamasi.

Putinui nepaprastai svarbu sukurti 
regimybę, kad Rusija yra pasaulio ga-
lybė, kaip JAV, ES, ar Kinija. Šios glo-
balinės Rusijos pretenzijos yra tuščios 
be itin glaudžių santykių su Ukraina. 
Ukrainą bus galima įtraukti į savo įta-
kos sferą ir ją ten išlaikyti tik finan-
sinėmis priemonėmis bei kitokiomis 
leng vatomis ir paskatomis. O Rusijai 
tai yra per didelė prabanga. Juo dau-
giau lėšų bus skiriama Ukrainai rem-

ti, juo mažiau jų liks investicijoms ar 
gyvenimo lygio kėlimui Rusijoje. Rytų 
Europos satelitų dotavimas ženkliai 
prisidėjo prie SSRS žlugimo, ką turi 
puikiai žinoti Rytų Vokietijoje tarna-
vęs Putinas. Vargu ar Rusija pakar-
tos praeities klaidas, tad parama bus 
kuklios apimties. O vargana parama 
netenkins net prorusiškų Ukrainos 
politikų lūkesčių. Be to, dabartinė Ru-
sija, kaip ir Sovietų Sąjunga, nemoka 
normaliai bendrauti su savo piliečiais, 
gerbti jų įsitikinimus, įsiklausyti į jų 
norus. Nemokėdama pagarbiai bend-
rauti su savaisiais, ji negeba pagarbiai 
elgtis su klientais ar sąjungininkais. 
Net jei Ukraina trumpam priartėtų 
prie Rusijos, Maskvos nurodinėjimai, 
pamokymai, aklas savo interesų stū-
mimas laiduoja, kad romanas baigsis 
po kelerių metų.

Nereikia sielotis dėl asociacijos su-
tarties nepasirašymo. Ukraina veikiau 
anksčiau negu vėliau pasuks integra-
vimosi į ES linkme. Ji nebus „praloš-
ta“, netaps Rusijos satelitu ar kolonija, 
tad nebus ilgalaikių pasekmių. Ukrai-
na nėra ypatingas prizas, bet būsima 
didelė našta. Tai milžiniška šalis, tu-
rinti 46 milijonų gyventojų, neveiks-
mingą ūkį, korupcijos persmelktą 
vers lą ir viešąjį gyvenimą. Integracijos 
proceso atidėjimas keleriems metams 
suteiktų ES šalims daugiau laiko at-
sigauti, ūkiškai sustiprėti. Nors socio-
loginės apklausos rodo, kad Ukrainos 
gyventojų dauguma palaiko integra-
ciją į ES, nereikėtų sureikšminti šių 
duomenų. Daugelis ukrainiečių netu-
ri tvirtų nuostatų dėl santykių nei su 
Europa, nei su Rusija. Ir be simpatijų 
Rusijai Janukovyčius nebūtų laimė-
jęs prezidento, o jo Regionų partija – 
parlamento rinkimų. Esama realios 
tikimybės, kad prorusiškų ir antiru-
siškų nuotaikų pusiausvyra išnyks, ir 
aiškią persvarą pasieks europietiškos 
orientacijos jėgos. Tokiu atveju jos tu-
rėtų būti dėkingos Putinui, kuris savo 
grasinimais ir pusiau chuliganiškais 
veiksmais dar kartą šovė sau ir Rusi-
jai į koją. (2013-12-08) 	

įžvalgos
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Nagrinėdami tautiškumą ir patriotizmą1, istorikai ir 
sociologai ilgai pabrėždavo skirtumą tarp Vakarų Eu-
ropoje išsivysčiusio pilietinio, universalaus, valstybės 
reikšmę pabrėžiančio tautiškumo ir Rytų Europai bū-
dingo etninio, partikuliaristinio, tautą ir jos kultūrą 
aukštinančio tautiškumo. Šį susikirtimą lydėjo doro-
vinis vertinimas – pilietinis tautiškumas esąs doro-
viškai priimtinas, o etninis tautiškumas abejotinas, 
jei ne smerktinas. Šis tautiškumų kontrastas yra per-
dėm abstraktus, į gana primityvius griaučius stengia-
masi įsprausti sudėtingus ir prieštaringus reiškinius, 
nuostatas ir vertinimus. Tautos ir valstybės persipina. 
Nors vienose valstybėse labiau pabrėžiamas etninis 
momentas, o kitose – pilietinis, aiškios perskyros tarp 
šių elementų nėra. Bet kontrastas yra pradžios taškas, 
kuriant teorinius rėmus subtilesniam patriotizmo ir 
nacionalizmo nagrinėjimui, vienas teorijas priartinant 
prie pilietinio poliaus, kitas – prie etninio.

Diskusijos dėl tautiškumų paliečia daugybę svarbių ir 
sudėtingų klausimų: koks turėtų būti žmogaus santykis 
su valstybe, ar reiktų pirmumą teikti tautai ar valstybei, 
ar tautinių ir apskritai partikuliaristinių momentų pa-
brėžimas suderinamas su dorovės visuotinumu, kokios 
kolektyvinės tapatybės turėtų būti skatinamos, koks 
yra skirtingų kolektyvinių tapatybių poveikis bend-
ruomenės narių tarpusavio ryšiams, pasitikėjimui ir 
solidarumui? Vieni klausimai yra labiau empiriniai, kiti 
doroviniai, nors jie dažnai susiję. Bet bene pagrindinis 
klausimas, su kuriuo grumiasi įvairių rūšių konstitu-
cinio patriotizmo, liberalaus tautiškumo ir kitų teorijų 
šalininkai yra šis: tarus, kad valstybė turėtų vieningai 
traktuoti visus savo piliečius, kiek reikia pakeisti vie-
šąją sferą, kad ši taptų talpesnė, priimtinesnė visiems 
piliečiams, taigi kaip ir kiek reikia didinti visuotinių 
principų vaidmenį viešajame gyvenime, kartu užtikri-
nant, kad ligšiol dominuojančios daugumos savipratos 
atskiedimas (thinning out) nepakirs jos narių įsiparei-
gojimo valstybei ir tarpusavio solidarumo. Visuotiniai 
principai atlieka reikšmingesnį vaidmenį, kai jie yra 

įausti į šalies politikos ir visuomenės gyvenimo audinį, 
dera su gyventojų saviprata, skatina juos galvoti, kad 
principai ir juos įkūnijančios institucijos yra savos. Jei 
visuotiniams principams suteikiamas stiprus vietinis 
atspalvis, didėja tikimybė, kad jie liks svetimi kitatau-
čiams, kurie jausis atstumti. Antra vertus, jei stengia-
masi išgryninti ar atskiesti politinį ir visuomeninį gy-
venimą, pakeičiant ar pašalinant lig šiol dominavusias 
tradicijas, simbolius, istorijos mokymą, gal net piliečių 
savipratą, tai didėja grėsmė, kad bus pakirstas tarpu-
savio solidarumas, be kurio valstybė negebės tinkamai 
įvykdyti kai kurių svarbių uždavinių. Tad klausiama, 
kaip galima suderinti norą valstybės institucijas ir vi-
suomeninį gyvenimą paversti kuo prieinamesniu kuo 
didesniam skaičiui gyventojų, nepakertant piliečių so-
lidarumo ir to šalies savitumo, kuris skatina žmones 
jausti, kad valstybė yra sava ir verta jų ištikimybės.

Klausimą galime ir šiek tiek performuluoti: ar gyven-
tojai gali tiesiogiai ir tvirtai įsipareigoti savo šaliai vien 
kaip piliečiai, ar tauta yra būtinas tarpininkas tarp 
žmogaus ir valstybės, ar gilus įsipareigojimas valstybei 
įmanomas tik tarpininkaujant tautai, net jei ji būtų pi-
lietinė tauta? Konstituciniam patriotizmui priekaištau-
jama, kad jo įgyvendinimas, jei jis apskritai įmanomas, 
paverstų gyventojus paviršutiniškais patriotais, gal net 
abejingais valstybei. Liberaliojo tautiškumo kritikai ne-
neigia, kad tautiškumas geba mobilizuoti savuosius, bet 
jis esą tai daro kitataučių sąskaita, tad netenkina doro-
vės reikalavimų. Svarbu paminėti, kad ne visi filosofai 
laiko tautą vien tarpininke, teatliekančia instrumenti-
nį vaidmenį, teįgalinančią žmones įgyvendinti svarbias 
vertybes bei pasiekti visaverčius tikslus. Kai kuriems 
ji savyje reikšminga. Šiame straipsnyje pristatysiu ir 
įvertinsiu kai kurias tautiškumo teorijas.

I

Apskritai tariant, pilietinė tauta yra lygių ir lygia-
teisių piliečių bendruomenė, kurią vienija bendra išti-

tautiškuMai

Kęstutis K. Girnius

FilosoFija

kalbėti apie etninę ar pilietinę valstybę. Bet nenoriu perdėm apkrauti 
teksto išimtimis ir išlygomis, tad pasitikiu skaitytojo gebėjimu tinkamai 
suprasti, kas turima omenyje. 

1 straipsnyje kalbėsiu apie tautiškumą ir įvairius jo pavidalus, nors su-
prantu, kad kai kuriuos tautiškumo variantus būtų tiksliau vadinti patrio-
tizmu, o dėl tautų ir valstybių glaudžių tarpusavio ryšių kartais reikėtų 
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kimybė teritoriškai apibrėžtai valstybei ir įsipareigoji-
mas specifiniams politikos principams bei vertybėms, 
kurias pripažįsta visi piliečiai, nepriklausomai nuo jų 
protėvių, kultūros ar etninės kilmės. Narystę politinėje 
tautoje esą lemia laisvas asmens apsisprendimas, pri-
tarimas šalies politinei santvarkai ir politinei kultū-
rai. Valstybės pagrindu yra telkiama tauta, aprėpianti 
visus valstybės gyventojus. Imigrantai ir teisę nuolat 
gyventi turintieji gali tapti tautos nariais, jungiamais 
bendro gyvenimo vienoje valstybėje, o ne bendros etni-
nės kultūros.

Etninį tautiškumą tiksliau būtų vadinti etnokultūri-
niu ar net tiesiog kultūriniu tautiškumu. Kadaise buvo 
manoma, kad tauta esanti natūralus gamtos padalinys, 
o biologinė kilmė, tikri ar įsivaizduojami kraujo ryšiai 
turėjo svarbų, jei ne lemiamą vaidmenį nustatant žmo-
gaus tautinę tapatybę. Jei tėvai ir protėviai buvo lietu-
viai, tai ir tu esi lietuvis, net jei lietuviškai nebekalbi, 
esi vedęs prancūzę ir nieko nežinai bei nenori žinoti apie 
Maironį ar Donelaitį. Pastaruoju metu kilmė teturi ša-
lutinį vaidmenį. Bendra kultūra ir kalba, o ne genealo-
giniai šeimos medžio tyrimai nulemia asmens tautybę, 
nors biologiniai ryšiai nėra neigiami. Tariama, kad jei 
kalbi estiškai, tai ir esi estas. Antra vertus, norint pa-
laikyti tautos tęstinumą ir solidarumą, svarbu, kad jos 
nariai jaustųsi priklausantys iš kartos į kartą pereinan-
čiai bendruomenei, kaip ir jų protėviai ir palikuonys. 
Etnokultūrinio tautiškumo teoretikai linkę galvoti, kad 
žmonės gimsta tautoje, kurios kultūra atlieka tokį sva-
rų vaidmenį jų dvasiniame brendime ir gyvenime, kad 
jie privalo įsipareigoti jai, jos kultūros ir narių klestėji-
mui. Žmogus nesirenka tautos, jam lemta jai priklausy-
ti, tad viliamasi, kad jis savo lemtį pripažins ir įsisavins. 
Kultūra ir atitinkamai suprasta kilmė, o ne pilietybė ar 
gyvenamoji vieta, lemianti tautinę tapatybę, kuri esanti 
bene svarbiausia žmogaus kolektyvinė tapatybė. Tauti-
nė bendruomenė esanti svaresnė už valstybę ir suteikia 
jai legitimumą.

Pilietinis tautiškumas skiria pirmenybę bendrai te-
ritorijai ir politiniams įsipareigojimams, o etnokultū-
rinis – bendrai kultūrai ir likimui. Tai esąs skirtumas 
tarp pasirinktų principų ir tam tikrų priskiriamųjų (as-
criptive) savybių, tarp to, ką žmogus gali pasirinkti, ir 
to, ko negali nei laisvai įsigyti, nei savanoriškai atsi-
sakyti. Pilietinis tautiškumas siekia suteikti piliečių 
lojalumui politinį, o ne kultūrinį pagrindą, sukurti ko-
lektyvinę tapatybę remiantis politinėmis normomis, 
vertybėmis ir procedūromis. Pabrėžiama, kad žmogus 
pasirenka savo politinę tapatybę. Iš etnokultūrinio tau-

tiškumo perspektyvos tauta žadinanti mūsų dvasinį pa-
budimą ir brendimą, lemianti žmogaus elgesio normas, 
požiūrį į visuomenę ir pasaulį. Vaizdžiai tariant, „susi-
pažinimas su kultūra lemia vaizduotės sienas. Dalyva-
vimas kultūroje, buvimas jos nare lemia įvykdomumo 
ribas“2. Teigiama, kad žmonės turi teisę į savo kultūrą, 
kurią kiti įpareigoti gerbti ir palaikyti. Jei tokia teisė iš 
tiesų yra, tai kultūrinės bendruomenės gali reikalauti, 
kad valstybė ir kiti žmonės imtųsi priemonių šiai teisei 
įgyvendinti, sudarydami sąlygas kultūros išlaikymui ir 
klestėjimui.

Nesama nei grynų pilietinių, nei grynų etnokultūrinių 
tautiškumų. Pilietinis tautiškumas ir juo grindžiama 
pilietinė valstybė neišvengiamai turi etnokultūriniam 
tautiškumui priskiriamų elementų. Pirma, neįmano-
ma iš viešojo gyvenimo visiškai pašalinti etnokultūrinių 
elementų, kurie nuspalvina ir šalies politinę kultūrą. 
Svarbūs viešojo gyvenimo aspektai – valstybinės šven-
tės, simboliai, oficialioji kalba – bus paženklinti praei-
ties, tad susieti su pagrindinės tautos kultūra ir savi-
mone. Antra, likimas lemia ne tik tai, kurioje šeimoje ar 
tautoje žmogus gimsta, bet ir kurios šalies teritorijoje. 
Pilietinėje valstybėje piliečiu tampama gimstant, o ne 
kai subręstama ir sąmoningai nutariama pritarti šalies 
politinei santvarkai, juolab kad pilietybė neatimama, 
jei pilietis tampa fašistu ar komunistu. Narystė politi-
nėje, kaip ir etninėje tautoje paveldima, o ne renkama-
si, ją lemia likimas, ne laisvas sprendimas. Pilietinio 
tautiškumo šalininkai kartais mėgina neigti ypatingą 
likimo vaidmenį aiškindami, kad „politinė tapatybė lai-
kytina savanoriškai pasirinkta, jei piliečiai gali veikti 
politinius procesus, kuriais jie bendrai įsisąmonina savo 
tradicijas ir interpretuoja savo istoriją ir vertybes, tad 
ir gali laisvai juos priimti kaip savus, o ne kaip svetimų 
primestus“3. Toks aiškinimas yra tylaus (tacit) pritari-
mo, kuriuo stengiamasi pagrįsti politinį įsipareigojimą, 
variantas, tad neįtikimas ir dirbtinis. Visų pakraipų 
demokratijų piliečiai dalyvauja lemiant šalies politikos 
kursą ir interpretuojant jos istoriją bei vertybes. Trečia, 
pilietinė, kaip ir etninė, valstybė klestės tik tuo atveju, 
jei piliečiai laikys valstybę sava, jaus ypatingus įsipa-
reigojimus bendrapiliečiams, su jais ir valstybe susies 
savo ir savo palikuonių likimą. Tad svarbu, kad pilie-
čiai vaizduotųsi dalyvaujantys valstybės ir jos žmonių 
istorijos tėkmėje. Šitoks „savumo“ ir bendrumo jausmas 
kuriamas sąskaita tų, kurie, nedalyvaudami bendrame 
gyvenime, lieka anapus jo, net jei jie nelaikomi priešais, 
o žmonės rikiuojami į savųjų ir nesavųjų gretas vien 
teritoriniu pagrindu. Šis savotiškas uždarumas yra ne-

tautiškuMai

2 avishai Margalit, joseph Raz, „national self-determination“, in: 
Journal of Philosophy, 1990, t. 87, p. 449. alasdairas Macintyre‘as tvirti-
na, kad svarbu, iš kur ir iš ko žmogus išmoksta dorovės principus. nors 
plačios apimties dorovės (pavyzdžiui, krikščioniškosios) principai ir pa-
grindinės vertybės gali būti pripažintos skirtingose visuomenėse, jiems 

suteikiama ypatinga interpretacija, kurią lemia konkreti istorija ir socia-
linė tvarka, ir todėl tie principai nėra visur tie patys (alasdair Mac intyre, 
Is Patriotism A Virtue?, (ser. The Lindley Lecture), Lawrence, kan.: uni-
versity of kansas, 1984). Giminingas mintis dėsto Charlesas tayloras ir 
kiti vadinamieji komunitarai. 
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išvengiamas visų valstybių ir jų atsiskyrimo nuo kitų 
valstybių pagrindas.

Nesama ir grynai etnokultūrinių valstybių. Teritori-
nės valdžios ir teisinės valstybės poreikiai verčia moder-
nias valstybes panašiai traktuoti visus šalies gyvento-
jus, net marginalizuotas mažumas. Jei Viduramžiais ir 
Renesanso laikais karalystės bei kiti politiniai vienetai 
turėjo skirtingus teisinius režimus skirtingų luomų, 
religijų, tautų ar etninių grupių žmonėms, tai moder-
nios valstybės, išskyrus apartheido paženklintas šalis, 
turi bendrą visiems gyventojams galiojančią teisės sis-
temą. Nors esama diskriminacijos ir kitų neteisybių, 
modernios valstybės teisiniu požiūriu daugmaž lygiai 
traktuoja savo piliečius, nepriklausomai nuo jų kilmės 
ar kultūros. Imigracija ir mišrios vedybos užtikrina, 
kad jokia šalis negali apsieiti be kitataučių įpilietini-
mo procedūrų. Etnokultūrinėje valstybėje tai paprastai 
reiškia pilietybės suteikimą žmonėms, kurie nėra ben-
drataučiai pagal savo kilmę ir kultūrą, jų priėmimą į 
tautą. Svarbų vaidmenį atlieka ir anūkai. Kad ir kiek 
tėvai būtų nepatenkinti, jog jų vaikai susituokė su sve-
timtaute, meilė anūkams užtikrina, kad jie reikalaus, 
jog valstybė laikytų anūkus visateisiais piliečiais. Net 
nacių Vokietijoje žmonės, kurie turėjo du žydų kilmės 
senelius, bet nebuvo susituokę su žydu ir nelankė sina-
gogos, buvo laikomi Mischlinge, o ne žydais. Jie buvo 
diskriminuojami, bet nežudomi, nes valdžia vengė už-
sitraukti vokiečių kilmės giminių priešiškumą.

 Tautiškumų persipynimą rodo ir tautinės tapatybės 
daugiasluoksniškumas. Prancūzės politikos teoretikės 
Cécile Laborde teigimu, tautinė tapatybė esanti sudė-
tingas reiškinys, ir ją sudarantys bent keturi sluoksniai 
arba elementai:

(I) etninis, susietas su kilme ir giminyste;
(II) kultūrinis plačiąja prasme, t. y. kalba, gyveni-

mo būdas, tradicijos bei papročiai, būdingi konkrečiai 
visuomenei;

(III) politinė kultūra, įkūnyta valdžios institucijose, 
politinėje praktikoje, simboliuose, ideologinėse bei re-
torinėse tradicijose ir t. t.;

(IV) abstraktūs visuotiniai politiniai idealai ir pro-
cedūros, paprastai išdėstytos konstitucijoje4.
Laborde siūlomas suskirstymas yra vertingas, nors 

turiu abejonių dėl ketvirtojo abstrakčiausio sluoksnio. 
Manau, kad būtų tiksliau jį sieti su tuo, kaip bendruo-
menė interpretuoja dorovinius visuotinius principus, 
kuriems iš jų ji teikia santykinę pirmenybę, kaip ir ko-
kiomis aplinkybėmis stengiamasi juos įgyvendinti. An-
tai viena bendruomenė gali labiau vertinti drovumą ir 

dievobaimingumą, kita – laisvą individo vystymąsi. Ati-
tinkamomis progomis atsižvelgiama į šiuos principus, 
priimant sprendimus, stengiantis nustatyti, kas dary-
tina. Šalies politine kultūra yra tie lankstūs ir tamprūs 
rėmai, kurie apima ir nustato bendruomenės politinio 
gyvenimo bruožus. Tai kolektyvinės institucijos, politi-
niai ritualai ir simboliai, retorikos įvairovė, įpročiai ir 
lūkesčiai, kurie ženklina šalies politiką. Bendra politinė 
kultūra neužtikrina konsensuso, nes kai kurie ginčai 
vis atnaujinami, kintant sąlygoms ir iššūkiams. Labor-
de nurodo, kad vienijant modernios valstybės žmones, 
kultūra plačiąja prasme ir politinė kultūra atlieka ge-
rokai svaresnį vaidmenį negu kilmė ir visuotiniai bei 
dorovės principai.

II

Nereikia perdėm griežtai priešpriešinti pilietinio ir 
etnokultūrinio tautiškumų ar manyti, kad reikia rinktis 
arba vieną, arba kitą, tariant, kad jei tautiškumas nėra 
etnokultūrinis, tai jis turįs būti pilietinis, ir atvirkščiai. 
Esama įvairių pilietinio ir etnokultūrinio tautiškumų 
rūšių su skirtingais universalizmo ir partikuliarizmo 
deriniais5. Rikiuojant tautiškumus pagal jų teikiamą 
svarbą visuotiniams principams, turime šias tautišku-
mo rūšis: konstitucinį patriotizmą – pilietinį patriotiz-
mą – teritorinį patriotizmą – liberalų pilietinį tautiš-
kumą – liberalų etnokultūrinį tautiškumą – tradicinį 
etnokultūrinį tautiškumą.

1) Pirmiausia nagrinėsiu konstitucinį patriotizmą 
arba Verfassungspatriotismus, kaip jį vaidina šios teo-
rijos pagrindus išvystę Vokietijos mąstytojai. Skirsiu 
šiai teorijai daugiau dėmesio, nes ji itin pabrėžia visuo-
tinumo elementus bei siekia radikaliai sumažinti tau-
tiškumo vaidmenį politiniame gyvenime. Konstitucinis 
patriotizmas siekia sukurti postnacionalinę politinę ta-
patybę, grindžiamą demokratinių vertybių ir žmogaus 
teisių pripažinimu. Piliečius turėtų sutelkti pritarimas 
šioms bendroms vertybėms, o ne tradiciniai ikipoliti-
niai, etniniai ryšiai, kuriais pasikliauja tautinės valsty-
bės, siekdamos suvienyti savo gyventojus. Konstituciniu 
patriotizmu grindžiama valstybė yra politinė sąjunga, 
kurią vienija laisvavalis pritarimas valdymo sistemai, 
sukurtai ir palaikomai konstitucijos6. Konstituciniai 
patriotai savo ištikimybę suteikia universaliems demo-
kratijos ir žmogaus teisių principams bei praktikoms, 
sąmoningai įsipareigoja valstybei, kuri pasiryžusi gerb-
ti liberalios demokratijos normas ir vertybes.

Konstituciniai patriotai mano, kad imigracijai ir glo-
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3 Ciaran Cronin, „democracy and Collective identity: in defense of 
Constitutional Patriotism“, in: European Journal of Philosophy, 2003, 
t. 11, p. 4.

4 Cécile Laborde, „From Constitutional to Civic Patriotism“, in: British 
Journal of Political Science, 2002, t. 32, p. 598.

5 kai kurie filosofai tvirtintų, kad valstybė, kurią jie norėtų sukurti, 
nieko bendra neturi su tautiškumu, bet sietina vien su patriotizmu.

6 attracta ingram, „Constitutional Patriotism“, in: Philosophy & Social 
Criticism, 1996, t. 22, p. 1.
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balizacijai įgyjant pagreitį, visuomenės tampa daugia-
kultūrėmis, jose gyvenantys įvairių tautų, etninių gru-
pių bei religijų nariai yra vis mažiau linkę atsisakyti 
jiems būdingų bruožų bei tradicijų ir įsilieti į pagrindi-
nės tautos kultūrą. Attracta Ingram teigimu, „daugia-
tautiniame kontekste tauta negali būti politinės vie-
nybės pagrindas“7. Konstitucinio patriotizmo rėmėjai 
mano, kad ištikimybė laisvos ir demokratinės valstybės 
principams gali pakeisti siaurą nacionalizmą, išsaugant 
jo gebėjimą mobilizuoti ir telkti gyventojus. Skirtingai 
nuo nacionalizmo, šitoks patriotizmas nesąs nei nekri-
tiškas, nei karingas, ir dera su įsipareigojimu dorovės 
principams ir visai žmonijai. Nesiekdamas etninio ir 
kultūrinio homogeniškumo, jis esąs tolerantiškesnis ir 
tinkamesnis nūdienos pasauliui8.

Konstitucinis patriotizmas siekia perorientuoti gy-
ventojų politinę ištikimybę, jos valstybės etninius iki-
politinius pamatus iškeičiant į įsipareigojimą ypatingos 
rūšies politinei santvarkai, 
t. y. valstybei, kurios na-
rius vienija tam tikros tai-
syklės, normos ar praktikos. 
Konstitucinio patriotizmo 
šalininkai pažymi, kad poli-
tinės ištikimybės perorien-
tavimo mintis nėra nauja. 
Ankstesniais amžiais poli-
tinė tapatybė buvo siejama 
su gentine, etnine ir konfesi-
ne tapatybe, politinės teisės 
buvo suteikiamos tik tiems 
individams, kurie atitiko ne-
politinius kriterijus, antai 
priklausė aukštesniesiems 
luomams, vadovaujančioms 
gentims, dominuojančiai re-
ligijai. Demokratijos kalvė-
je Anglijoje politinės teisės 
buvo suteikiamos protestan-
tams, bet ne katalikams, o 
Ispanijoje šių teisių neturėjo 
protestantai. Antra vertus, 
jau nuo seno egzistuoja poli-
tinės bendruomenės, kurios 
savo nariams priskiria par-
eigas ir įpareigojimus, skirtingus nuo įsipareigojimų 
šeimai, genčiai, religijai. Konstitucinis patriotizmas yra 
ypatingas tuo, kad jis nesiekia nei sukurti vientisos, ne-
diferencijuotos politinės tvarkos, nei skirti pirmenybės 
kuriai nors vienai etnokultūrinei tapatybei.

Pagrindinis konstitucinio patriotizmo tikslas yra 
įdiegti ir palaikyti teisingą konstitucinę tvarką. Kons-
tituciniai patriotai mano, kad individai turi pripažinti 
vieni kitus kaip laisvus ir lygius bei sukurti teisingas 
sąlygas gyventi kartu9. Tai reiškia, kad politinė sant-
varka turi būti pateisinama ir priimtina visiems, kurie 
turi paklusti kolektyviniams sprendimams. Priešingu 
atveju vieni primes savo galią kitiems. Piliečiai turi įsi-
pareigoti normoms ir vertybėms, kurios sudaro kons-
titucijos šerdį, tai yra konstitucijos pagrindams, visų 
pirma teisingoms ir demokratiškoms procedūroms, pa-
gal kurias priimami teisėti įstatymai. Reikia pateisinti 
ne kiekvieną įstatymą, bet veikiau teisėkūros sistemą 
apskritai ir ją grindžiančius principus. Piliečiai susitai-
kys su buvimu mažumoje (dėl mokesčių politikos, dar-
bo rinkos reguliavimo, užsienio politikos ir t. t), jei jie 
pritaria konstitucijos pagrindams. Įsitikinusi esminiu 
konstitucijos teisingumu ir žinodama, jog įstatymai yra 

priimti pagal konstitucijoje pavirtintas, taigi legitimias 
procedūras, mažuma laikysis įstatymų net kai manys, 
jog jos interesai nėra tinkamai įvertinami, vildamasi, 
jog kitais klausimais jos nuomonę palaikys dauguma. 
Konstitucija nėra laikoma visiems laikams nustatytu, 

tautiškuMai

7 Ibid., p. 2.
8 kai kurias abejones dėl pilietinio tautiškumo tariamo pranašumo 

esu išreiškęs skiltyje „ar pilietinis tautiškumas doroviškai pranašesnis?“ 

(in: Naujasis Židinys-Aidai, 2012, nr. 7, p. 440–441).
9 jan-Werner Müller, Constitutional Patriotism, Princeton: Princeton 

university Press, 2007, p. 58–59.

Gediminas Leonavičius. Fata morgana. 1997. ofortas
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nekintamu tekstu. Konstitucijos gali ir turi būti keičia-
mos ir naujoviškai interpretuojamos, kad jos atspindėtų 
kintančias dorovines nuostatas. Moterys buvo laikomos 
žemesnėmis būtybėmis už vyrus, ir net gana liberalios 
valstybės JAV ir Prancūzija joms suteikė teisę balsuo-
ti tik XX a. Ilgus amžius egzistavo turto cenzas – nes 
tik pasiturintieji esą nebuvo pavaldūs kitiems, gebėjo 
savarankiškai priimti sprendimus ir deramai domėtis 
valstybės reikalais.

Jan-Werner Müller pažymi, kad konstituciniams pat-
riotams ne visada aišku, kam teikti pirmenybę: (a) ar 
visuotinėms vertybėmis, kurios tuomet įgyvendinamos 
tam tikroje politinėje aplinkoje, (b) ar konkrečiai vals-
tybei, jei ji atitinka pagrindinius liberalios demokrati-
jos visuotinumo standartus ir yra deramas pilietinės 
ištikimybės objektas10? Priklausomai nuo atsakymo į 
šį klausimą, turime dvi skirtingas konstitucinio pat-
riotizmo sampratas. Pagal vieną versiją (vadinkime 
ją visuotine), skirtingų šalių piliečiai skiria ypatingą 
reikšmę visuotinės moralės principams, kurie šiek tiek 
skirtingai suprantami jų šalyse. Apskritai tokie princi-
pai kaip žodžio ar religijos laisvė turėtų būti įgyvendinti 
visose šalyse su minimaliomis išlygomis, atspindinčio-
mis vietos politines ir teisines tradicijas bei praktiką. 
Juo labiau konstitucija ir jos įgyvendintojai atitolsta 
ir atsiriboja nuo išskirtinių savo valstybės kultūrinių 
ir politinių bruožų, juo geriau, nes atsisakoma bruožų, 
kurie atspindi daugumos supratimą ir dažnai jai sutei-
kia privilegijų ir lengvatų. Antroji, vietinė interpretacija 
pažymi, kad neturime tiesioginio priėjimo prie žmogaus 
ir prigimtinių teisių. Šios teisės įgyja konkretų turi-
nį konkrečioje teisinėje santvarkoje. Kadangi kiekvie-
na demokratija, jos teisinė bazė ir piliečiai turi unika-
lias savybes, tai kiekviena demokratija ir jos įstatymai 
skirsis. Tačiau abi konstitucinės patriotizmo formos 
pabrėžia, kad politines institucijas reikia peržiūrėti ir 
tobulinti, politiniame gyvenime remtis universaliais 
principais bei pripažinti būtinybę „atskiesti“ esamą po-
litinę ir plačiąją kultūras, kad jos labiau atspindėtų pi-
liečių įvairovę, o valstybė neliktų tik vienos tautybės ar 
etnoso namais.

Konstituciniam patriotizmui, ypač visuotinei jo inter-
pretacijai, priekaištaujama, kad jis negeba išaiškinti 
politinio įsipareigojimo savo šaliai. Filosofas Davidas 
Milleris yra pastebėjęs, kad prisirišimas prie konstitu-
cinio patriotizmo siūlomų bendrųjų principų rodo, jog 
žmogus yra liberalas, o ne fašistas ar anarchistas, bet 
nesuteikia jam politinės tapatybės, kaip daro tauta11. 
Politinė tapatybė sietina su siauresniu, labiau specifi-

niu įsipareigojimu, o ne su plačių principų pripažinimu. 
Tarkime, kad Norvegija ir Švedija savo konstituciją 
ir teisinę bazę grindžia visuotiniais principais, ir kad 
jų piliečiai sieja politinę tapatybę su konstitucija. Jei 
konstitucijos yra panašios, tai būtų racionalu šių šalių 
piliečiams siekti bendros pilietybės, ko gero, vienytis 
ir jausti tą pačią atsakomybę už abiejų šalių likimą. 
Visuotiniai principai nesuteikia pagrindo išskirtinai 
įsipareigoti vienai šaliai, jei kelios šalys panašiai su-
pranta ir įgyvendina šiuos principus12. Bet žmonės yra 
tik vienos šalies patriotai, būtent savosios13. Ir neatro-
do, kad dabartinė ekskliuzyvinė politinio įsipareigojimo 
samprata greitai keisis.

Vietinė interpretacija įtikinamiau aiškina, kodėl žmo-
nės galėtų sieti savo likimą su konstitucinį patriotiz-
mą išpažįstančia valstybe. Žmogaus teisės ir principai 
tampa konkretūs, tik kai įkūnijami specifinėje teisinėje 
sistemoje, to nepadarius jie lieka perdėm abstraktūs, 
kad galėtų teikti gairių žmonių veiksmams. Viena pag-
rindinių prigimtinių teisių yra teisė į nuosavybę. Ne-
bus taikios ir klestinčios visuomenės be šios teisės, nes 
ji būtina siekiant įgyvendinti sudėtingesnius siekius. 
Ūkininkas nesėtų savo laukų, jei žinotų, kad kaimynai 
gali nuimti derlių. Nenukirstume medžio namui staty-
ti, jei kiti būtų laisvi medieną nusitempti į savo kiemą. 
Net jei visi sutiktų, jog negalima pasisavinti kito darbo 
vaisių, aš galiu vienaip suprasti nuosavybės teisės var-
žymus, tu kitaip, o mūsų kaimynai trečiu ar ketvirtu 
būdu. Jei virve apjuosčiau ežerą ir paskelbčiau, kad 
dabar visos žuvys jame yra mano, vargu ar kaimynai 
pripažintų šią mano „nuosavybę“. Galime išvengti nesi-
baigiančių ginčų ir potencialiai rimtų konfrontacijų tik 
priėmus teisės kodeksą, kuris detaliai nustatytų, kas 
yra nuosavybė, ką galime ir ko negalime su savo nuo-
savybe daryti ir t. t. Reikia ir papildymų, nes net itin 
idealizuotomis visuomeninės sutarties sudarymo aplin-
kybėmis neįsivaizduojama, kad būtų galima numatyti, 
kaip interneto amžiuje reikia suprasti intelektinės nuo-
savybės teises. Kitos prigimtinės teisės irgi įgyja turinį 
konkrečiose teisinėse sistemose, nors tai nereiškia, kad 
nesama bendrų idėjų arba kad teisinės sistemos viena 
nuo kitos hermetiškai atskirtos.

Religijos laisvė irgi nėra tai, ką žmonės gali tiesiog 
suvokti, tiesiogiai regėti arba pajausti. Šiuo metu vy-
raujanti religijos laisvės samprata nurodo, kad reikia 
leisti žmonėms praktikuoti savo religiją su kuo mažiau 
trukdžių. Bet kiekvienos šalies istorija ir politinė kul-
tūra lemia, kaip ši samprata sukonkretinama. Ir JAV, 
ir Prancūzija save laiko pilietinėmis visuomenėmis, pa-
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10 Ibid., p. 12.
11 david Miller, On Nationality, (ser. Oxford Political Theory Series), 

oxford: Clarendon Press, 1995, p. 162.
12 Pauline kleingeld teigia, kad demokratija bus veiksminga tik tuo 

atveju, jei žmonės taps pareigingais piliečiais tos šalies, kurioje jie gy-

vena (Pauline kleingeld, „kantian Patriotism“, in: Philosophy & Public 
Affairs, 2000, t. 29, p. 313–341).

13 Vienas filosofas, kurio pavardės neprisimenu, yra pažymėjęs, kad 
žmogui paskelbus, jog jis nutarė būti patriotu, paprastai jo neklausia-
ma, kurios šalies.
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brėžia Bažnyčios ir valstybės atskyrimą. JAV moki-
niai gali nešioti kryželius, dėvėti jarmulką, apjuosti 
galvą sikhų turbanu arba musulmonišku hidžabu, bet 
Prancūzijoje to daryti negalima14. Prancūzijos valdžia 
draudžia rinkti statistiką apie piliečių religinius įsi-
tikinimus, siekiant laiduoti, kad „morališkai nereikš-
mingas“ religinis įsipareigojimas nei suteiktų naudos, 
nei primestų naštos pavieniams piliečiams. Vokietijoje 
tokie statistiniai duomenys ne tik renkami, bet jų pag-
rindu pajamų mokesčių inspekcija reikalauja, kad ti-
kintieji mokėtų bažnyčiai papildomą mokestį, siekiantį 
8% arba 9% nuo pajamų mokesčio. Vokietijos Federaci-
nės Respublikos konstitucija suteikia teisę tradicinėms 
religinėms bendruomenėms rengti tikybos pamokas 
valstybinėse mokyklose. Ateityje šie ryškūs skirtumai 
veikiausiai sumažės, bet jie rodo, kad nesama vienin-
gos, neginčytinos religijos laisvės sampratos, prieina-
mos visiems geros valios žmonėms. Jei tokia būtų, tai 
visi praeityje ir dabar ją pripažintų ir jos laikytųsi. Bet 
tokios sampratos nėra, ir čia ne tik niuansų ar subtily-
bių klausimas. Ką dabar laikome savaime suprantama 
vertybe, kadaise buvo svetima ir atgrasu. Dabartinė re-
ligijos laisvės samprata yra pastarųjų kelių šimtmečių 
vaisius. Ankstesniais laikais religijos laisvė reiškė lais-
vę savo religijai, o ne kitatikių15. Neabejoju, kad ateityje 
rasis ir kitų sampratų16.

Pasak vietinės interpretacijos, nors konstitucinis pat-
riotizmas grindžiamas visuotiniais principais, prita-
riama ne universaliam kodui, bet savo šalies konstitu-
cijai. Pasikliaudami savo politinės kultūros patirtimi 
ir įgūdžiais, piliečiai siekia suteikti konkrečia formą 
teisingumo principams. Jų šalies „konstitucinė kultū-
ra“ nustato rėmus, kuriose vyksta diskusijos, peršamos 
interpretacijos, sprendžiami nesutarimai. Pasak Jür-
geno Habermaso, net būsimoje Europos Federacinėje 
Respub likoje, „tie patys teisiniai principai taip pat turi 

būti aiškinami iš skirtingų nacionalinių tradicijų ir is-
torijos perspektyvos“17. Vargu ar gali būti kitaip. Kon-
krečios sąlygos ir kontekstai, o ne normų visuotinumas 
nustato normų įkūnijimo formą, jų įtraukimą į konkre-
tų teisės kodeksą, kurį palaiko valstybė su savo prievar-
tos instrumentais.

Kartais nuogąstaujama, kad perdėm pasikliaujant 
savąja konstitucine kultūra, bus atsiribojama nuo vi-
suotinių principų, kurie turi būti įgyvendinami kons-
titucijoje. Habermasas teigia, kad „reikia įsisavinti ir 
formuoti savo šalies tradiciją, atsižvelgiant ir pasimo-
kant iš kitų tradicijų bei užtikrinant, kad savoji tra-
dicija būtų tokia, kuri gebėtų įsilieti į transvalstybinę, 
Vakarų Europos konstitucinę kultūrą. Tai laiduojan-
tis konstitucijos partikuliaristinis įrėminimas nė per 
jotą nesumažintų visuotinės liaudies suvereniteto ir 
žmogaus teisių prasmės. Demokratinis pilietiškumas 
neturi būti grindžiamas žmonių tautine tapatybe. Bet 
nepaisant skirtingų kultūrinio gyvenimo formų įvairo-
vės, būtina, kad kiekvienas pilietis būtų socializuotas į 
bendrą politinę kultūrą“18. Konstituciniam patriotizmui 
toks sprendimas būtų idealus, bet ar galima jį paversti 
tikrove, ir kokį konkretų turinį turėtų ši bendra politi-
nė kultūra? Konstituciniai patriotai, kaip Habermasas 
ir Ingram, sieja konstitucinį patriotizmą su viltimi pra-
nokti tautines valstybes. Pilietinė tapatybė turėtų būti 
ne vien „postnacionalinė“, bet ir „viršnacionalinė“, aprė-
pianti kelis tautinius identitetus arba net tampanti pa-
neuropine. Bet Ingram pripažįsta, kad viršnacionalinė 
paneuropinė tapatybė sunkiai skinasi kelią, nes egzis-
tuoja tvirtas polinkis skirti pirmenybę savo šaliai.

2) Pilietinis patriotizmas (Laborde vadina jį kritiniu 
respublikonizmu), kaip ir konstitucinis patriotizmas, 
tvirtina, kad mes turime lygiai gerbti visus piliečius ir 
užtikrinti, kad visi turėtų tas pačias teises bei gebėjimą 
dalyvauti politikoje ir bendruomenės gyvenime kaip 

tautiškuMai

14 Prancūzijos religijos laisvės sampratą kritiškai vertina: Cécile La-
borde, Critical Republicanism: The Hijab Controversy and Political Phi-
losophy, (ser. Oxford Political Theory), oxford university Press, 2008.

15 Religijos tolerancijos raidą europoje Renesanso ir apšvietos laikais 
tradiciškai nušviečia: Perez Zagorin, How the Idea of Religious Toleran-
ce Came to the West, Princeton: Princeton university Press, 2003. Ben-
jaminas kaplanas (Divided by Faith: Religious Conflict and the Practice 
of Toleration in Early Modern Europe, Cambridge, Ma: Harvard uni-
versity Press, 2007) rodo, kad kelias į pakantumą buvo sudėtingesnis 
negu dažnai vaizduojama. konkrečios sąlygos vertė religines bendruo-
menes daryti kompromisus, rasti būdų sugyventi, toleruoti vieni kitus, 
net dalytis maldos namais. žmonės skeptiškai vertino kitatikius, juos 
„pakentė“ senąja žodžio prasme kaip mažesnį blogi, laikė toleranciją 
ne dorybe, bet neišvengiamu susitaikymu su nemalonia tikrove.

16 neatmetama galimybė, kad ateityje religijos laisvė, kuri dabar itin 
saugoma, bus sutapatinama su įsitikinimų laisve apskritai. Brainas Leite-
ris (Why Tolerate Religion?, Princeton: Princeton university Press, 2013) 
argumentuoja prieš religinį išskirtinumą.

17 jürgen Habermas, „Citizenship and national identity“, in: jürgen 
Habermas, Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse 
Theory of Law and Democracy, Cambridge, Ma: the Mit Press, 1996, 

p. 500. nenoriu pasimesti Habermaso egzegetikoje, narplioti jo kartais 
prieštaringus pasisakymus (tam pritardami, paliekame toliau pateikia-
mą citatą neverstą – red. past.), bet dabar manau, jog jis palaiko vietinę 
interpretaciją. Habermasas aiškina, kad vokiečių individuali ir tautinė 
tapatybė neišvengiamai susijusi su gyvenamąja aplinka (Lebensform), 
kurioje genocidas buvęs įmanomas ir iš kurios jie negali pasitraukti. 
Nach wie vor gibt es die einfache Tatsache, daß auch die Nachgebo-
renen in einer Lebensform aufgewachsen sind, in der das möglich war. 
Mit jenem Lebenszusammenhang, in dem Auschwitz möglich war, ist 
unser eigenes Leben nicht etwa durch kontingente Umstände, sondern 
innerlich verknüpft. Unsere Lebensform ist mit der Lebensform unse-
rer Eltern und Großeltern verbunden durch ein schwer entwirrbares 
Geflecht von familialen, örtlichen, politischen, auch intellektuellen 
Überlieferungen – durch ein geschichtliches Milieu also, das uns erst 
zu dem gemacht hat, was und wer wir heute sind. Niemand von uns 
kann sich aus diesem Milieu herausstehlen, weil mit ihm unsere Identi-
tät, sowohl als Individuen wie als Deutsche, unauflöslich verwoben ist 
(jürgen Habermas, „Von offentlichen Gebrauch der Historie“, in: Die 
Zeit, 1986-11-07).

18 jürgen Habermas, „Citizenship and national identity“, p. 500.
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lygūs. Abiejų mokyklų teoretikai mano, kad viena pag-
rindinių nelygybės priežasčių esanti titulinės tautybės 
kultūros politinė hegemonija, jos simbolių ir vertybių 
dominavimas viešojoje sferoje, dažnai neišsakoma, bet 
įsišaknijusi prielaida, kad mažumų atstovai nėra pil-
naverčiai tautos nariai. Jos pripažįsta būtinybę plėsti 
„savųjų“ ratą, siekti, kad dominuojančios tautos nariai 
nebūtų vieninteliai, kuriuos laikome „mes“, visus kitus 
piliečius traktuojant kaip svetimus. Nors konstitucinis 
patriotizmas ragina sukurti naują postnacionalinę po-
litinę tapatybę, pilietinis patriotizmas atspirties tašku 
laiko egzistuojančią tautinę tapatybę, tik stengiasi ją 
„nuetninti“ arba „ištautinti“, laipsniškai šalinant tas 
tapatybės savybes, kurios prisideda prie mažumų nie-
kinimo ir stigmatizavimo kaip „kitų“. „Nuetninimo“ 
procesą turi lydėti mažumų tapatybių „sulygiareikšmi-
nimas“ siekiant, kad šios tapatybės būtų pateikiamos 
ir suvokiamos kaip normali prancūzų, vokiečių ar lietu-
vių būsena, kad tamsiaodis musulmonas būtų toks pat 
prancūzas, kaip ir šviesiaplaukė bretonė. Pašalinami 
institucionalizuoti vaizdiniai, kurie, pristatydami ma-
žumas kaip nepelniusias pagarbos ir savigarbos, užker-
ta kelią joms dalyvauti viešajame gyvenime lygiaverčių 
partnerių statusu.

Pilietiniai patriotai mano, kad beprasmiška sekti 

konstitucinio patriotizmo pavyzdžiu ir apsimesti, kad 
mes galime apsieiti be socializacijos esamoje kultūroje 
ir ex nihilo mėginti abstrakčių vertybių pagrindu kur-
ti naują politinę tapatybę. Skirtingai nuo liberalaus 
tautiškumo atstovų, jie tvirtina, kad reikia labai griež-
tai apibrėžti socializacijos aspektus ir pobūdį, tikslus 
ir ribas, išnagrinėti ir įvertinti etninius bei pilietinius 
elementus, jų supratimą bei įgyvendinimą, palaikant 
tik tuos, kurie sulauktų racionalaus visų, kurie būtų jų 
veikiami, pritarimo. Veikiausiai tik „plonieji“ politiniai 
aspektai išlaikytų šį egzaminą, o svarbūs tradicinės 
kultūros elementai, net tokie „nekenksmingi“ kaip mi-
tybos įpročiai arba apranga, nebebūtų laikomi sudėtinė-
mis tautinės tapatybės dalimis ir požymiais. Kai kurie 
etnokultūriniai elementai liktų. Nebūtų atsisakoma 
krikščioniškojo kalendoriaus, nesikeistų upių, ežerų, 
miestų ar regionų pavadinimai, išliktų dalis tradicinių 
švenčių (Prancūzija neįsivaizduojama be Bastilijos die-
nos, JAV – be Liepos ketvirtosios), kaip ir pagrindinė 
kalba. Bet kultūros elementų „atskiedimas“ laipsniškai 
suteiktų vis didėjančią reikšmę politinei kultūrai ir poli-
tinei tapatybei, kurios ilgainiui taptų ištikimybės ir soli-
darumo ašimi. Leborde teigimu, pilietinis patrio tizmas 
pasieks panašią baigtį kaip konstitucinis patriotizmas, 
bet tik kitu maršrutu. „Taigi abstraktus, „konstituci-

kęstutis k. GiRnius

Gediminas Leonavičius. Gausybės tinklai. 2005. ofortas
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nis patriotizmas“ išsivysto ex post, o nėra teigiamas a 
priori.“19

3) Esama ir teritorinio patriotizmo, pavyzdžiui, Pran-
cūzijos ir JAV. Pilietis savo meilę šaliai sieja su įsipa-
reigojimu šalies politinėms institucijoms, kurios įkūni-
ja šalies politinius principus ir remiasi savita istorija 
ir atmintimi. Tai įsipareigojimas valstybei, apytikriai 
tokiai, kokia ji yra. Teritorinis patriotizmas sulaukia 
šalies gyventojų ištikimybės bei paklusnumo, neišski-
ria nė vienos tautybės ir geba suburti visus piliečius, 
nepriklausomai nuo jų kilmės. Šitokį patriotizmą entu-
ziastingai gina Maurizio Viroli savo knygoje For Love 
of Country20. Pasak Virolio, patriotizmas reiškia ryžtą 
atsisakyti savo interesų už šalies laisvę ir gerovę bei 
įsipareigoti nežinomiems bendrapiliečiams. Viroli ilgisi 
„patriotizmo be nacionalizmo“, kuris sutelktų gyvento-
jus, skatintų pasiaukojimą, bet ir apsieitų be siauriai 
etninės ir išskiriančios tautos sampratos. Viroli atmeta 
šalies ypatybėmis grindžiamą (trait-based) patriotizmą, 
nurodydamas, jog galime būti tik savo gimtosios žemės 
patriotais. Jis rašo, kad laisve galima džiaugtis įvairio-
se šalyse, bet esame pririšti tik prie vienos žemės. Tyra 
meilė apskritai esanti tikrai racionalesnė nei užterštoji 
„vaikiškais prietarais“ (susieta su savos šalies ypatybė-
mis – K. G.), bet tai yra skirtingos meilės. Net galima 
klausti, ar grynai politinė meilė gali dar būti vadinama 
„šalies meile“21. Skirtingai negu visuotinis konstitucinis 
patriotizmas, teritorinis patriotizmas gali lengvai pa-
aiškinti, kodėl reikia būti ištikimam savo, o ne kuriai 
nors kitai šaliai, kurios konstitucinė santvarka mažai 
kuo skiriasi nuo savos šalies. Ir, skirtingai nei pilietinis 
patriotizmas, teritorinis patriotizmas, tegul ir ne aklas 
savo valstybės trūkumams, nejaučia ypatingo poreikio 
keisti šalies politikos ir kultūros, pašalinant labiau par-
tikuliaristinius elementus. Viroli rožinėmis spalvomis 
apibūdina patriotizmą, bet neaišku, kiek jo vizija at-
spindi tikrovę. Viroli nutyli daugybę negerovių, kurios 
praeityje ženklindavo patriotizmą, būtent šovinizmą ir 
militarizmą, polinkį apkrauti piliečius pareigomis, pro-
pagandos persunktą švietimo sistemą. JAV ir Prancū-
zijos pavyzdžiai rodo, kad pilietiškai patriotiškos šalys 
irgi gali būti tiek pat nesvetingos imigrantams, kaip ir 

etnokultūrinį momentą pabrėžiančios valstybės22. Be to, 
klaustina, kiek JAV ir Prancūzijos patriotizmui pasise-
ka išvengti partikuliaristinių etninių momentų.

4) Laikas trumpam pažvelgti į liberalųjį nacionalizmą, 
kuris teigia, jog įsipareigojimas tautai dera su pagrindi-
niais liberalizmo principais. Pasak Davido Millerio, pri-
klausymas tautai leidžia bendrataučiams suprasti, kas 
jie yra, iš kur jie kilę, kuo jiems dera būti. Tautiškumas 
duoda jiems galimybę žiūrėti į pasaulį kaip į savo kū-
rinį, nustato jų tapatybę, suteikia kontekstą priimant 
dorovinius sprendimus. Priklausymas tautai turi ir ins-
trumentinę vertę. Tautiškumas sukuria ir palaiko soli-
darumą bei tarpusavio pasitikėjimą, be kurių negalėtų 
klestėti turto perskirstymu grindžiama gerovės valsty-
bė bei skaidresnė ir piliečius labiau įgalinanti demokra-
tija. Bendrumo su kitais tautos nariais jausmas sudaro 
sąlygas teisingos valstybės klestėjimui23.

Millerio tautos sampratą laikau liberaliu pilietiniu 
nacionalizmu. Nors jis pabrėžia ypatingą tautiškumo 
svarbą ir mano, kad tautiškumas esąs visuomenės kli-
jai, kartu jis aiškina, kad valstybė turi telkti visus savo 
gyventojus, įtraukti ir ateivius į tautą. Reikia praplės-
ti, iš dalies ir atskiesti, tautinę tapatybę, idant ji būtų 
labiau priimtina visiems piliečiams, pašalinant mažu-
moms atgrasius momentus. Savo ruožtu ateiviai turi 
atsikratyti tų papročių ir vertybių, kurios nedera su 
bendrais šalies principais. Tautinė tapatybė negali būti 
kultūriškai neutrali, bet galima mažinti jos šališkumą 
ir ekskliuzyvinius momentus. Visi šalies piliečiai turi 
įgyti naują savipratą, kuri švelnina tai, kas skiria, ir 
stiprina tai, kas vienija. Mokyklos turi įgyvendinti na-
cionalinę visiems mokiniams privalomą mokymo pro-
gramą. Pilietybė turi būti lengvai prieinama, nepaisant 
kilmės, bet imigrantai turi įsisąmoninti pagrindines 
tautos vertybes, priimti narystės įsipareigojimus, ugdy-
ti savo vaikus būti ištikimais piliečiais. Kaip ir pilietinis 
patriotizmas, Millerio rūšies liberalusis nacionalizmas 
jaučia poreikį atskiesti dominuojančią kultūrą, idant ji 
taptų priimtinesnė mažumoms. Tačiau, skirtingai nei 
pilietinis patriotizmas, jis mano, kad politinė ištikimybė 
kuriama tautiniu pagrindu, taigi tarpininkaujant tau-
tai bei puoselėjant ryšius, kurie iš esmės nėra politiniai. 

19 Cécile Laborde, op. cit., p. 251. Laborde taip pat pažymi, kad pi-
lietiniam patriotizmui svetima multikultūralizmo tapatybės ir pripažini-
mo politika, raginanti puoselėti kultūrų įvairovę, pabrėžti grupių skir-
tumus, suteikti joms, pavyzdžiui, atskiras švietimo sistemas, ypatingas 
savivaldos teises, užtikrintą atstovavimą kai kuriose institucijose su veto 
teise itin jautriose srityse. Pilietiniai patriotai pabrėžia, kad mažumoms 
yra itin svarbu, jog valdžia ir teisinė santvarka bei visi šalies gyventojai 
traktuotų jos narius kaip lygiateisius piliečius, vertus lygios pagarbos. 
Multikultūrinė politika gali sukelti neigiamų pasekmių, sutelkdama dė-
mesį į kultūros ir pripažinimo klausimus, užuot rūpindamasi socialinės 
ir ekonominės nelygybės pašalinimu. kyla pavojus, kad mažumos su-
sitelks iš dalies savo sukurtame gete ir tarp jų didės kitoniškumo ir sve-
timumo jausmai. Partikuliaristinių ir ribotų tapatybių puoselėjimas gali 
pakirsti solidarumą ir brolybės jausmus, be kurių sunku įgyvendinti 

tautiškuMai

nuoseklesnę ir skaidresnę demokratiją, palaikyti socialinį teisingumą ir 
kitas liberalios demokratijos ypatybes.

20 Maurizio Viroli, For Love of Country: An Essay On Patriotism and 
Nationalism, oxford university Press, 1995.

21 Ibid., p. 56.
22 Robertas o. Paxtonas pilietybės ir emigracijos politiką aptaria savo 

recenzijoje „Can you Really Become French?“, in: New York Review of 
Books, 2009-04-06, nr. 56 (6).

23 tarp svarbiausių Millerio straipsnių šia tema yra: „the ethical si-
gnificance of nationality“, in: Ethics, 1988, t. 98, p. 647–662; „natio-
nality: some Replies“, in: Journal of Applied Philosophy, 1997, t. 14, p. 
69–82; „Reasonable Partiality toward Compatriots“, in: Ethical Theory 
and Moral Practice, 2005, t. 8, p. 63–81; taip pat jo knyga On Natio-
nality (1995).
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Ištautinimas yra ribotesnis, išsaugojama daugiau tra-
dicinės kultūros.

5) Izraelio filosofė Yael Tamir atstovauja liberaliajam 
kultūriniam nacionalizmui24. Jei Milleris siekia sukur-
ti vieną visus vienijančią tautinę tapatybę, tinkamą 
visiems šalies gyventojams, atitinkamai pakeičiant ir 
adaptuojant dominuojančios kultūros bruožus ir tra-
dicijas bei pabrėžiant bendrus liberalizmo principus, 
Tamir manymu, tautos kultūrinė tapatybė turinti būti 
išsaugoma visu mastu, tik štai teisė į šią kultūros pil-
natvę turinti būti suteikiama visoms tautos. Kultūra 
negali būti išstumta į privačią sferą, jai reikia viešumos 
ir viešo pripažinimo. Nors ne visos tautos gali turėti 
savo valstybę, visos tautos turi teisę į viešąją erdvę, kai 
jos sudaro daugumą. Skirtingos tautos galėtų gyven-
ti viena šalia kitos daugiatautėje supervalstybėje, ko-
kia ateityje galėtų tapti ES. Tradicinė valstybė galėtų 
sunykti arba atrofuotis, ją pakeičiant autonominėmis 
savo reikalus tvarkančiomis tautinėmis bendruomenė-
mis bei regioninėmis organizacijomis, kurios tarpinin-
kautų tarp etninių bendruomenių ir plačiojo pasaulio. 
Tamir ir konstituciniai bei pilietiniai patriotai vienin-
gai mano, kad valstybė yra neišvengiamai palankesnė 
dominuojančiai tautinei grupei. Pilietiškumo šalinin-
kai įsitikinę, kad nelygybę reikia pašalinti, mažinant 
dominuojančios kultūros vaidmenį. Tamir renkasi kitą 
prieigą: ji siūlo plėsti mažumų teises, remti jų kultū-
ros institucijas, ir, jei įmanoma, suteikti joms viešąją 
sferą, kurioje jos gali kurti ir didžiuotis savo kultūra. 
Užuot siekę atskiestos, visus aprėpiančios tautinės ta-
patybės, liberalieji kultūriniai tautininkai pirmenybę 
skiria kultūrų išlaikymui ir puoselėjimui, įpareigojant 
valstybę sudaryti sąlygas visų tautų ir etninių grupių 
kultūroms klestėti.

Kuo skiriasi šios dvi liberalaus tautiškumo rūšys? 
Liberalus pilietinis tautiškumas siekia sukurti gana 
stiprią pilietinę tapatybę, sumažinant tuos tautiškumo 
elementus, kurie išskirtinai palaikomi ar siejami su 
viena etnine grupe. Visos etninės grupės turi „nusiet-
ninti“ ir stiprinti visus aprėpiančią pilietinę tapatybę. 
Bendras pilietiškumas yra puoselėjamas etnokultū-
rinės tapatybės sąskaita, bet tas pilietiškumas nėra 
pirmasis žingsnis į postnacionalinę tapatybę, jis lieka 
išskiriančiu tautos bruožu. Liberalus kultūrinis nacio-
nalizmas pabrėžia kultūros svarbą, siūlo ją stiprinti, 
o ne atskiesti. Idealiomis sąlygomis tvarios tautinės 
bend ruomenės gyventų šalia viena kitos bendroje vals-
tybėje, kuri sudarytų sąlygas joms klestėti ir minimaliai 
kištųsi į jų reikalus. Liberalus pilietinis nacionalizmas 
pritaria etnokultūrinių tapatybių silpninimui, siekiant 
sukurti visus labiau vienijančią pilietinę tapatybę, kuri 

sustiprintų valstybę, skatintų demokratiją ir socialinį 
teisingumą. Liberalus kultūrinis nacionalizmas pirme-
nybę teikia kiekvienos etnokultūrinės grupės teisei į 
savo kultūrą, jos stiprinimui, atitinkamomis aplinky-
bėmis apribojant valstybės vaidmenį, net išskaidant 
dabartines valstybes į mažesnius vienetus arba perei-
nant į federalizmą.

Liberalūs tautiškumai šiek tiek skiriasi požiūriu į 
tautą. Nors Milleris pabrėžia tautos reikšmę žmogui ir 
jo dvasiniam vystymuisi, tautiškumas jam yra ir prie-
monė valstybei stiprinti. Liberaliam kultūriniam tau-
tiškumui kultūra yra pagrindinė vertybė, skirtingos 
valstybės santvarkos yra priemonės jai palaikyti. Vals-
tybės priimtinumas priklauso nuo jos gebėjimo palai-
kyti tautos kultūrą. Jei būtų išrastas pakaitalas tau-
tiškumui, kuris labiau skatintų liberalios demokratijos 
žydėjimą, liberalus pilietinis tautiškumas gal ir pritar-
tų, jei piliečiai atsisakytų savo tautinės tapatybės. Li-
beralus etnokultūrinis tautiškumas priešintųsi tokios 
santvarkos kūrimui.

6) Pagaliau yra ir tradicinis etnokultūrinis tautišku-
mas, kuris siekia išsaugoti ir puoselėti savo istorinės 
bendruomenės kultūrą, kalbą, gyvenimo būdą, papro-
čius ir tradicijas, teikdamas tam pirmenybę. Manoma, 
kad kiekviena šalis gali būti palankesnė savo tautie-
čiams iš dalies dėl to, kad kitos tautos irgi turi savo vals-
tybę, kurioje jų kultūrai rodomas ypatingas dėmesys. 
Jei Lietuvos valstybė, nediskriminuodama kitataučių, 
itin rūpintųsi lietuviais, vietos lenkai ir rusai neturėtų 
skųstis, nes lenkai jaučia valstybės palankumą Lenki-
joje, rusai – Rusijos Federacijoje.

III

Yra daug klausimų, į kurios reikėtų atsakyti, siekiant 
nustatyti, kuris tautiškumo ar patriotizmo variantas 
yra patraukliausias. Nagrinėsiu tik du. Pirma, ar gali-
ma sukurti tvirtą, solidarumą palaikančią kolektyvinę 
tapatybę valstybės mastu be tautos, ar tauta, net ir pi-
lietinė, yra būtinas tarpininkas tarp žmogaus ir valsty-
bės, siekiant laiduoti gilų įsipareigojimą politiniam vie-
netui. Antra, ar egzistuoja teisė į kultūrą, ir ar ši teisė 
yra pakankamai svarbi, kad reikėtų ją palaikyti, net jei 
jos įgyvendinimas reikalautų, jog valstybė skirtingai 
traktuotų savo piliečius.

Lengva teigti, kad egzistuoja bendra kultūra, gerokai 
sudėtingiau išvardyti jos konkrečius bruožus. Kultūros 
keičiasi, jos veikia viena kitą, pasisavina ir perdirbinėja 
atskirus elementus. Visas veikia globalizacija. Neginčy-
tina, kad lietuvių kalba yra lietuvių kultūros bruožas, 
bet kokie yra kiti elementai? Religingumas ar katali-
kybė? Vieni pritartų, antri prieštarautų teigdami, kad 
katalikybė yra tik trumpalaikis svetimkūnis. Kokios 
yra lietuviškos tradicijos ir vertybės? XX a. pradžioje 
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24 yael tamir, Liberal Nationalism, Princeton: Princeton university 
Press, 1993.
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šios tradicijos buvo katalikiškos ir valstietiškos, bet jos 
išblėso, išnykus jas palaikančioms socialinėms struktū-
roms. Etnografiniai ansambliai tebedainuoja liaudies 
dainas, bet Lietuvos popžvaigždės ir jų mėgėjai mieliau 
dainuoja darkyta anglų kalba.

Problema nėra unikali Lietuvai. Didesnėse šalyse re-
gioniniai skirtumai dar ryškesni. Nors klasių kovos ap-
rimo, darbininkai ir turtingieji gyvena lygiagrečiuose 
pasauliuose. Jie kalba ta pačia kalba, bet nemanoma, 
kad vien kalba lemia priklausymą kultūrai. Dauguma 
jaunų rusų ir lenkų laisvai kalba lietuviškai, daugelis 
lietuvių – rusiškai arba lenkiškai. Ar tai reiškia, kad jie 
ne tik dvikalbiai, bet ir priklauso dviem kultūroms? Net 
ta rusakalbė lietuvaitė, kuri niekada nebuvo Rusijoje ir 
su rusais bendrauja minimaliai?

Nemėginsiu apibūdinti kultūros, bet atkreipsiu dėme-
sį į dvi galimas kultūros sampratas. Pagal plačiąją (pra-
laidžią) sampratą, kultūrą sudaro bendra kalba ir kitos 
bendro gyvenimo savybės. Kultūra yra talpi, jai gali 
priklausyti įvairių etninių bendruomenių nariai, turin-
tys labai skirtingas vertybes, gyvensenas, skonius. Pa-
gal šią sampratą visi lietuviai dalijasi bendra kultūra, 
kuri taip pat apima Lietuvoje gyvenančių rusų ir lenkų 
daugumą bei lietuvius emigrantus. Kalbama apie Eu-
ropos kultūrą, nors nelengva nurodyti, ką bendro turi 
europiečiai. Siauroji kultūros samprata yra reiklesnė. 
Žmonės laikomi tos pačios kultūrinės bendruomenės 
nariais ne tik kai jie kalba ta pačia kalba, bet ir kai juos 
dar jungia panašios vertybės, tradicijos, pomėgiai, pa-
saulėžiūra ir t. t.

Nors plačioji koncepcija leidžia teigti, kad tai pačiai 
kultūrinei bendruomenei priklauso didžioji tautos ar 
valstybės narių dauguma, abejotina, ar šitokia kultūrinė 
bendruomenė geba įkvėpti tvirtą tarpusavio solidarumo 
jausmą, skatinti savo narius remti šiuolaikinės gerovės 
valstybės perskirstymo funkcijas, ypač kai lėšos plaukia 
iš kišenės, o ne į ją. Istoriškai daugelis teisės aktų, kurie 
paklojo gerovės valstybės pamatus, rasdavosi iš po ilgų, 
kartais ir kruvinų konfrontacijų kilusios nuovokos, kad 
socialinės išmokos yra ekonominio ir politinio stabilu-
mo kaina, o ne broliško solidarumo proveržio vaisius. 
Ypatingas pasitikėjimas ne visada ženklina talpios kul-
tūrinės bendruomenės narių tarpusavio santykius. Jei 
kultūrinė bendruomenė griežtai apibrėžiama, tai gali-
ma paaiškinti solidarumo jausmus, bet tuo atveju toje 
pat valstybėje ir tautoje gali gyvuoti kelios skirtingos 
kultūros bendruomenės, ir netikslu kalbėti apie visus 
aprėpiančią ir vienijančią kultūrą. Bet jei visi, kuriuos 
sieja minimalūs bendrumai, kaip kalbos mokėjimas, 

yra laikomi vienos kultūros nariais, tai lieka neaišku, 
iš kur kyla ta vienybė ir solidarumas, kurie neva atli-
ko ypatingą vaidmenį sėkmingų valstybių klestėjime.

Liberalūs nacionalistai, kaip antai Milleris, mano, 
kad bendra tautinė tapatybė yra pagrįsta bendra tauti-
ne kultūra. Kultūra yra tapatybės pamatas, jos ramstis. 
Ernestas Renanas aiškino, kad nacionalinė tapatybė 
įmanoma be bendros kultūros, nes lemiamą vaidmenį 
atlieka ne kultūra, bet subjektyvus žmonių susitapa-
tinimas su tauta25. 1870 m. elzasiečiai kalba, kultūra, 
ir papročiais buvo artimesni vokiečiams negu prancū-
zams, bet save laikė Prancūzijos piliečiais ir prancūzais. 
Bendra kultūra buvo nacionalinės tapatybės pasekmė, 
o ne jos priežastis, nors elzasiečių patirtis nėra būdinga.

Nors nėra tiesioginės koreliacijos tarp priklausymo 
bendrai kultūrai, kad ir kaip ją apibūdintume, ir tar-
pusavio pasitikėjimo, kultūrinis bendrumas, – ypač kai 
dar tikima, jog bendruomenės narius sieja bendra isto-
rija ar kilmė, – stiprina tarpusavio ryšius bei skatina 
vienybę, nors ne kiekvieną kartą ir ne visomis aplin-
kybėmis. Sėkmingiausios valstybės, kuriose labiausiai 
klesti demokratija, ekonomika bei socialinis teisingu-
mas, buvo tautinės valstybės, kurios gyventojai įsivaiz-
davo priklausą vienai tautai. Kelias tautas apiman-
čioms šalims sunkiai sekėsi kurti bendrą tapatybę ir 
solidarumą. Belgija ir Ispanija yra geri pavyzdžiai šalių, 
kurių gyventojai nepajėgė įveikti etninių ar tautinių 
skirtumų. Dar daugiau bėdų turi Afrikos šalys, kurių 
teritorines sienas nubrėžė europiečiai kolonistai, ne-
paisydami teritorinio suskirstymo poveikio gentims ir 
tautoms. Ateityje gal bus kitaip.

Konstituciniai patriotai nurodo kelis atvejus, kurie 
esą rodo, jog konstitucija ir įsipareigojimas doroviniams 
principams gali būti ištikimybės valstybei pagrindas. 
Ingram teigimu, Vakarų Vokietijos patirtis gyvenant 
liberalios konstitucijos grindžiamoje valstybėje leidžia 
manyti, kad dar didesnis valstybės ir tautos atskyrimas 
esąs empiriškai įmanomas26. Neabejotina, kad ta link-
me galima žengti toliau, bet svarbesnis klausimas yra, 
ar vokiečiai pasiryžę paversti tautą šalutiniu veiksniu. 
Abejoju. Reikalaudami susivienijimo Rytų Vokietijos 
piliečiai skandavo Wir sind ein Volk („Esame viena tau-
ta“). Jiems net nekilo klausimas, kad gal reikėtų vieny-
tis su kita liberalia šalimi, kaip antai Danija, lygiai kaip 
Vakarų Vokietija nesvarstė priglausti Čekoslovakijos 
ar Lenkijos. JAV ir Šveicarija yra laikomos šalimis, 
kuriose klesti konstituciniai principai ir tvirta tautinė 
tapatybė, nors piliečių nejungia nei bendra kalba, nei 
bendra kilmė. Šveicarija iš tiesų yra ypatingas atvejis, 

25 antai Walker Connor aiškina, kad nereikia apčiuopiamų tautišku-
mo apraiškų, pavyzdžiui, kalbos ar papročių, supainioti su tautos psi-
chologine esme, pavyzdžiui, vokiečių įsivaizdavimu, jog juos jungia 
kraujo ryšiai nuo gilios senovės iki dabarties (Walker Connor, Ethno-

nationalism: The Quest for Understanding, Princeton: Princeton uni-
versity Press, 1994, p. 104).

26 attracta ingram, op. cit., p. 7.

tautiškuMai



560 naujasis židinys-aidai  2013  /  8

bet šalis gyvuoja 700 metų, tad būta laiko sugalvoti ir 
išmėginti kompromisus, sukurti ir įtvirtinti bendrą ta-
patybę, siejamą su šalies neutralumu. Šveicarija dar 
ypatinga tuo, kad ji yra giliai įsišaknijusių kultūros, 
kilmės ir geografijos apibrėžtų vietinių bendruomenių 
federacija, tad nėra pavyzdys šalies, kurioje kilmė ir 
kultūra nebeturi reikšmingo vaidmens27. Šveicarija yra 
panaši į potencialią ateities „tautų Europą“, kurioje 
tautinės tapatybės dominuotų, nors šalia jų išsivystytų 
europinė tapatybė.

JAV yra mėgstamiausias konstitucinių patriotų pa-
vyzdys. Tai daugiaetninė, multikultūrinė, daugiarasi-
nė šalis, kuri beveik nedorai garbina savo Konstituciją. 
Bet jei konstitucinis patriotizmas yra įsipareigojimas 
universaliems principams, šiek tiek pritaikytiems vie-
tos sąlygoms, abejotina, ar šitoks patriotizmas gyvuoja 
JAV. Svarbesnį vaidmenį turi ne konstitucijos princi-
pai, bet tai, kad konstitucija yra „mūsų“ (amerikiečių), 
kad ją mums perdavė mūsų biologiniai ir įsivaizduojami 
protėviai. Klaidinga manyti, jog JAV vienija konstitu-
cinis patriotizmas, o ne tautiškumas. Nors amerikiečių 
tauta nedera su europietiška paradigma, egzistuoja 
amerikiečių tauta, kurią ženklina kovingas naciona-
lizmas, persunktas arogancijos, pasitenkinimo savimi, 
polinkio menkinti kitus. Tikėjimas nacionaline misija ir 
šalies išskirtinumu bei įsipareigojimas amerikietiškam 
gyvenimo būdui yra šio patriotizmo ar tautiškumo vers-
mė, o ne Konstitucija. Ateiviai labai greitai ima laikyti 
revoliuciją prieš Didžiąją Britaniją, Pilietinį karą savo 
istorijos dalimi. Tai tik saviapgaulė. Daugiau negu kitos 
šalys JAV suteikia imigrantams galimybę integruotis ir 
asimiliuotis, o vietos papročių įsisavinimas labiau negu 
įsipareigojimas Konstitucijos principams skatina ame-
rikiečius juos priimti ir ilgainiui laikyti savais. Kaip ir 
daugelio šalių, JAV pilietybė yra paveldima iš tėvų, kaip 
būstas ar žemės sklypas. Pilietybė nėra siejama su poli-
tiniais įsitikinimais, o teisė imigruoti suteikiama moks-
lininkams ir inžinieriams, o ne Konstitucijos gerbėjams.

Margaret Canovan abejoja, ar konstitucinis patrio-
tizmas pajėgs spręsti daugiatautės ir daugiakultūrės 
visuomenės problemas. Ji nurodo, kad kaip tik liberalio-
se visuomenėse atsiranda terpės, kuriose gali suvešėti 
antidemokratiškos ir antiliberalios nuostatos. Jei imi-
grantams ir religiniams fundamentalistams šalies kul-
tūra ir gyvenimo būdas yra atgrasūs, tai krašto tradici-
jas ir savipratą atspindintys konstituciniai ir teisiniai 
principai gali būti lygiai svetimi ir neverti pagarbos. Jei 
nenorima prisitaikyti prie vietos kultūros ir papročių, 
tai nebus ir noro gerbti teisinę sistemą. Jei konstituci-
nė nuostata prieštarauja šariato teisei, tai musulmonų 
fundamentalistai jos nepaisys. Gal Prancūzijos valdžia 

perdėm griežtai įgyvendina mokyklos ir bažnyčios at-
skyrimą ir persistengė, uždrausdama apsijuosti skare-
le. Bet imigrantus piktina ne tik juos diskriminuojan-
tys veiksmai, bet ir vakarietiškas gyvenimo būdas bei 
tai, ką jie laiko valdžios abejingumu jų religijai. Prieš 
dešimtmetį musulmonai piktinosi dėl Danijos laikraš-
čiuose išspausdintų pranašo Mahometo karikatūrų, ku-
rios esą tyčiojosi iš jų tikėjimo, juos žemino bei įžeidė, ir 
atkakliai reikalavo, kad jos būtų draudžiamos. Šiemet 
Vokietijoje 13 metų mergaitė reikalavo, kad ji nebūtų 
priversta dalyvauti plaukimo pamokose, nes nenorėjo 
plaukti kartu su berniukais, dėvinčiais maudymo kos-
tiumus. Teismas atmetė jos prašymą teigdamas, jog re-
ligijos laisvė nesuteikė teisės reikalauti, kad mokykloje 
nebūtų susiduriama su kitų mokinių elgsenos įpročiais, 
pavyzdžiui, jų apranga.

Nereikėtų daryti platesnių išvadų apie integracijos 
galimybes iš šių atvejų. Nesureikšminčiau ir to, kad 
jaunos musulmonės Vokietijoje ir kitose Vakarų šalyse 
dažniau apsijuosia skarelėmis negu jų motinos. Skare-
lės nebūtinai reiškia radikalėjimą. Gal motinos, kurios 
save laikė imigrantėmis, pasidavė spaudimui rengtis 
vakarietiškai, o jų dukros, neturinčios jokių dvejonių 
apie savo vietą šalies visuomenėje, rengiasi kaip nori. 
Jei kai kurie susvetimėję jaunuoliai pasiduoda džihado 
vilionėms, daugelis Prancūzijos musulmonų nepriekaiš-
tingai kalba prancūziškai, yra frankofilai, norintys gy-
venti Prancūzijoje, o ne kokioje kitoje šalyje28.

Pilietinio ir konstitucinio patriotizmo šalininkai tei-
singai nurodo, kad daugelio tautinių valstybių viešoji 
sfera atspindi dominuojančios tautos kultūrą. Tai nėra 
atsitiktinumas. Kai XIX a. buvo kuriamos tautinės vals-
tybės, o valstiečiai buvo skatinami tapti prancūzais, 
italais ir vokiečiais, valdžios sąmoningai ir nuosekliai 
siekė paversti tautinę tapatybę pagrindine kolektyvine 
tapatybe. Asmeninį įsipareigojimą valdovui jautė bajo-
rai, bet ne eiliniai gyventojai, o darbininkų judėjimas 
rimtai varžėsi dėl proletariato ištikimybės. Pamokomis 
mokyklose ir kariuomenėje, simboliais, šventėmis ir 
kitomis priemonėmis buvo skatinama identifikacija su 
valstybe per tautą. Ilgainiui projektas tapo sėkmingas – 
tauta pasidarė valstybės pagrindu. Verta įsidėmėti du 
momentus. Pirma, etninė ir tautinė tapatybė tik nese-
niai tapo pagrindine kolektyvine tapatybe. Anksčiau 
religiniai, luominiai, vietiniai identitetai buvo reikš-
mingesni. Antra, nors kultūriniai-etniniai ryšiai lyg ir 
natūralūs bei savaime suprantami, tautinės tapatybės 
diegimas reikalavo daug pastangų, darbo, vaizduotės ir 
užsispyrimo. Belgija ir Ispanija primena, jog sėkmė ne-
buvo užtikrinta, kad vien valia negalima sukurti tautos, 
pilietinės ar kitokios.

ir svarstydamas apie jaV.
28 Cécile Laborde, op. cit., p. 245.
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27 Margaret Canovan, „Patriotism is not enough“, in: British Journal 
of Political Science, 2000, t. 30, nr. 3, p. 424. jos straipsniu pasikliauju 
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Tautinė tapatybė nėra amžina, praeityje ji atliko kuk-
lų vaidmenį, tokį gal turės ir ateityje. Bet neaišku, kuo 
ji bus pakeičiama, ir ar sąmoningos pastangos stiprinti 
patriotizmą ar postnacionalinį tapatumą bus veiksmin-
gos. Pagrindo optimizmui nėra, ir ne tik todėl, kad lig 
šiol nėra nė vienos konstituciniu patriotizmu grindžia-
mos valstybės. Dabar ne itin tinkamas laikas patriotiz-
mo skatinimui. Ūkio ir finansų problemos ilgai kamuos 
ES šalis ir jų senstančius gyventojus. Net tolerantiškos 
Skandinavijos šalyse bei Olandijoje stiprėja antiimig-
rantiškos nuotaikos bei priešinimasis raginimams fi-
nansiškai remti pietines ES šalis. Didėjant nepasitenki-
nimui valdžiomis ir jų teikiamomis paslaugomis, mažėja 
paskatos įsipareigoti ir susitapatinti su valstybe, vis 
mažiau gebančia tenkinti gyventojų norus ir viltis. Neat-
mestina galimybė, kad valstybės profilio nutautinimas 
bus kontraproduktyvus. Didės senbuvių susvetimėjimas, 
bet nebus iškovotas pilnesnis imigrantų pasitikėjimas.

Konstitucinio ir kai kurie pilietinio tautiškumų šali-
ninkai tvirtina, kad daugia-
tautiniame kontekste tauta 
negalinti būti politinės vieny-
bės pagrindas. Tai empirinis 
teiginys, kuris gal ir teisin-
gas. Tariama, kad pilietišku-
mas gali būti tinkamas pa-
kaitalas. Tai irgi empirinis 
teiginys, bet nepatvirtintas. 
Dabartinės nesėkmės nereiš-
kia, jog ateityje nebus kitaip, 
prisiminus, jog tautinė tapa-
tybė greitai neįsiviešpatavo. 
Paaiškėjus, kad nutautinta 
pilietinė tapatybė nėra nau-
jo solidarumo versmė, susil-
pnėtų vienas konstitucinio 
patriotizmo ramstis, būtent 
įsitikinimas, kad tik jis geba 
atsakyti į postmodernios vi-
suomenės iššūkius. Jei paci-
ento neišgydys siūlomi vais-
tai, tai nėra prasmės juos 
vartoti. Nereikia užmiršti 
kito – dorovinio – ramsčio, 
esą nutautinta tapatybė yra 
doroviškai pranašesnė, nes pažaboja mažumų diskri-
minavimą ir skriaudimą. Reikia priešintis rasistams ir 
visiems, kurie piktavališkai niekina ir žemina etnines 
ar religines grupes, bet kokios yra veiksmingiausios 
priemonės kovai su diskriminacija ir pažeminimu? Ar 

viešojo gyvenimo nutautinimas? Ar mažumos jaučiasi 
skriaudžiamos, nes viešasis gyvenimas neatspindi jų 
vertybių ir patirties? Atviresnis jų įnašo ir vaidmens 
pripažinimas turėtų teigiamą vaid menį, bet manytina, 
kad ekonominės priežastys labiausiai sukelia susveti-
mėjimą ir nuoskaudos jausmą. Ateiviai gyvena skur-
džiau už kitus gyventojus, jiems sunkiau įgyvendinti 
savo svajones. Geresnės gyvenimo sąlygos, ekonominė 
lygybė ir lygiateisiškumas, ko gero, labiau juos inte-
gruotų į visuomenę ir leistų jiems jaustis pilnaverčiais 
nariais negu viešojo gyvenimo arba tapatybių pertvar-
kymas29. Tokiu atveju bendros pilietinės tapatybės kū-
rimas nebūtų dorovinis prioritetas.

Globalizacija kol kas nėra smarkiau paveikusi Lietu-
vos. Pagrindinės mažumos – lenkai ir rusai – savo iš-
vaizda ir kultūra mažai skiriasi nuo lietuvių. Lietuvius 
ir lenkus vienija bendra religija, iš dalies ir bend ra isto-
rija. Nors yra mažiau tokių saitų su rusais, šie labiau įsi-
lieja į bendrą gyvenimą negu lenkai. Nereikia integruo-

ti naujų ateivių iš kitų žemynų, rasių, nekrikščioniškų 
religijų, tad integravimosi iššūkiai yra mažesni negu 
daugelyje Vakarų Europos šalių. Tad nematau poreikio 
radikaliau ištautinti arba nuetninti dabartinę tautinę 
tapatybę, pašalinant aspektus, kurie užgautų ar žemin-

29 Brianas Barry mano, kad lėšos, skirtos radikalaus multikultūralizmo 
ir tapatybės pripažinimo politikai puoselėti, atneštų daugiau naudos 
mažumoms, jei jos būtų nukreiptos ekonominei lygybei ir lygiateisiš-
kumui skatinti (Brian Barry, Culture and Equality, Cambridge: Harvard 

university Press, 2001, p. 321–328). konstitucinio ar pilietinio tautišku-
mo šalininkai skeptiškai vertina multikultūralizmą, bet Barry priekaištai 
galioja ir šiems tautiškumams.

tautiškuMai

Gediminas Leonavičius. jūros dugne. 1991. ofortas



562 naujasis židinys-aidai  2013  /  8

kęstutis k. GiRnius

tų kitas tautas. Tai, kad yra lietuvių, kurie menkina ar 
niekina nelietuvius, nereiškia, kad šitoks atgrasus jų 
elgesys intymiai susietas su bendra tautine tapatybe.

Liberalaus kultūrinio tautiškumo šalinininkai tei-
gia, kad tautos kultūrinė tapatybė turi būti išsaugoma 
kaip visuma, ir teisė į šią kultūros pilnatvę turi būti 
suteikiama visoms šalies tautoms. Negalima į privačią 
sferą išstumti kultūros, kuriai reikia viešumo ir viešo 
pripažinimo. Privalu sudaryti sąlygas visų tautų kul-
tūroms klestėti ir, kiek įmanoma, suteikti tautinėms 
mažumoms viešąją sferą, kurioje jos galėtų didžiuo-
tis savo kultūra. Daugelis pripažįsta tautų ir etninių 
bend ruomenių teisę į kultūrą, bet skiriasi pripažinimo 
lygis ir pateisinimai. Demokratijose bendruomenės turi 
teisę tvarkytis savo reikalus be valdžios kišimosi. Šio 
lygmens teisę galima laikyti asociacijos laisvės išraiš-
ka. Bet ji nėra absoliuti, nes valdžia gali uždrausti kai 
kuriuos bendruomenės papročius, pavyzdžiui, moterų 
lytinių organų žalojimą. Kontroversiškesnis yra ragini-
mas uždrausti priverstines tėvų surengiamas vedybas. 
Draudimui nepritariantieji pabrėžia, jog teisė į kultū-
rą yra teisė į tą kultūrą, kurioje žmonės išaugo, o ne 
tik su liberalizmu suderinama kultūra. Aukštesniame 
lygmenyje valstybė ir visuomenė pripažįsta mažumos 
gyvenseną kaip vertingą ir vertą pagarbos. Teisė yra 
gerbiama, kai bus pašalinti bendruomenę diskriminuo-
jantys įstatymai ir kovojama su neigiamais stereotipais. 
Aukščiausiame lygmenyje teisė į kultūrą reiškia, kad 
valdžios institucijos įvairiomis, tarp jų ir finansinėmis, 
priemonėmis siekia užtikrinti kultūros klestėjimą. Val-
džia ne tik toleruoja bendruomenę ir pripažįsta jos ver-
tę, bet ir įpareigota rūpintis jos gerove.

Will Kymlicka, kuris buvo vienas pirmųjų analiti-
nių filosofų, pabrėžusių kultūros ir tautinės tapatybės 
svarbą asmens savigarbai, teigia, kad mūsų gebėjimas 
gyventi autonomiškai, kuriant ir keičiant gero gyveni-
mo sampratą, yra glaudžiai susijęs su mūsų naryste 
„visuomeninėje kultūroje“, tai yra su teritoriškai kon-
centruota kultūra, kurios šerdį sudaro bendra kalba, 
vartojama tiek valstybiniame, tiek privačiame gyveni-
me (valdžios institucijose, mokyklose, žiniasklaidoje, 
ūkyje, viešajame sektoriuje ir kt.). Dalyvavimas visuo-
meninėje kultūroje leidžia žmogui rinktis tarp įvairių 

prasmingų gyvensenų visose žmogaus veiklos srityse, 
taip užtikrinant savo autonomiją. Jei kultūra yra de-
gradavusi ir nevisavertė, nukenčia asmens autonomija 
ir laisvė. Žmonės paprastai turi tvirtą ryšį su savo tau-
tine visuomenine kultūra, savo laisvę ir lygybę sieja su 
kultūros teikiamomis galimybėmis. Norint laiduoti, kad 
mažumų nariai turėtų sąlygas įsisavinti vertingas gy-
vensenas, kartais reikia apsaugoti jų kultūras nuo dau-
gumos ekonominių ir politinių sprendimų, suteikiant 
joms ypatingas teises. Šitokios specialios teisės atsveria 
daugumos privilegijas, suvienodina galimybes, nes be 
šių specialių teisių mažuma neturėtų sąlygų naudotis 
savo kultūros ištekliais, kuriuos dominuojančios kul-
tūros nariai laiko savaime suprantamu dalyku. Kym-
lickai kultūra yra svarbi, nes sudaro sąlygas laisvei ir 
savarankiškumui klestėti. Laisvė rinktis yra vyraujan-
ti vertybė. Jo nuomone, neliberalios kultūros turi būti 
skatinamos keistis, atsisakyti neliberalių vertybių ir 
papročių. Jei žmogus be didesnių sunkumų galėtų per-
eiti nuo kultūros, kuri riboja galimybę laisvai reikštis 
ir rinktis, į daugiau laisvės ir autonomijos suteikiančią 
kultūrą, jis turėtų būti skatinamas tai daryti. Nors jis 
palieka savo gimtinę kultūrą, nenukenčia, nes kultūros 
suteikiamos galimybės svarbesnės negu jų savumas30.

Kymlickai atvira kultūra yra laisvės ir autonomijos už-
tikrinimo priemonė. Filosofai Avishai Margalit ir Moshe 
Habertal gina radikalesnę teisės į kultūrą samp ratą. Li-
berali valstybė turinti palaikyti net sektantiškas, savo 
narių laisves ribojančias kultūras. Teisė į kultūrą yra 
teisė į gyvenimo būdą, tad pirmiausia prik lauso kolek-
tyvams, ne individui, nors individas įgyja šią teisę, kai 
priklauso atitinkamai grupei31. Kultūra yra svarbi, nes 
atlieka lemiamą vaidmenį formuojant individo asmeny-
bę, ypač tuos aspektus, kuriuos jis ir jo artimieji laiko 
esminiais jo asmeninės tapatybės bruožais. „Taigi teisė 
į kultūrą yra ne tik teisė susitapatinti su grupe, bet ir 
teisė užtikrinti savo asmeninę tapatybę.“ Kiekvienam 
žmogui jį apibrėžianti asmeninė tapatybė turi aukščiau-
sią vertę, – tad ir išsaugojimas savo gyvenimo būdo bei 
tų savybių, kurias jis ir kiti jo kultūros nariai laiko es-
miniais tapatybės bruožais. Kultūros svarba žmogui ir 
bendruomenei įpareigoja kitus palaikyti šią kultūrą, net 
suteikiant privilegijų, lengvatų ir paramos. Margalit ir 

30 Chandran kukathas argumentuoja, kad kymlicka yra nenuoseklus, 
mat teigia, jog mažumos turinčios teisę į savo kultūrą, nes kultūros su-
darančios sąlygas įgyvendinti gero gyvenimo sampratą, ir kartu pabrė-
žia ypatingą autonomijos svarbą. Bet daugelis tradicinių kultūrų neverti-
na autonomijos, laukia, kad jų nariai gerbtų tradicijas ir papročius, o ne 
kad rūpintųsi saviraiška. taigi jei autonomija yra vyraujanti vertybė, tai 
reikia kultūras keisti ir pertvarkyti, o ne saugoti; Will kymlicka, Libera-
lism, Community, and Culture, oxford: oxford university Press, 1991, 
p. 162–219; Will kymlicka, Multicultural Citizenship, oxford: oxford 
university Press, 1995, p. 131–172; Will kymlicka, „the Rights of Mi-
nority Cultures: a Reply to kukathas“, in: Political Theory, 1992, t. 20, 
p. 140–146; Chandran kukathas, „are there any Cultural Rights?“, in: 

Political Theory, 1992, t. 20, p. 105–139. jeremy Waldron įtaigiai aiš-
kina, kad žmogaus dvasiniam brendimui reikia kultūros, o ne kokios 
nors vienos ar savos kultūros, ir kad daugelis žmonių auga kelių kultūrų 
veikiami (jeremy Waldron, „Minority Cultures and the Cosmopolitan 
alternative“, in: Will kymlicka (ed.), The Rights of Minority Cultures, 
oxford: oxford university Press, 1995, p. 93–119).

31 avishai Margalit ir Moshe Halbertal pabrėžia skirtumą tarp gyveni-
mo būdo (way of life), kuris gali egzistuoti tik bendruomenėje, ir gyve-
nimo stiliaus (life style), kurį individas gali sukurti pagal savo pomėgius 
ir poreikius (avishai Margalit, Moshe Halbertal, „Liberalism and the 
Right to Culture“, in: Social Research, 1994, t. 61 (3), p. 497).

32 avishai Margalit, Moshe Halbertal, op. cit., p. 506.
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Habertal pabrėžia, kad turime teisę į savo kultūrą, ne 
tik į kultūrą apskritai. Lietuvių kalba svarbi lietuviams 
ne todėl, kad jos atsisakius būtų atsisakoma kalbos aps-
kritai, bet todėl, kad jokia kita kalba neturi tų kalbinių 
vertybių, kurios puošia lietuvių kalbą, ir neturi tos pa-
čios reikšmės jų gyvenime. Teisė suponuoja paramą ne 
tik kai kultūra yra ant išnykimo slenksčio, bet ir tada, 
kai be paramos išnyktų kai kurie kultūros bruožai ar 
kai grupės nariai turėtų išleisti neproporcingai daug 
išteklių savo kultūrai išsaugoti32.

Daugelis filosofų kritiškai vertina teisę į kultūrą. Vie-
ni mano, kad tik individai, o ne kolektyvai turi teises. 
Pasak kitų, pats kolektyvas ar tauta turi užtikrinti savo 
gyvastingumą. Mes nesijaudiname, kai išmiršta religi-
nė sekta. Jei jos idėjos negeba pritraukti pakankamai 
sekėjų, tegul jos išnyksta. Panaši nuostata esą tinka 
etninių ir tautinių bendruomenių atžvilgiu. Jei žmo-
nės savo valia ar aplinkybių veikiami nusigręžia nuo 
savo protėvių kultūros, tai yra jų sprendimas ir atsako-
mybė. Jie leidžia ar netiesiogiai pritaria savo kultūros 
nykimui, tad svetimieji nėra įpareigoti imtis ypatingų 
priemonių kultūrai išgelbėti, net jei jie manytų, jog tau-
tos ar etninės grupės, kaip ir gyvūnijos rūšies, išnyki-
mas yra nuostolis pasauliui, kuris be jų tampa mažiau  
įvairus.

Abejojama, ar egzistuoja kitus įpareigojanti teisė į 
kultūrą. Vieniems sava kultūra ir tauta yra nereikš-
mingi menkniekiai, kurių galima atsižadėti be sąžinės 
graužimo. Bet kitiems sava kultūra yra neįkainojama 

vertybė, kertinis jų dvasinio gyvenimo elementas, gero-
kai svarbesnis už daugelį kitų interesų. Ir kaip jie turi 
teisę tikėtis, kad kiti gerbs jų svarbesnius interesus, 
taip jie laukia, jog jų siekis laiduoti savo kultūros klestė-
jimą bus tinkamai palaikomas arba bent nežlugdomas. 
Jei pakankamai piliečių juos remia, futbolo sirgaliai 
gali išreikalauti, kad valstybė finansuotų futbolo stadio-
no statybą. Savo kultūros likimu susirūpinę piliečiai 
gali panašiai mobilizuoti rinkėjus ir reikalauti valdžios 
paramos. Bet ne kitų sąskaita. Nuoseklumas reikalau-
ja, kad suprasdami savos kultūros svarbą, jie deramai 
įvertins kultūros svarbą mažumoms, kaip siūlo daryti 
liberalus kultūrinis nacionalizmas.

Kymlicka ir Margalit bei Habertal teigia, kad valsty-
bė turi apsaugoti tik mažumų kultūras, neabejodami, 
jog dauguma pati užsitikrins savo kultūros klestėjimą. 
Bet ir mažumų, ir daugumų kultūros, taigi ir jas įkū-
nijančios bendruomenės, sulaukia palaikymo vienu ar 
kitu pavidalu. Be to, mažumos ir daugumos suskirs-
tymas yra sąlyginis – dauguma vienur yra mažuma 
kitur. Lietuvoje lietuviai sudaro daugumą, ES vienam 
lietuviui tenka du šimtai nelietuvių. Lietuviai geba pa-
tys išlaikyti savo kultūrą ir gali tai daryti ramia sąži-
ne, jei jie tinkamai remia savo mažumų kultūras. Ir kol 
Lietuva tebėra ganėtinai monolitinė visuomenė (len-
kai negali perdėm skųstis lietuviais, kurie didžiuojasi 
LDK ir pabrėžia krikščionybės svarbą), nematau po-
reikio nuetninti ar ištautinti vyraujančios kolektyvinės  
tapatybės.
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Kalba ir visuomenė

kai juokas tikRas, Bet netikRa tikRoVė
diskurso juoko ideologizavimas tV ir radijo eteryje 1960–2010 metais

Loreta Vaicekauskienė

Prisipažinsiu iš karto: šis tyrimas atsirado kaip šaluti-
nis lietuvių kalbos tyrimų produktas, todėl į ypatingą 
ekspertizę nepretenduoja. O ir juokinga nebus. Kalbėsiu 
apie situacijas, kai žmonės kalbėdami(esi) ar klausyda-
mi nusijuokia (angliškai rašomoje teorinėje literatūroje 
tai vadinama laughter-talk). Tyrimui pasirinkta sakyti-
nė žiniasklaida, nes joje pasitaikantys tokie kaip juokas 
paralingvistiniai komunikacijos elementai gali būti in-
terpretuojami kaip viešosios erdvės ir kalbos autentiš-
kumo rodiklis. Kita vertus, šios temos lietuviškų tyrimų 
iki šiol nebuvo, taigi bus nauja ir tikrai nors kiek įdomu. 
Parodysiu, kaip sovietmečiu juokas buvo naudojamas 
laimingo gyvenimo ir viešosios erdvės iliuzijai kurti, kaip 
jis charakterizavo iš tiesų autentišką Atgimimo metų 
žiniasklaidą, kol galiausiai tapo privalomu pramogi-
nės, žiūrovą linksminančios viešosios erdvės elementu.

Bet pirmiausia šiek tiek konteksto. Prieš trejetą metų 
nusprendėme patikrinti teoretikų keliamas hipotezes 
apie TV ir radijuje vykstančius kalbos demokratėjimo 
procesus. Teigiama, kad populiariosios kultūros ideo-
logija, komerciniai transliuotojai, nauji žiniasklaidos 
žanrai ir dalyviai padarė viešąją kalbą variantiškesnę, 
neformalesnę, kalbos standartas ėmė keistis1. Lietu-
viškos viešosios kalbos raida dėl sovietų okupacijos, be 
abejonės, turi specifinių bruožų. Taigi kitimams laike 
palyginti buvo sukurtas diachroninio tyrimo instru-
mentas – Lietuvos sakytinės žiniasklaidos tekstynas 
(toliau – LSŽT)2. Jį sudaro maždaug 63 val. nuo septin-
to dešimtmečio transliuotų dokumentinių TV ir radijo 
laidų išrašų. LSŽT reprezentuoja tris žanrines grupes: 
informacines, publicistines (žurnalus, dokumentiką, 
apybraižas) ir pokalbių laidas; 140-yje į jį įtrauktų laidų 
dalyvauja per 1000 kalbėtojų. Išrašytas (iš viso beveik 
360 000 žodžių) tekstas laiko žymomis susietas su vaiz-
du ir garsu ir sukoduotas, pažymint tam tikrus kalbos 

bruožus, kad būtų galima atlikti automatinę jų paiešką. 
Šitaip greta kalbos struktūros, stiliaus, įvairių diskurso 
ypatybių, buvo sukoduoti ir juoko atvejai – visi audiciš-
kai fiksuojami juokimosi faktai – kvatojimas, krizeni-
mas, prunkštelėjimai ir pan.3

Būtent tiriant juoko kodus paaiškėjo, kad mūsų dar-
binė hipotezė buvo pernelyg šabloniška. Manėme, kad 
sovietmečiu kalbėjimo(si) juoko nebus, nes viešojoje erd-
vėje nebuvo spontaniškumo, bet bus daug dabartiniu 
laikotarpiu. Iš tiesų, lietuviškoje televizijoje ir radijuje 
laikui bėgant juoko ėmė daugėti ir daugiausia skamba 
šiandien, bet tai ne viskas. Skirtingų istorinių etapų 
juoko analizė atvedė prie gana aiškios išvados: natūra-
liam spontaniškam kalbėjimui būdingas juokas viešojo-
je erdvėje gali būti (ir būna) naudojamas ideologiniais 
tikslais, perkeliant jį iš natūralaus pokalbio ir įdedant 
į sumontuotos laidos kontekstą.

LSŽT buvo sąlygiškai suskirstytas į sovietmečio (1960–
1987), pereinamąjį (1988–1992) ir dabartinį (1993–
2011) laikotarpius. Pereinamasis išskirtas tam, kad 
būtų galima pastudijuoti kaitos procesą, pažiūrėti, kaip 
atgimstant Lietuvos valstybei ir pačioje žiniasklaidoje 
vykstant lemiamoms permainoms, buvo pereita prie 
naujų žiniasklaidos ir kalbėjimo formų. Neįtikėtina, bet 
žiūrint iš platesnės perspektyvos, paaiškėjo, kad iš šių 
trijų laikotarpių tik pereinamuoju ryškiausias būtent ti-
kros, nesurepetuotos, nemanipuliuojamos viešosios er-
dvės juokas, gimstantis iš viešųjų kalbėtojų sąveikos ir 
čia pat kuriamo turinio. Toliau straipsnyje šį argumen-
tą iliustruosiu kelių daugiausia juoko atvejų turinčių 
LSŽT laidų pavyzdžiais, tik pirma norėčiau pristatyti, 
kas apie juoko socialines, komunikacines reikšmes ir jų 
sąmoningą panaudojimą rašoma teorinėje literatūroje. 
Juoko funkcijos, pasirodo, yra ganėtinai išplėtotos, tai 
ne koks kumelio juokas. 

1 allan Bell, „Broadcast news as a language standard“, in: Internatio-
nal Journal of the Sociology of Language, 1983, nr. 40, p. 29–42; Brigit-
ta Busch, „Reflecting social heteroglossia and accommodating diverse 
audiences – a challenge to the media“, in: aleksandra Galasinska and 
Michał krzyżanowski (eds.), Discourse and Transformation in Central 
and Eastern Europe, Basingstoke: Palgrave, 2009, p. 43–59; tore kris-
tiansen and nikolas Coupland, „sLiCe: Critical perspectives on langu-
age (de)standardization“, in: tore kristiansen and nikolas Coupland 

(eds.), Standard Languages and Language Standards in a Changing Eu-
rope, oslo: novus Press, 2011, p. 11–35.

2 Lsžt parengtas iš projekto „Lietuvių kalba: idealai, ideologijos ir 
tapatybės lūžiai“ lėšų (vykdė Lietuvių kalbos institutas, finansavo Lie-
tuvos mokslo taryba).

3 daugiau apie Lsžt žr. Laima nevinskaitė, „Retrospektyvus Lietu-
vos sakytinės žiniasklaidos tekstynas: rengimo metodologija ir patirtis“, 
in: Taikomoji kalbotyra, 2013 (2), in: http://www.taikomojikalbotyra.lt.
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juokas – GyVų santykių,  
autentiškos nuotaikos iR  

siekiaMo įVaiZdžio RodikLis

Dar kartą priminsiu – šiame straipsnyje kalbu ne apie 
humorą, ne apie kognityvinius juoko aspektus (kas kam 
juokinga, kas nejuokinga), bet apie juoką kaip socia linės 
interakcijos, žmonių bendravimui būdingą bruožą, pri-
klausantį, paprastai sakant, nuo to, kas kur su kuo ir 
apie ką kalba(si).

Neabejotinai prototipinė komunikacinė situacija, kuri 
neįsivaizduojama be juoko, yra neformalūs draugų, pa-
žįstamųjų pokalbiai. Pokalbio dalyviai juokauja, pašie-
pia vieni kitus (pavyzdžiui, gerbiamas Redaktorius itin 
mėgsta pašiepinėti šio teksto Autorę, o pastarajai atsikir-

tus tuo pačiu, garsiausiai juokiasi Redaktoriaus žmona), 
leidžiasi į spontaniškus žaidimus su kalba, jiems būdin-
gas daugiabalsis, improvizuojantis kalbėjimas, teksto 
kūrimas kartu. Juokas čia yra bendros kalbinės kūrybos 
ir smagaus žaidimo rezultatas4. Įdomu, kad draugiš-
kiems pokalbiams beveik nebūdingas struktūruotas hu-
moras (pavyzdžiui, specialiai pasiruošti anekdotai au-
ditorijai pralinksminti). Tai laikoma veikiau rimtesnio 
žanro bruožu, siejamu su vyriškos tapatybės raiška5.

Taip pat pastebėta, kad kalbėjimo(si) juokas yra su-

sijęs ne vien su smagiais išgyvenimais. Ne ką rečiau 
pasitaiko atvejų, kai juokiasi pats kalbėtojas, nes yra 
sutrikęs ar nervinasi, ypač jei pasakoja apie nemalonius 
dalykus (tokios situacijos vadinamos terminu troub-
le-talk)6. Sutrikimo juokas taip pat kategorizuoja dis-
kursą, tik ne kaip nuotaikingą ir žaidžiantį, bet kaip 
švelninantį trikdančią situaciją, mažinantį įtampą ir 
leidžiantį kalbėtojui išlaikyti orios, „atsparios bėdai“ 
asmenybės įvaizdį. Dar viena panaši juoko funkcija bū-
dinga neviešiems nepažįstamųjų pokalbiams, kur nebe 
kalbėtojas, o klausytojas, norėdamas prakalbinti pašne-
kovą naudoja juoką kaip diskurso žymiklį, artimą pa-
laikymo žodžiams aha, taip, gerai ir pan. Juoku jis rodo 
dėmesį pašnekovui, mažina įtampą, kuria natūralesnio 
pokalbio nuotaiką7.

Formalizuotuose, hierarchiškuose (pavyzdžiui, darbo 
aplinkos) kontekstuose juoku gali būti sustiprinamas 
puolimas, rodoma viršenybė. Priešingai nei draugų po-
kalbiuose, kur juokiamasi kartu, viršenybės juokas lydi 
pašaipą ir būna nukreiptas į pašnekovą8. Jeigu erzina-
masis atsako tuo pačiu ir taip pat ima juoktis, jis paver-
čia interakciją žaidimu ir pasirodo kaip stipri asmenybė9. 
Pastebėta, kad juokavimas ir juokas dažnai tarnau-
ja kaip diskurso strategija konfliktui mažinti, grupės 
tarpusavio ryšiams, kolegiškumui stiprinti10. Vadinasi, 

kai juokas tikRas, Bet netikRa tikRoVė

Laisvydė šalčiūtė. Burnos. 2006. drobė, akrilas, medžio raižinys

4 alan Partington, The Linguistics of Laughter: A Corpus-Assisted 
Study of Laughter Talk, London, new york: Routledge, 2006, p. 68; 
jennifer Coates, „talk in a play frame: More on laughter and intima-
cy“, in: Journal of Pragmatics, 2007, nr. 39, p. 29–49; nancy d. Bell, 
„Responses to failed humor“, in: Journal of Pragmatics, 2009, nr. 41, 
p. 1825–1836; 1835.

5 jennifer Coates, op. cit., p. 30–31.
6 Gail jefferson, „on the organization of laughter in talk about troub-

les“, in: j. Maxwell atkinson and john Heritage (eds.), Structures of 
Social Action, Cambridge: Cambridge university Press, 1984, p. 347–
369; steve LaGreca, Marty Laforest, ahmed alioua, diane Vincent, 
„Laughter as interaction strategy: discursive and Phonetic aspects“, 
in: jennifer arnold et al. (eds.), Sociolinguistic Variation. Data, Theo-

ry, and Analysis, Leland stanford junior university, 1996, p. 313–332; 
314–321; Robert R. Provine, Laughter: A Scientific Investigation, new 
york: Viking, 2000; Phillip Glenn, Laughter in Interaction, Cambridge: 
Cambridge university Press, 2003, p. 23.

7 steve LaGreca et al., op. cit., p. 314–321, 330.
8 Phillip Glenn, op. cit., p. 112–121.
9 diana Boxer and Florencia Cortés-Conde, „From bonding to biting: 

conversational joking and identity display“, in: Journal of Pragmatics, 
1997, nr. 27, p. 275–294; neal R. norrick and alica spitz, „Humor as 
a resource for mitigating conflict in interaction“, in: Journal of Pragma-
tics, 2008, nr. 40, p. 1661–1686; 1682.

10 janet Holmes, „Politeness, power and provocation: how humor 
functions in the work place“, in: Discourse Studies, 2000, nr. 2 (2), 
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priklausomai nuo aplinkybių, juoko suteikiama galios 
rodymo funkcija gali būti pakeičiama lygiaverčio pa-
šnekovų santykio kūrimo, puolimo švelninimo funkcija.

Taigi matome, kad pagrindinė socialinė juoko funk-
cija yra skatinti interaktyvumą, įtvirtinti draugišką, 
autentišką bendravimo toną, šiltą santykį tarp pašne-
kovų, mažinti įtampą. Galios diskursuose, kur juokas 
tarnauja puolimui sustiprinti, kaip atsvara gali būti 
atsakoma lygiavertį santykį kuriančiu juoku. Juokas 
leidžia kurti draugiškos, stiprios asmenybės įvaizdį.

Šiame straipsnyje pristatomam tyrimui svarbu tai, 
kad minėtos pragmatinės juoko funkcijos gali būti są-
moningai ir strategiškai perkeliamos į formalius komu-
nikacinius kontekstus, kur draugiškumas, autentišku-
mas yra ne duotybė, o siekiama vertybė. Tai būdinga 
viešoms, monologiškoms diskurso erdvėms (pavyzdžiui, 
(spaudos) konferencijoms, diskusijoms). Juokavimas čia 
veikia kaip strategija pakeisti diskurso tipą į interakty-
vesnį, mažiau sukaustytą, padeda sutelkti klausytojų 
dėmesį, kuria patrauklaus ir artimo pranešėjo įvaiz-
dį11. Pavyzdžiui, Baltųjų rūmų spaudos konferencijų 
tekstyno tyrimas parodė, kad juokas žymi perėjimą nuo 
vadinamojo transakcinio (rimtos informacijos perda-
vimo) diskurso į interakcinį (pokalbį su klausytojais). 
Spėjama, kad tai vyksta arba dėl užsimezgus natūraliai 
komunikacijai kylančio noro žaisti, varžytis retoriniais 
gebėjimais, arba taip švelninamas žurnalistų puolimas, 
bet – kad ir kaip būtų – visada sukuriama geresnė, ne-
formalesnė nuotaika12.

Taigi – turėdami galvoje natūralias ir specialiai pa-
naudojamas juoko funkcijas – eikime prie lietuviškų 
TV ir radijo laidų ir patikrinkime mūsų viešojoje erdvė-
je transliuojamo juoko ir tikrovės tikrumą. Straipsnio 
pradžioje pateiktą išvadą, kad sovietmečiu juokas bu-
vęs naudojamas autentiškos viešosios erdvės ir laimin-
go gyvenimo iliuzijai kurti, kad Atgimimo metų eteryje 
matyti patys autentiškiausi žmonių santykiai ir nere-
žisuotas viešas turinys ir kad šiandien juokas yra tapęs 
pramogaujančios viešosios erdvės scenarijaus dalimi, 
argumentuosiu trijų LSŽT reprezentuojamų laikotar-
pių (sovietmečio, pereinamojo ir dabartinio) „linksmiau-
sių“ laidų analize bendrame laikotarpio kontekste. Be 
abejonės, daugiausia juoko atvejų turinčios laidos nėra 
tipiški eterio „vidurkio“ reprezentantai, bet būtent jos 

pažymi konkretų laikotarpį, akivaizdžiai atskirdamos 
vieną istorinį etapą nuo kito13.

juokas soVietMečio eteRyje:  
GeRai suPLanuoto Montažo daLis

LSŽT iš sovietmečio medžiagos juoko gausa išsiskiria 
TV laida „Alum lijo“ (1969), vidutiniškai čia juokiamasi 
dažniau nei kartą per minutę. Laidą galima priskirti 
vadinamųjų dokumentinių apybraižų žanrui, leidžian-
čiam nukrypti nuo dokumentuojamos tikrovės šiokio 
tokio vaizdingumo ar išmonės vardan14. 

Iš pirmųjų kadrų – užsklandos su kaimo vaizdais, 
giedančio gaidžio balso ir aranžuotos liaudies muzikos 
fone – galima patikslinti žanro rėmus: vyksta etnogra-
finis spektaklis. Žiūrovui pateikiamos pokalbių nuo-
trupos pramaišiui su įvairios veiklos scenomis muzikos 
fone. Visais lygmenimis išlaikomas vientisas stilius, 
primenantis valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lie-
tuva“ pasirodymą, kuriame dalyvauja vyrai ir moterys, 
šeimininkai ir kaimynai, aludariai ir jų svečiai, švenčia-
mos jaunos poros sutuoktuvės, skamba užstalės dainos. 
Iš pirmo žvilgsnio, atrodo, siekiama meniškai dokumen-
tuoti su naminiu alumi susijusius kaimiečių papročius 
ir kasdienybę.

Pavyzdžiui, laidos herojai sėdi prie šventinio stalo 
ir choru juokiasi iš šeimininkės įterptos kupiškėniš-
ko anekdoto eilutės: „viso buvo, tik prošymo nebuvo“ 
(suprask, „taip ir neišgėriau/nepavalgiau, nes šeimi-
ninkai neragino“). Akivaizdus šioks toks performansas 
kamerai. Parodomųjų intarpų esama ir monologiniuose 
naratyvuose apie juokingus kaimo nutikimus ar ritua-
lizuotus aludarių pokštus (gaidžio pešimą, „pivoriaus“ 
lupimą šaukštais), juos taip pat lydi juokas. Kita dalis 
laidoje skambančio juoko atvejų yra iškirpti iš pusiau 
autentiško pokalbio ir rodomi be konteksto – tiesiog į 
kadrą įmontuojant besijuokiančių žmonių vaizdų. Ma-
tyti, kad laidos herojai nuoširdžiai mėgavosi ir noriai 
atliko savo vaidmenį – jų juokas, panašu, atlieka pa-
žįstamųjų pokalbiams būdingą geros nuotaikos, žaidi-
mo kūrimo funkciją. Galiausiai spektaklis įrėminamas 
dar vienu įmontuotu autentiško juoko epizodu: matome 
kvatojančius senukus, viešumai nebūdingo, neįprastai 
ilgo užkrečiamo juoko protrūkis tęsiasi ekrane slenkant 

LoReta VaiCekauskienė

p. 159–185; janet Holmes, „sharing a laugh: pragmatic aspects of hu-
mor and gender in the workplace“, in: Journal of Pragmatics, 2006, nr. 
38, p. 26–50; neal R. norrick and alica spitz, op. cit., p. 1661–1686.

11 Gertrud Reershemius, „Research cultures and the pragmatic func-
tions of humor in academic research presentations: a corpus-assisted 
analysis“, in: Journal of Pragmatics, 2012, nr. 44, p. 863–875.

12 neal R. norick, Conversational Narrative: Storytelling in Everyday 
Talk, amsterdam, Philadelphia: john Benjamins Publishing Company, 
2000, p. 195; alan Partington, op. cit., p. 65–81; taip pat plg. lietuviškų 
pokalbių laidų tyrimą: Giedrius tamaševičius, Žiniasklaidos lyderių so-
ciolingvistinė kompetencija visuomenės transformacijų kontekste, dak-

taro disertacija, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2012, p. 65. 
13 daugiau apie juoko atvejų skaičiaus kitimą ir jo funkcijų apžvalgą 

žr. skaistė aleksandravičiūtė, Loreta Vaicekauskienė, „juokai juokais, 
bet šiandien juokiamės daugiau ir kitaip: juokas kaip tV ir radijo dis-
kurso bruožas 1960–2010 metais“, in: Darbai ir dienos, 2012, nr. 58, 
p. 283–295. 

14 Red. past.: Redakcija žino autorę žinant apie šios formos neteikti-
numą (Kalbos patarimai, kn. 2: Sintaksė: 1. Linksnių vartojimas, Vilnius, 
2003, p. 124), tačiau čia leidžia sau (taip, mes tai galime sau leisti) kaip 
analogiją pritaikyti kalbos įstatymų Leidėjo numatytą išimtį, kai vardan 
leidžiamas žegnojantis arba giedant Lietuvos himną.
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laidos pabaigos titrams ir, aidėjęs apie dvidešimt sekun-
džių, baigiasi drauge su laida.

Be abejonės, tikslingai panaudoti juoką karpant dau-
giau ar mažiau autentišką diskursą buvo režisūrinis 
sumanymas ir vienareikšmiškai jį interpretuoti turbūt 
nebūtų teisinga. Vis dėlto bendras tyrimo kontekstas 
perša mintį, kad šią laidą galima priskir-
ti vienam iš sovietinio tikrovės režisavimo 
tipų, kai autentiškos emocijos panaudoja-
mos į liaudies tradicijas atsirėmusio lai-
mingo gyvenimo ideologijai skleisti.

Gal ir atsitiktinumas, tačiau mūsų LSŽT, 
išskyrus ką tik aptartą apybraižą „Alum 
lijo“, juoko iš esmės ima rastis tik apie aš-
tunto dešimtmečio vidurį. Juoko atvejų 
skaičiumi dar išsiskiria sunkiai nusako-
mo žanro (panašaus į dokumentinio filmo 
ir apybraižos mišinį) TV laida „Ar tiki?“ 
(1976); juokas čia nuskamba vidutiniškai 
kas dvi minutes. Laida skirta demaskuo-
ti religijai kaip atgyvenai, pateikiant su-
sipratusių žmonių – tarmiškai kalbančių 
kaimiečių, spėtinai skirtingo išsilavinimo 
mies tiečių – nuomonę. Matyti, kad iš kal-
bėtojų buvo imami atskiri interviu, o laidoje 
pramaišiui pateiktos jų svarstymų duotais 
klausimais ištraukos.

Laida yra pasakotojo balso už kadro, vaiz-
do intarpų, užsklandų su užrašytais klau-
simais ir grupelės namuose filmuotų kal-
bėtojų monologų (atsakymų į klausimus) 
montažas. Juokas čia yra autentiškas, bal-
singas ir lydi pasakymus, kurie demaskuoja „klerika-
lus“ („nieko nėra, jokių dievų, tik reikia tylėt, niekam 
nebaladot“), pašiepia gąsdinimą pekla („in kū čia pana-
šu“), pateikia įrodymų, kad tikėjimo tiesos yra neįtikė-
tinos ir todėl anekdotiškai juokingos. Plg.:

*Kalbėtojas: Dievui reikėj Kristus padaryt, tai jis 
galėj xxx kam jam vienas, jis galėj daug pridaryt 
Kristų, jis gi galingas, visa tvėrė. Pana švenčiausion, 
reiškia, nekaltoji mergelė nekaltoji mergelė, o ko gi 
nekaltoji, jei ji vaiką pasidarė, reiškia, tai nekaltoji 
mergelė. [Juokiasi balsu]. Tikras juokas, bet anekdo-
tai tikri iš šito tikėjimo.15

Dalis juoko atvejų nuskamba kalbėtojui kalbant ir 
visais atvejais juokas įklijuojamas pačioje pasisakymo 
pabaigoje, prieš einant prie kitos montažo dalies – kito 
kalbėtojo ar klausimo. Baigti visus pasisakymus juo-

ku – akivaizdus režisūrinis sprendimas. Sunku patik-
rinti, bet vietomis iš skambesio ir intensyvumo atrodo, 
kad įklijuotas juokas nebūtinai priklauso ką tik kalbė-
jusiam asmeniui. Be abejonės, bendroji juoko funkcija 
šioje laidoje yra ideologinė – išjuokti religinius prieta-
rus. Juokas į viešąją erdvę sąmoningai įtraukiamas 

kaip satyrinių, tikėjimo paradoksus ir absurdiškumą 
įrodinėjančių performansų dalis.

Pakarpyto sovietmečio juoko pavyzdys būtų ir TV 
žurnalas „Studentai studentai“ (1975), vaizduojantis 
draugišką komjaunimo sekretoriaus dainininko Vytau-
to Babravičiaus asmenybės ir veiklos svarstymą, he-
rojų komjaunuolių, komunistų partijos, Universiteto 
rektorato atstovų diskusiją. Fone skamba Babravičiaus 
dainos, rodomi sportuojantys ir fabrikus lankantys ak-
tyvistai. Juokas šioje laidoje keletą kartų pasigirsta 
sumontuotos diskusijos ištraukose, kaip reakcija į „drą-
sius“ komjaunuolių pasisakymus, prieštaravimą vyres-
niesiems „draugams“. Iš esmės jis galėtų būti laikomas 
autentiško pusiau viešo diskurso dalimi, jei pamirštu-
me, kam yra skirtas.

Teisybės dėlei reikia pasakyti, kad ne visas soviet-
mečio eterio juokas buvo specialiai montuojamas ar re-
žisuojamas. Esama tikrai autentiškų pokalbių, kur pa-
šnekovas juokiasi, nes yra sutrikęs, taip pat tokių, kur 
pritariamu juoku stengiamasi palaikyti pokalbį, dar 
šiek tiek su humoru, sąmoju susijusių juoko atvejų. 
Beje, šmaikštauti, atrodo, geriausiai sekasi įsitvirtinu-

kai juokas tikRas, Bet netikRa tikRoVė

15 sakytinis tekstas pateikiamas išrašytas pažodžiui; kad būtų leng-
viau skaityti, naudojama šiek tiek skyrybos ženklų. xxx reiškia neatpa-
žįstamą žodį ar frazę.

Laisvydė šalčiūtė. Laisvė. 2006. drobė, akrilas, medžio raižinys
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siems, pripažįstamiems kalbėtojams, pavyzdžiui, Ope-
ros ir baleto teatro vadovui Virgilijui Noreikai („Tele-
vizijos forumas“, 1977). Kai humoras galbūt pernelyg 
pavojingai priartėja prie iš anksto nesankcionuotos sa-
tyros, juoku į jį neatsakoma (Quod licet lovi, non licet 
bovi?). Plg. atvejį, kai kolegai rimtai atsiskaitinėjant už 
meninių karinių pajėgų panaudojimą, Noreika įterpia 
repliką, atskleidžiančią scenografijos komizmą: 

*Noreika: „Anoje Kareninoje“, prisiminkim, kai 
pub lika žiūri, tai mato carinės kariuomenės orkestrą 
xxx, o scenoj yra mūsų tarybinės armijos, vadinasi, 
karinis orkestras. [Juokiasi kalbėdamas]

Noreika čia juokiasi pats vienas, pašnekovai jo nepa-
laiko. Vis dėlto sovietmečiu tokio kaip paskutinių pa-
minėtų atvejų juoko pokalbių laidose fiksuota mažai; 
tipiška sovietmečio laida buvo be juoko. Veikiausiai ne 
be ideologinių priežasčių daugiausia juoko aptinkame 
būtent vienkartiniuose, specialiai rengtuose publicisti-
niuose žurnaluose ir apybraižose. Ir tai buvo ne juokas 
drauge, ne viešoje erdvėje kartu su pašnekovu kuria-
mas juokas (normalaus dialogo kaip ir nėra), bet daž-
niau juokas iš kažko (komiškos situacijos, kalbėjimo 
objekto), kaip toks veikiau primenantis apie sovietme-
čio socialinių praktikų dvilypumą, parodomąjį imituo-
jamos viešosios erdvės pobūdį16.

juokas keičiantis Viešajai eRdVei: 
autentiškuMo (at)GiMiMas

Palyginti su sovietmečiu, 1988 m. sąlygiškai (vals-
tybės Atgimimo, besikeičiančio viešojo kalbėjimo ir ži-
niasklaidos žanrų raidos prasme) pradedamu LSŽT 
pereinamuoju laikotarpiu juoko ima tolygiai daugėti. 
Kartu matyti, kaip keičiasi juoko ir atitinkamai viešojo 
diskurso pobūdis.

Šiuo laikotarpiu atsiranda daugiau nesumontuotų 
pokalbių laidų, rodančių, kaip viešojoje erdvėje ima ryš-
kėti noras pažinti tikrovę, (mokytis) kalbėti apie ją, at-
skleisti konfliktuojančius matymus, kelti realias proble-
mas. Greta vienos jų populiarausių, laidos „Veidrodis“, 
minėtini „Veidai“. Į LSŽT įtrauktos trys vedėjo Vinco 
Aleknavičiaus vedamos laidos: interviu su į Lietuvą 
grįžusiu režisieriumi Jonu Jurašu (1988), aktoriumi 
Henriku Kurausku (1988) ir tuometiniu savaitraščio 
Gimtasis kraštas redaktoriumi Algimantu Čekuoliu 
(1989). Šios laidos dar nėra gyvos abipusės interakcijos 
diskursas, o daugiau monologai su įterpiamais klausi-
mais ar komentarais, tačiau įvairūs juoko atvejai jose 
rodo, kad yra mėginama čia ir dabar kurti autentišką 

turinį. Simptomiška, kad laidų vedėjas kartkartėmis 
lyg sau, lyg pašnekovui ar klausytojams primena, kad 
jo laida yra kokybiškai naujas viešojo diskurso tipas: 
„Mūsų dialogas tikrai improvizacinis toksai“.

Pašnekovai leidžiasi į prisiminimus, kalba apie save 
juokaudami, naudodami sąmojį, ironiją ir juokdamie-
si. Pavyzdžiui, Čekuolis ironizuoja savo rašytojo ge-
bėjimus arba prunkšteli iš savo paties paralelės, kad 
būnant lyderiu tenka išsiskirti net ir geresniais keiks-
mais („keiktis aštriau ir sąmojingiau“). Pabrėždamas 
Brazausko tuometinį vaidmenį, jis taip pat nusijuokia, 
kad už tokį požiūrį nebeturėtų būti įtartas karjerizmu. 
Kurauskas juokdamasis prisimena, kaip plaukimo var-
žybose visada nusileisdavęs Stasiui Krasauskui. Jura-
šas ironizuoja vos metų senumo radijo spektaklį, skirtą 
„judašiui“ Jurašui, šiandien tautos priimamam kaip 
herojus, plg.:

*Jurašas: vienas mano bendražygis ir mano bene 
dešimties spektaklių bendrakūrėjas Giedrius Kupre-
vičius labai gerai sekmadienį po Kauno teatro jubi-
liejinio to spe spektaklio išsireiškė. Sako: kaip mes 
mokame žiauriai išvyti ir kaip gražiai sutikti. [Juo-
kiasi].

Iš tiesų, šiuo lemtingu Lietuvos istorijos laikotarpiu 
viešojoje erdvėje ima daugėti spontaniškos, neinstitucio-
nalizuotos ironijos ir tas matyti ne tik iš „Veidų“ laidų. 
Pavyzdžiui, laidoje „Labas rytas“ (1988) kūdikių namų 
direktorius ironizuoja situacijos ir sumedėjusio žurna-
listo klausimo absurdiškumą: žurnalistas klausia, ar 
direktorius nėra baudžiamas už „neišpildytus lovadie-
nius“, plg.:

*Direktorius: mes esam biudžetinė įstaiga, mum 
skirta planinių šimtas dešim lovų ir jeigu skirti pi-
nigai tom lovom, reikia, kad jos būtų išnaudotos. Ir 
kartais metų gale reikia rašyt pasiaiškinimą, kad dėl 
ko neįvykdytas planinis lovadienių skaičius. Šiais me-
tais mes premijų negausim, atrodo. [Susijuokia].

Dažnai ironiškas pačių kalbėtojų juokas padeda jiems 
pateikti save kaip profesionalią, stiprią asmenybę.

„Veidų“ laidose juoku ir ironija, be kita ko, dar žymimi 
perėjimai nuo galios, konflikto, prie solidarumo diskur-
so, nes žurnalistas turi paruošęs nepatogių klausimų. 
Pavyzdžiui, interviu su Čekuoliu akivaizdžiai domi-
nuoja Čekuolio autoritetas – pats būdamas žurnalistas 
jis kovoja dėl profesionalo įvaizdžio ir drauge užtikrin-
tai gina savo tapatybę praeityje. Laidos vedėjui perė-
jus prie, jo žodžiais, „brutaliai skambančių“ klausimų 
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16 apie sovietmečio viešąją erdvę, eilinių žmonių įtraukimą ideolo-
giniais tikslais žr. tomas Vaiseta, Nuobodulio visuomenė: Vėlyvojo so-

vietmečio Lietuva (1964–1984), daktaro disertacija, Vilnius: Vilniaus 
universitetas, 2012, p. 125–130.
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apie pašnekovo karjerą, Čekuolis atsako ilgu, ne visai 
maloniu, retoriniais klausimais ir juoku sustiprintu 
monologu. Toks atviras, ginamasis pasakojimas lai-
dos žiūrovams apie savo praeitį ir asmenybę, atrody-
tų, nuginkluoja vedėją ir užsibaigia lengvai ironiška, 
pamokoma fraze, į kurią laidos vedėjui belieka atsa-
kyti pritariamu juoku, galinčiu rodyti arba sumišimą, 
arba signalą pašnekovui ir klausytojams: „Viskas gerai, 
konflikto nėra, mes draugiškai nusiteikę“. Galiausiai 
diskursas vėl pasikeičia: laidos vedėjas nemalonių klau-
simų nebeužduoda, kalbėtojas taip pat atsipalaiduoja, 
vėl grįžtama prie nepavojingų temų (linksmų nutiki-
mų darbe), Čekuolis pagiria savo pašnekovą kaip pro-
fesionalą, tęsia tuometinės Lietuvos gyvenimo analizę, 
kol galiausiai, kaip draugiškos atmosferos ženklas, su-
skamba abiejų kalbėtojų juokas drauge. 

„Veidų“ vedėjas juoku ne kartą švelnina konfliktines 
situacijas epizoduose, kur jo paties ar pašnekovų pa-
liečiama jautri tema ir pašnekovas pereina į agresyvų 
toną arba ima ironizuoti. Juokas šiose laidose labai aiš-
kiai tarnauja dviem funkcijoms – diskursui organizuoti 
ir kategorizuoti (pereinant nuo monologo prie dialogo ir 
nuo įtemptos prie neutralesnės temos) ir kartu kaip kal-
bėtojo įvaizdžio (pasitikinčios savimi, stiprios ir viršes-
nės asmenybės) raiškos priemonė. Įdomu, kad, be juoko, 
įtampai ir konfliktui švelninti pašnekovai nuolat nau-
doja mandagumo frazes („reikia pritart jūsų tai min-
čiai“, „čia mes turime vieną sampratą su jumis“ ir pan.).

Gal ir atsitiktinumas, tačiau LSŽT pereinamasis lai-
kotarpis išsiskiria dar ir juoku informacinėse laidose, 
nors informaciniam žanrui transliuoti juoką apskritai 
atrodo nebūdinga – sovietmečiu jo nefiksuota nė vieno-
je prie informacinių priskirtoje laidoje, dabartiniu – vos 
vieną kartą. Juokas čia skamba reportažuose ir siuže-
tuose. Pavyzdžiui, 1992 m. „Vakaro žinios“ pateikia ke-
lių minučių priedą – apklausą, ar lietuviai laimės prieš 
amerikiečius Barselonos Olimpinėse žaidynėse. Kalbi-
namųjų atsakymuose skambantis juokas veikiausiai at-
lieka smagaus pokalbio, geros nuotaikos raiškos funk-
ciją. 1990 m. „Panorama“ liudija dramatiškus įvykius 
prie sovietų kariuomenės užimtos Prokuratūros, kur 
prie durų sustabdytas Artūras Paulauskas nusijuokia 
ironizuodamas situaciją („jėga lemia viską pakolkas, 
proto nėra, įstatymų nėra“). Matyti, kad tų metų žinias-
klaidai iš tiesų buvo būdingas atviras, tikras, emocin-
gas santykis su tuo, kas buvo išgyvenama ir ką ji jautė 
pareigą paliudyti.

Galiausiai pereinamąjį laikotarpį reprezentuoja dar 
„linksmesnis“, bet jau kiek kito žanro, LRT 35-me-

čiui skirtas publicistinis žurnalas „Kur eini, televizija“ 
(1992), kuriame kelios dešimtys televizijos darbuotojų 
juokaudami ir juokdamiesi dalijasi profesiniais prisi-
minimais ir ironizuoja ideologiją praeityje. Būtent šioje 
laidoje, transliuojamoje „melagingo pozityvumo“ atsi-
kračiusiu laiku17, iš liudytojų lūpų išgirstame praėjusių 
laikų žiniasklaidos vertinimą: „Mūsų televizija buvo, 
jeigu taip galima pasakyti, minties kalėjimas“ ir sva-
jonę, kad „įsijungus televizorių į namus įeitų artimas 
draugas, bičiulis“.

juokas LaisVoje VaLstyBėje iR 
koMeRCiaLėjančioje žiniaskLaidoje

Iš tiesų, neilgai trukus televizijos permainų svajo-
nė ėmė pildytis. Nuo 1993 m., nešinos bičiuliškos pra-
mogos namuose vėliavomis, pradėjo steigtis pirmosios 
komercinės televizijos, transliacijas stabilizavo ir geog-
rafiją išplėtė komercinis radijas18. Kiekybiniai juoko 
atvejų LSŽT duomenys rodo, kad atkurtosios Nepri-
klausomybės laikotarpiu eteryje juokaujama ir juokia-
masi gerokai daugiau, ypač pokalbių laidose, ir neretai 
taip, tarsi bendrautų artimi žmonės. „Linksmiausia“ į 
LSŽT įtraukta šio laikotarpio (ir apskritai viso LSŽT) 
laida yra viena iš TV3 pokalbių šou „Šok su manimi“ 
(2010) laidų: juokas dalyviams kalbant čia nuskamba 
vidutiniškai kas pusę minutės.

Pačioje laidos pradžioje pagrindinis atsakingasis už 
laidos sėkmę, vedėjas Vytautas Šapranauskas19 pra-
juokina publiką pokštu ir taip atskleidžia ir užduoda 
tolesnio pokalbio dalyvių bendravimo toną: čia bus juo-
kaujama, juokinama ir juokiamasi. Situacija aiškiai 
surežisuota (šokėjai laiko laidos vedėjus ant rankų), 
pokštas („kol vaikinai prakaituoja mus laikydami, aš 
dar pasakysiu...“) veikiausiai taip pat, tačiau jo funkci-
ja kategorizuoti diskursą kaip pramogą yra akivaizdi ir 
laidoje nuolat pasitelkiama tiek paties vedėjo, tiek kitų 
laidos dalyvių.

Didžioji dalis šiame pokalbio šou skambančių juoko 
atvejų sukeliami būtent laidos vedėjo parengto ir spon-
taniškai kuriamo humoro, pokštų, kalbinių žaidimų. 
Šapranauskas juokina salėje sėdinčią publiką, komi-
sijos narius, savo kolegę vedėją ir – manytina – laidos 
žiūrovus anekdotais (juokas skamba tiek jam pasako-
jant, tiek anekdotų pabaigoje), juokingomis reklaminių 
pertraukėlių introdukcijomis, taip pat ironiškai, links-
mai aptarinėdamas laidos eigą ir netgi krėsdamas cir-
kus su savo kėde. Pokštai skamba vedėjo monologuose 
ir akivaizdu, kad tai yra asmeninis, suplanuotas akto-

kai juokas tikRas, Bet netikRa tikRoVė

17 Plg. Rūta Marcinkevičienė, „žanrų kaita posovietinės Lietuvos 
dienraščiuose“, in: Darbai ir dienos, 2008, nr. 49, p. 197–217.

18 Virginija krivickienė, „komercinio radijo atsiradimas ir plėtojima-
sis“, in: Naujosios žiniasklaidos formavimasis Lietuvoje (1988–1998 m.), 

Vilnius: žurnalistikos institutas, 2000, p. 200–231; žygintas Pečiulis, 
„televizijos programų plėtra“, in: Ibid., p. 232–254.

19 Viliuosi, kad nenorėdama ištrinti iš tyrimo a.a. šapranausko vaid-
mens, neužgaunu šio talentingo žmogaus atminimo.
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riaus šou, už kurio sėkmę – reakciją juoku – atsakingi 
likusieji laidoje dirbantys dalyviai. Humoras ir juokas 
čia atlieka ideologinę funkciją – įtvirtina laidos pramo-
ginį pobūdį.

Kita charakteringa juoko funkcija šioje laidoje yra 
neformalios, artimų pašnekovų interakcijos kūrimas ar 
veikiau minėtos ideologijos skatinamas tokio diskurso 
imitavimas. Kaip minėjau straipsnio pradžioje, tyrimai 
rodo, kad privatiems pažįstamųjų pokalbiams itin bū-
dinga kolektyvinė kūryba, žaismingas bendradarbiavi-
mas, neužgaulios (arba nepriimamos kaip užgaulios) 
pašaipos, varžymasis kalbinėmis išgalėmis. Linksmo-
mis replikomis, lengva pašaipa Šapranauskas eina į 
dialogą su šokėjų vertinimo komisijos nariais, savo ko-
lege, publika, šokėjais, o šie dažniausiai reaguoja taip, 
kaip iš jų tikimasi – atsako pavieniu arba sutartiniu 
juoku, įtvirtinančiu draugišką laidos nuotaiką, ir tęsia 
kalbinį žaidimą. Pavyzdžiui, atsiradus progai pakarto-
jamas vykusio pokšto žodžių žaismas ar replika ir tai 
sukelia pakartotinį juoką.

Pagrindinis Šapranausko partneris atliekant nefor-
malaus pašnekesio kūrimo užduotį yra komisijos narys 
Jurijus Smoriginas. Jis taip pat imasi erzinti kitus ko-
misijos narius, šokėjus, patį laidos vedėją, taip pat daž-
niausiai išgauna jų ir publikos juoką arba juokiasi pats 
iš savo žodžių, taigi aktyviai prisideda prie nustatyto 
populiarios laidos formato („galima šaipytis, mes čia 
draugai, savi vienas kitam ir jums, žiūrovai“). Keletą 
kartų Smorigino – komisijos eksperto – pašaipos su-
skamba kaip puolimas ir viršenybės demonstravimas. 
Publika studijoje ir toliau dirba savo darbą (reaguoja 
juoku), tačiau pašnekovai gali reaguoti ir kitaip: pavyz-
džiui, šokėjos atgal komisijos nariui paleista ironiška 
replika, palydėta jos prunkštelėjimo, padeda išardyti 
hierarchišką santykį, o dalyvę parodo kaip stiprią as-
menybę, eterio žvaigždę.

Šapranauskas ir Smoriginas bendradarbiauja nuolat 
įsitraukdami į ilgesnius tarpusavio dialogus, varžosi lie-
žuvio aštrumu, ironizuoja, šaiposi vienas iš kito ir drau-
ge iš kitų, kad galiausiai pasiektų reikiamą rezultatą – 
išprovokuotų laidos dalyvius juoktis, sukurtų pramogą 
žiūrovams. Tarp šių laidos lyderių esama akivaizdaus 
sutarimo, kad imituojamos artimų pažįstamųjų pokal-
bio pašaipos, nors neretai skambančios kaip ganėtinai 
agresyvus puolimas, abiejų pusių bus toleruojamos var-
dan bendro tikslo.

Vis dėlto matyti, kad Šapranausko ir Smorigino inte-
rakcijoje veikiausiai vyksta dar vienas, priešingas soli-
dariam bendradarbiavimui socialinis procesas – varžy-
bos dėl ryškesnio žvaigždės įvaizdžio. Aktyviai kurdami 
linksmintojo profesionalo vaidmenį jie tuo pat metu 
tampa varžovais (yra pastebėta, kad juokų, pokštų įter-

pimas į diskursą būna susijęs su varžymusi20). Nors 
patį neformalaus diskurso tipą ir jo turinio struktūri-
nius elementus aiškiai lemia laidos koncepcija, o dalis 
su juoku susijusių performansų gali būti suplanuoti, 
nemažai tikrai randasi spontaniškai, galbūt būtent dėl 
natūraliai užsimezgusių varžybų.

Be pramoginio ir draugiško artimų žmonių diskurso 
kūrimo funkcijos, bendrai paėmus dalis juoko atvejų 
šioje laidoje yra tam tikro diskurso žymikliai: pade-
da sušvelninti griežtą vertinimą, pademonstruoti gerą 
nuotaiką, oriai priimti kritiką. Taigi tiriamojoje laidoje 
juokas rodo vykstant daugiaplanį, keliasluoksnį žaidi-
mą su nustatytais rėmais ir dalyviais.

Vertinant apskritai dabartinį sakytinės žiniasklaidos 
laikotarpį, matyti, kad pokalbių laidose panaudojama 
didžiausia nei kada nors anksčiau juoko funkcijų įvai-
rovė: nuo reakcijų į parengtą humorą iki natūralaus 
spontaniško diskurso, jo nuotaikų, tipų kaitos ir kalbė-
tojo įvaizdžio (viršenybės ar draugiškumo) žymėjimo. 
Vis dėlto kartu tai, kas pažymi ir išskiria šį laikotarpį, 
yra būtent juoko kaip draugų bendravimo imitacijos 
(plg. radijo didžėjų tauškalus „aš šiandien išskirtinai 
esu laiminga ir linksmutė“ (M1, 2011) ir profesionalaus 
pramogos diskurso žymiklio funkcija. Ji randasi iš saky-
tinės žiniasklaidos kaip artimo draugo ir linksmintojo 
ideologijos.

Liko tik aPiBendRinti

Tyrimas buvo paremtas prielaida, kad TV ir radijuje 
skambantis juokas gali rodyti viešosios erdvės pobūdį 
ir permainas. Kai Lietuvos sakytinės žiniasklaidos erd-
vėje nuo Atgimimo laikų nuosekliai ima daugėti juo-
ko atvejų, tai galima laikyti jos interaktyvėjimo ir iš 
dalies neformalėjimo ženklu. Lietuviški TV ir radijas 
neabejotinai suka tuo pačiu keliu kaip vakarietiški jų 
atitikmenys.

Vis dėlto iš juoku išsiskiriančių konkretaus laikotar-
pio laidų taip pat matyti, kad socialinės juoko reikšmės 
ir pragmatinės funkcijos yra ne tik dialogo, kalbėtojų 
įvaizdžio raiškos priemonė, bet kaip tokios strategiškai 
panaudojamos ideologiniais tikslais.

Būtent šiuo atžvilgiu sovietmečio laikotarpis išskiria 
Lietuvos žiniasklaidą tiek iš laisvų valstybių, tiek iš vė-
lesnio pačios lietuviškos TV ir radijo raidos konteksto. 
Būdingos „linksmosios“ sovietmečio laidos yra aiškūs 
surežisuotos tikrovės pavyzdžiai, naudojantys autentiš-
kas emocijas ir kalbos gyvybę laimingo tarybinių žmo-
nių gyvenimo arba kritiškos, reflektuojančios viešosios 
erdvės iliuzijai skleisti. Čia skambantis juokas dažnai 
yra nuoširdus, bet tai ne viešosios erdvės, ne joje atsi-
randantis juokas, o į viešumą perkelto ir ideologiniais 
sumetimais transliuojamo spektaklio dalis. Tai paaiški-
na, kodėl sovietmečiu daugiausia juoko atvejų aptikta 
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20 žr. neal R. norick, op. cit., p. 195.
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ne tęstinėse laidose, o proginėse publicistinėse apybrai-
žose ir žurnaluose.

Milžiniškas kontrastas, nuo kurio galima kalbėti 
apie realios viešosios erdvės gimimą ir kuriame juokas 
liudija besikuriantį autentišką diskursą, yra mūsų są-
lygiškai išsiskirtas pereinamasis laikotarpis. Šiuo ne-
paprastai įdomiu tarpsniu kuriasi tikra ir dramatiška 
viešoji erdvė, o juokas joje natūraliai įsilieja į kuriamą 
tekstą kaip diskurso žymiklis (kategorizuoja diskursą 
kaip neformalų, draugišką arba konfliktišką, įtemptą), 
žymi perėjimą nuo monologo prie dialogo arba nuo su-
dėtingos, įtemptos, prie neutralesnės temos ir padeda 
kurti profesionalios, pasitikinčios savimi asmenybės 
įvaizdį.

LSŽT reprezentuojamu dabartiniu laikotarpiu juokas 
yra ir natūralaus spontaniško diskurso, ir improvizuo-
jamų imitacijų dalis, ir akivaizdžiai parengto humoro, 

šou kertinis elementas. Būtent pramoginių pokalbių 
laidų juokas išskiria šiandieninį eterį sakytinės žinias-
klaidos istorijoje: tai juokas, kuris taip pat tarnauja 
ideologijai, tačiau ne galios subjekto – valstybės – kaip 
sovietmečiu, o neformalios, komercializuotos žinias-
klaidos misijai ir „į namus ateinančio draugo“ įvaiz-
džiui skleisti. Tai nelygintinas ideologinis skirtumas.

Baigdama norėčiau patikinti, kad nors Lietuvos sa-
kytinės žiniasklaidos tekstyną stengtasi sudaryti kaip 
įmanoma reprezentatyvesnį, ribota jo apimtis užbrėžia 
ir tyrimų apibendrinimų ribas. Be to, nė vienas nesame 
apdrausti nuo interpretacijų subjektyvumo. Vis dėlto 
prieinamais tapę šimtai tūkstančių istorinių viešosios 
erdvės žodžių yra vertingas dokumentas, kurį sklaidant 
kiekybiniais ir kokybiniais instrumentais neabejotinai 
galima apčiuopti įdomių ir galbūt simptomiškų polin-
kių. Ir ne tik apie juoką.

kai juokas tikRas, Bet netikRa tikRoVė

	

Laisvydė šalčiūtė. Lūpos. 2004. drobė, akrilas, medžio raižinys



572 naujasis židinys-aidai  2013  /  8

Pagrindiniai liaudies tradicijų tarybų uždaviniai yra puoselėti ir for-
muoti apeigų ir švenčių organizavimo sistemą, pagrįstą tarybinėmis 
tradicijomis, atitinkančią liaudies poreikius bei interesus, išreiškian-
čią ir žmonių sąmonėje įtvirtinančią materialistinę pasaulėžiūrą, ta-
rybinio patriotizmo ir proletarinio internacionalizmo idėjas, tarybi-
nio gyvenimo būdo normas ir vertybes, dorovės principus.1

Sekuliari sovietinė valstybė nuo pat pirmųjų savo egzis-
tavimo dienų pasižymėjo socialistiniais ritualais, turė-
jusiais pakeisti „senojo režimo“ apeigas ir sukurti nau-
jas politines datas bei progas. Pavyzdžiui, revoliucinės 
šventės gana greitai ir aiškiai perėmė karinių paradų 
atributiką, tačiau vadinamieji iniciacijos arba perėjimo 
ritualai, skirti pažymėti žmogaus gyvenimo kertinius 
etapus, formavosi ilgiau ir sudėtingiau, o daugelio soci-
alistinių apeigų susiformavimą sociologai apskritai da-
tuoja tik XX a. šešto dešimtmečio pabaiga2. Šie etapai, 
tradiciškai būdavę atžymėti sakralioje erdvėje, Sovietų 
Sąjungoje tapo priskirti buitinėms paslaugoms ir jiems 
buvo suteikta civilinės registracijos forma – naujagi-
mio registravimas, santuokos registravimas ir mirties 
registravimas.

Arūnas Streikus pastebi, kad ir sovietų Lietuvoje, 
remiantis 1957 m. rugpjūčio 12 d. LKP CK biuro pa-
tvirtintu ateistinio darbo planu, nuo šešto dešimtme-
čio pabaigos imta daugiau dėmesio kreipti į sekuliarių 
kultūrinių renginių vadybą, naujų sovietinių papročių 
diegimą ir švenčių organizavimą, o „aktyviau civilinių 
apeigų diegimu rūpintis pradėta nuo 1963 m., kai [...] 
prie LSSR Kultūros ministerijos įkurta Civilinės metri-
kacijos reikalų taryba“3.

Civilinių apeigų reikalai buvo pavesti kultūros mi-
nistro vadovaujamai Respublikinei liaudies tradicijų 
tarybai, kuri gana produktyviai aprūpino specialistus 
ir visuomenę detaliais ceremonijų aprašais. Atkreipiau 

dėmesį, kad šios tarybos 1969 m. išleistoje knygelėje 
Civilinės apeigos dar nėra iliustracijų, o štai naujasis 
1979 m. Civilinių apeigų leidimas celofanuotu viršeliu 
jau gausiai iliustruotas įvairiausių tipų ir formų rituali-
nių pastatų, salių ir juose vykstančių apeigų fotografijo-
mis, liudijančiomis, kad sovietų Lietuva per dešimtme-
tį išgyveno ir tradicijos suformavimą, ir jai aptarnauti 
skirtų erdvių įrengimo bei statybos bumą.

Tokios dirbtinai sukonstruotos erdvės staiga turėjo 
atstoti ir įteisinančią įstaigą, ir „gyvenimo šventės“ ar 
„rimties bei susikaupimo“ vietą, ką seniau atliko baž-
nyčia. Todėl specialių erdvių sukūrimą su savita dra-
maturgija ir originalia erdvine bei estetine koncepcija 
galima laikyti tikru architektūriniu iššūkiu. Kalbant tų 
laikų terminais, architektui ir dailininkui buvo iškelta 
užduotis apipavidalinti naująsias apeigas.

Vis dėlto ritualas – socialiai inertiškas veiksmas, ku-
ris žmonijos tradicijoje, elgesyje ir mąstysenoje yra pa-
likęs ryškų pėdsaką. Tas pats pėdsakas jaučiamas ir vi-
zualinėje arba aplinkos patirtyje, todėl supratimas apie 
tai, kas yra šventiška ir tinkama aplinka svarbiausiems 
gyvenimo ritualams, taip pat yra itin inertiškas. Todėl 
Lietuvos architektų santykis su tradicija, atmintyje iš-
saugotų ritualinių apeigų parafrazės, novatoriškumo, o 
drauge ir nacionalinės išraiškos ar išskirtinumo siekis, 
tampa pagrindiniais klausimais šiame tekste.

CiViLinės santuokos ReGistRaCija...  
PRie aLtoRiaus

Sovietų Sąjungoje jau 1921 m. buvo įsteigti pirmie-
ji civilinės metrikacijos registravimo skyriai (Записи 
актов гражданского состояния – ZAGS), kuriuose 
buvo registruojamos santuokos, skyrybos, išduodami gi-
mimo ir mirties liudijimai. Tokias įstaigas buvo įprasta 

naujųjų aPeiGų dRaMatuRGija – 
santuokų iR LaidotuVių RūMai 

soVietų LietuVoje

Marija Drėmaitė

architeKtūra

Soviet Case, Cambridge: Cambridge university Press, 1981.
3 arūnas streikus, „antireliginė propaganda Lietuvoje 1944–1970 

metais“, in: Lietuvos istorijos studijos, 2004, t. 14, p. 97.

1 Liaudies tradicijų tarybų nuostatai, patvirtinti Lietuvos tsR Ministrų 
tarybos 1983 m. lapkričio 21 d. nutarimu nr. 311. 

2 Christel Lane, The Rites of Rulers: Ritual in Industrial Society – the 
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steigti vykdomųjų komitetų, kolūkių apylinkių tarybų 
patalpose arba gyvenamųjų namų pirmuosiuose aukš-
tuose. Labai greitai registracijos ritualas neteko šven-
tinio išskirtinumo ir tapo tik dar viena dokumentų su-
tvarkymo vieta, vienintele, kurioje pora galėjo oficialiai 
susituokti. Šią praktiką paveldėjo ir sovietų Lietuva, 
pavyzdžiui, ilgą laiką Vilniaus ZAGS‘as veikė kabinete 
Pylimo gatvėje.

Tačiau septinto dešimtmečio pradžioje visoje SSRS 
šioje srityje pastebimas naujas reiškinys – Santuokų 
rūmų (Дворец бракосочетания) steigimas. Ši įstai-
ga nuo tradicinio ZAGS’o skyrėsi ne tik tuo, kad buvo 
skirta išimtinai santuokoms registruoti, bet ir iškil-
mingumo lygiu. Kur kas daugiau dėmesio imta skirti 
apeigos puošnumui – aplinkos estetikai, ceremoniją 
lydinčiai gyvai muzikai, fotografų blykstėms ir šam-
pano taurėms. Pirmieji tokie santuokų rūmai septinto 
dešimtmečio pradžioje buvo atidaryti Maskvoje (1961), 
vėliau – Leningrade ir Novosibirske (1966). Santuokų 
rūmus pradėta įrengti istoriniuose pastatuose, buvusių 
didikų ar pirklių rūmeliuose, tačiau netrūko ir „rūmų“, 
įrengtų devynaukščio gyvenamojo namo pirmame aukš-
te, kaip Maskvos Pietvakarių rajone (1969). Taigi nau-
joji ritualinė erdvė dar neturėjo apibrėžtos originalios 
architektūrinės išraiškos, o buvo įvairiai įpavidalinama 
pritaikant esančius pastatus. Šiame kontekste 1968 m. 
pradėti projektuoti Vilniaus santuokų rūmai (architek-
tas Gediminas Baravykas, 1968–1974) tampa pirmuoju 
ir dėl to išskirtiniu atveju SSRS kaip originalus pasta-
to tipas. Vilniaus santuokų rūmų reikšmę sąjunginiu 
mastu patvirtina ir SSRS Ministrų Tarybos premija, 
suteikta 1976 m., ir pastatą šlovinanti publikacija są-
junginiame leidinyje Geriausi 1975–1976 metų SSRS 
architektų kūriniai4.

Ideologinį Vilniaus santuokų rūmų steigimo pamatą 
puikiai atskleidžia Algirdo Brazausko pasakojimas, ku-
riuose jis rūmų autorystę priskiria LKP CK antrajam 
sekretoriui Genadijui Charazovui:

Vat Sutuoktuvių rūmai – Charazovo vaikas. Tokią 
isteriką [jis] užtaisė – kodėl nėra gražių sutuoktuvių 
rūmų, Vilniuj, sostinėj? Taigi paskui tie sutuoktuvių 
rūmai pradėjo dygti visoj Lietuvoj. Sakė [Charazo-
vas], užtai, kad nėra sutuoktuvių rūmų čia Vilniuj, 
užtai eina [žmonės] į bažnyčią. Kovojo su bažnyčia, 
ateistinė kova buvo. [...] Taigi išgriovė kapines, šitas 
gi va kur Čiurlionio gatvėj, [...] išvartė paminklus, rei-
kėjo būtent šitoj vietoj. Aišku, vieta graži, vieta gera, 
bet ten buvo kapinės... Pats važinėdavo čiut ne kas 
antrą dieną prižiūrėt statybas. Greičiau tik pastaty-
kit tuos rūmus!“5

Rūmų statyba būdinga ankstyvajam, netgi avangar-
diniam socializmui, kai senas pasaulis sugriaunamas, 
ant jo pastatant naują, todėl vietos parinkimas buvusių 
kapinių teritorijoje neturėtų stebinti. Architekto suma-
nymo taip pat būta novatoriško: „tai turėjo būti naujo-
viškas, modernus statinys, net ir savo funkcine tipolo-
gija neturintis analogų pasaulio architektūroje“, – apie 
architekto siekį pasakoja kolega, Santuokų rūmų baldų 
dizaineris Eugenijus Gūzas; tačiau čia pat atskleidžia 
išdavikišką detalę, kad sumanymo novatoriškumas sly-
pėjo kažkur „tarp bažnyčios ir rotušės“6.

naujųjų aPeiGų dRaMatuRGija – santuokų iR LaidotuVių RūMai soVietų LietuVoje

in: sauliaus Grybkausko asmeninis archyvas.
6 Cituojama iš: Rimantas Buivydas, Gediminas Baravykas. Kūrybos 

pulsas, Vilnius: archiforma, 2000, p. 16.

Romualdas Rakauskas. Vilniaus santuokų rūmai. 1980. 
Fotografija. iš Romualdo Rakausko asmeninio archyvo

Vardynų ceremonija Vilniaus santuokų rūmuose, 
fone – konstantino šatūno vitražai 

(iš: Civilinės apeigos, Vilnius: Mintis, 1979)

4 Лучшые произведения советских зодчих 1975–1976 г.г., Москва: 
Стройиздат, 1980, p. 187–194.

5 sauliaus Grybkausko interviu su algirdu Brazausku, 2008-01-18, 
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8 Civilinės apeigos, paruošė i. čepienė, R. Giedrienė, Vilnius: Min-
tis, Lietuvos tsR kultūros ministerija, Respublikinis kultūros-švietimo 
darbo mokslinis-metodinis kabinetas, 1969, p. 21.

9 j. Valentukonis, op. cit., p. 157–161.

klaipėdos santuokų rūmai (iš: Klaipėda, sudarytojas algimantas 
Garliauskas, Vilnius: Mintis, 1983)

Vilma samulionytė. klaipėdos santuokų rūmų interjeras. 2012. 
Fotografija. Projektas „60 monuments“

7 j. Valentukonis, „Rajono civilinės metrikacijos skyriaus interjeras“, 
in: Civilinės apeigos, sudarė R. Giedrienė, Vilnius: Mintis, Respubliki-
nė liaudies tradicijų taryba, Respublikinis kultūros-švietimo mokslinis 
metodinis kabinetas, 1979, p. 157–161.

Iš išorės tai modernus, vėlyvajam modernizmui bū-
dingas aptakių formų, skulptūriškas, besivystantis pas-
tatas, laipsniškai įsiliejantis į „parko“ apsuptį. Pastatas 
puikiai įkomponuotas aplinkoje – atitrauktas nuo gat-
vės, palikta gana didelė erdvė aikštei ir iškilmėms. Vis 
dėlto svarbiau, kas vyko rūmų viduje. Santuokos regist-
ravimas – iškilmingas įvykis, todėl architektas turėjo 
suprojektuoti ir pačią ceremoniją, auginti emocinę įtam-
pą iki kulminacijos. Pasak kolegų, vienas svarbiausių 
Baravyko architektūros bruožų buvo emocinis pavei-
kumas, ir jam pavyko architektūrinėmis priemonėmis 
sumodeliuoti iš esmės naują vestuvių ir vardynų apeigų 
ceremoniją, kurios ašimi tapo ritualinis tiltas-laiptai, 
vedantys į antrame aukšte suprojektuotą iškilmingąją 

zoną su vestibiuliu, santuokų bei vardynų salėmis ir pa-
sitinkantys apsukusias ritualinį ratą įteisintas poras ar 
piliečius. Pirmajame aukšte, funkciškai atskyrus, buvo 
įkurdinta administracija.

Pažvelgus atidžiau, abiejų salių interjerų sprendi-
me ryškėja tradicinės sakralinės erdvės elementai – 
stalas ir vitražas. Pasak Gūzo, jie abu su Baravyku 
sutarę, kad „stalas, prie kurio atliekamas pagrindinis 
santuokos ritualas, turėjo atitikti altoriaus bažnyčioje 
prasmę“, o salių galinėse sienose įkomponuoti dailinin-
ko Konstantino Šatūno vitražai tampa fonu apeigai, 
vykstančiai prie stalų-altorių (panaudojus dirbtinį ap-
švietimą santuokų salės tūrinis vitražas dar tampa ir 
milžinišku sietynu). 

Didesniuose Lietuvos miestuose projektuojant san-
tuokų rūmus tapo įprasta, kad tai būtų pagal individu-
alų projektą statomas šiuolaikiškos architektūros stati-
nys su aikšte, pakankama privažiavimui ir ceremonijai. 
Vienur, antai Klaipėdoje, santuokų rūmų architektūra 
laikyta labiau pavykusia (architektas Ramūnas Kra-
niauskas, 1984), kitur, antai Šiauliuose (architektai 
Ignas Laurušas, Apolonija Nistelienė, 1975) ar Panevė-
žyje ji liko nepastebėta architektūros specialistų. Visų 
šių pastatų interjerai įrengti pagal vilnietišką pavyz-
dį – salėse kuriama iškilminga nuotaika, dramatiškai 
auginama nuo pat įėjimo-vartų iki stalo-altoriaus su 
už jo esančiu vitražu. Klaipėdoje tai buvo Gintautė-
lės Laimutės Baginskienės vitražas „Jaunystė“ (1984), 
Šiauliuose – Jolantos Teišerskytės-Stoškienės darbas, 
Panevėžyje – Kazimiero Morkūno sukurtas vitražas, 
užimantis visą sieną virš pagrindinių laiptų. Rajonų, 
t. y. mažesnių miestų civilinės metrikacijos skyrių in-
terjerų įrengimas nebuvo paliktas valdininkų saviva-
lei – jį reglamentavo „interjero orientacinis planas su 
jaunavedžių kelio schema“7 ir įvairūs patarimai: „per 
aktų salę eina takas (kilimas) iki stalo. Puošniai deko-
ruojama frontalinė aktų salės siena, kurios fone santuo-
kos metu stovi deputatas ir civilinės metrikacijos dar-
buotojas. Ši siena puošiama vitražu, mozaika ar kokiu 
kitu monumentaliosios dailės kūriniu. Leidžiama nau-
doti ir liaudiškų tuoktuvių atributiką juostas, midaus 
ragus“8. Skatinta, kad kiekvienoje patalpoje būtų „sa-
viti baldai, spalvų deriniai, apšvietimas, prasmingas ir 
emocionalus dekoras“. Neliko nepastebėta ir ritualinio 
stalo-altoriaus svarba: „iškilmių stalai turi būti tipiniai, 
visuose rajonuose vienodi“9.

Tarp modernios statybos santuokų rūmų vėl išsiskyrė 
novatoriškas Baravyko architektūrinis sprendimas – 
1984 m. Anykščių Santuokų rūmams pritaikyta nevei-
kianti kapinių koplyčia, kuri buvo integruota į naują 
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pastatą su Šatūno vitražu. Tai, kas buvo įprasta to meto 
Vakarų architektūroje – nauja nebeveikiančių bažnyčių 
panauda – gana keistai „suskambėjo“ vėl pasikartojan-
čioje kapinių aplinkoje.

Vėlyvuoju sovietmečiu santuokų rūmų, kaip puoš-
naus, išskirtinio pastato tipas paplito daugelyje sovie-
tinių respublikų, nors Maskvoje pirmasis specialiai san-
tuokų rūmams pastatytas pastatas iškilo tik 1987 m. 
Jų architektūrinė išraiška, viena vertus – unikali, kita 
vertus – keista. Prancūzų architektūros publicistas ir 
fotografas Fredericas Chaubinas jas netgi pavadino 
„kosminėmis konstrukcijomis“ dėl neįprasto, įmantraus 
vaizdo10. Lietuvoje išlikusių santuokų rūmų interjerus 
fiksuojanti fotomenininkė Vilma Samulionytė apibend-
rino: „Stebint besikartojančius interjerus skirtingose 
vietose negali atsikratyti kažkokio sakralaus dirbtinu-
mo įstaigos įvaizdžio“11.

RituaLinių PasLauGų RūMai – 
dRaMatiška netekties Gaida

Kaip vardynos, vestuvės, taip ir laidotuvės vis la-
biau atsipalaiduoja nuo bažnytininkų įtakos, neberei-
kalauja mistinėmis skraistėmis dangstomų bažnyčios 
patarnavimų. Civilinės laidotuvės pagrįstos ne skaus-
mo ir nevilties demonstracija, o pagarba mirusiam ir 
užuojauta jo artimiesiems.12

Santuokų rūmai ilgainiui paplito daugelyje sovietinių 
respublikų, o štai laidotuvių apeigoms skirti origina-
lūs pastatai – sovietų Lietuvos specifika. Jau 1966 m. 
knygelėje Civilinės laidotuvės buvo pateikiami patari-
mai, kaip apipavidalinti visuomenines šarvojimo patal-
pas rajonų centruose bei stambesnėse gyvenvietėse (su 
pridedamais tokių patalpų eskizais), tačiau pirmasis 
specialiai pastatytas, sekuliariam iškilmingų laidotu-
vių ritualui skirtas pastatas buvo numatytas visų pir-
ma valstybinės reikšmės ceremonijoms – iškilmingoms 
partinių veikėjų laidotuvėms. Šio objekto užsakovas – 
Buitinių paslaugų ministerija – pageidavo pastato, ku-
riame būtų teikiamos visos laidotuvių paslaugos – nuo 
dokumentų sutvarkymo iki meninio apipavidalinimo, 
nuo pašarvojimo paslaugų iki velionio transportavi-
mo į kapines. Objekto svarbą, panašiai kaip ir santuo-
kų rūmų atveju, pabrėžė vaizdinga jam paskirta vieta 
Olandų gatvėje. Vėlgi niekam neužkliuvo, kad rūmai 
bus statomi griaunamų žydų kapinių vietoje.

Jaunam architektui Česlovui Mazūrui 1968 m. iški-
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10 Frederic Chaubin, Cosmic Communist Constructions Photogra-
phed, köln: taschen, 2011.

11 Vilmos samulionytės meninės fotografijos projektas „60 Monu-
ments“, in: http://www.vilmos.lt/ongoing/metrikacijos-skyriai.

12 j. šiožinys, „Civilinės laidotuvės“, in: Kultūros barai, 1966, nr. 11, 
p. 73.

Vilma samulionytė. anykščių santuokų rūmų interjeras. 2012. 
Fotografija. Projektas „60 monuments“

Vilma samulionytė. Civilinės metrikacijos salė jonavoje. 2012. 
Fotografija. Projektas „60 monuments“

anykščių santuokų rūmai (iš: Rimantas Buivydas, Gediminas 
Baravykas. Kūrybos pulsas, Vilnius: archiforma, 2000)
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lusi užduotis nebuvo paprasta – žinodamas valstybinio 
užsakymo reikalavimus jis kartu aiškiai suvokė ir šios 
„paslaugos“ sakralinę dimensiją. Pasak architekto, tuo 
metu nebuvo net kur pasižiūrėti tinkamų prototipų, iš-
skyrus, nebent, čekiškus krematoriumus, tačiau pasta-
rųjų jis nelaikė tinkamais pavyzdžiais13.

Kremavimo istorija ir jai skirti pastatai SSRS turi sa-
vitą ir gana makabrišką istoriją. Įsteigti iškart po revo-
liucijos, pirmieji krematoriumai (Maskvoje ir Leningra-
de) turėjo dvi misijas – moderniai ir racionaliai tvarkyti 
palaikus modernistinės sanitarijos ir miesto teritorijų 
taupymo rėmuose; o taip pat skatinti ateistinę kovą su 
stačiatikybe, griežtai draudusia kremuoti kūnus. Ryš-
kiausiu tokiu atveju laikoma Maskvos krematoriumo 
atsiradimo istorija, mat jis buvo įrengtas 1927 m. gana 
grubiai perdarius tik 1914 m. pastatytą Šventųjų Se-
rafimo Sarovskio ir Anos Kašinskos cerkvę Donskojės 
kapinėse. Vis dėlto Sovietų Sąjungoje atskirų pastatų, 
skirtų atsisveikinimo ritualui, tradicija nesusiklostė, – 
dažniau prie krematoriumų, o vėliau ir kitur buvo įren-
giamos salės, vadintos atsisveikinimo (прощания), ritu-
alinėmis (ритуалъный), gedulo (траурный).

Taigi Česlovas Mazūras gavo patrauklią, nors ir su-
dėtingą užduotį – suprojektuoti predecento neturintį 
objektą ir kartu sumodeliuoti ceremonijos dramaturgi-
ją. Remdamasis universaliu egzistenciniu kelio/kelionės 
motyvu, jis manė sukurti savitą „bromą ing viečnastį“. 
Lankytojas įžengtų pro monumentalų portalą ir siauru 
koridoriumi patektų į didžiulę šviesią salę, kurioje pro 

stiklinę sieną atsivertų vaizdas į mišką. Architekto nu-
sivylimui, šiam jo projektui nebuvo pritarta ir apskri-
tai po gausybės svarstymų galutiniam projektui buvo 
galima suteikti kolektyvinę „architektūrinės-meninės 
tarybos“ autorystę. Svarstytos ir etninės architektūros 
panaudos galimybės, tačiau galiausiai apsistota ties Le 
Corbusier modernių sakralinių pastatų įkvėptu spren-
dimu. Tai pareikalavo ir kitaip spręsti erdves bei jų 
apipavidalinimą – aklinose patalpose-salėse gamta jau 
nebegalėjo atlikti pagrindinio vaidmens, tad jos vietą 
užėmė monumentalusis menas, tampantis architektū-
rinės minties tąsa14.

Ilgą laiką šios paskirties pastatui nebuvo rasta tinka-
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13 Marijos drėmaitės interviu su česlovu Mazūru, 2012-04-23, in: 
autorės asmeninis archyvas.

14 Plačiau apie Vilniaus laidojimo rūmų interjerus žr. Lolita jablons-
kienė, „Ritualas ir architektūra“, in: Dailė, 1991, kn. XXX, p. 39–41.
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česlovas Mazūras. Vilniaus Laidotuvių rūmai. 1987. Fotografija. 
iš česlovo Mazūro asmeninio archyvo
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mo pavadinimo – jis vadintas Laidojimo, Laidotuvių, Ri-
tualinių apeigų ar Ritualinių paslaugų rūmais. Tačiau 
jis patiko ir valdžiai, ir žiniasklaidai – vertinta monu-
mentali, rimties nuotaiką įkūnijanti architektūra, gera 
funkcinė organizacija. Būtent Mazūrui buvo užsakyta 
suprojektuoti ir vėlesnį rūmų priestatą, skirtą valstybi-
nėms laidotuvėms (1987).

Laidotuvių rūmų sėkmė paskatino jų statybą kituo-
se Lietuvos miestuose. Kaip ir santuokų rūmų atve-
ju įsitvirtino nuostata, kad tai turi būti individualiai 
suprojektuotas, originalios architektūros ir emociškai 
paveikus pastatas. Būtent tokiu laikyti Laidotuvių rū-
mai Kaune, 1978 m. pastatyti pagal architekto Alfre-
do Paulausko projektą. Lyginant su vilnietiškuoju, šis 
pastatas plastiškesnis, švelnesnis, netgi literatūriškes-
nis (prie rūmų pastatyta skulptūra „Liūdesys“) ir dėl to 
paveikesnis emociškai – interjero dramatizmą sustipri-
no įtaigus apšvietimas, juodos, violetinės ir raudonos 
spalvos keramika, skulptūriniai elementai ir fakelus 
imituojantys stikliniai šviestuvų gaubtai15.

Ne mažiau originalūs mažesniuose Lietuvos miestuo-
se iškilę laidojimo paslaugų pastatai, įkūniję folklorinio 
sąjūdžio Lietuvos modernizme idėjas. Šį sąjūdį galima 
laikyti ir būdinga vakarietiškam modernizmui kritinio 
regionalizmo srove, ir kur kas lokalesniu reiškiniu, ar-
timu konfliktui modernistinės „mokyklos“ viduje, kitaip 
tariant – „dvasingesnės“ architektūros sukilimu prieš 
„bedvasį“ modernizmą. Savitą išraišką ši tendencija 
įgavo ritualinių pastatų architektūroje – architekto Gy-
čio Tiškaus sukurtame šermeninės (tai paties architek-
to pasiūlytas terminas) projekte. Pagal jį 1973–1975 m. 
šermeninės ir buvo pastatytos Klaipėdoje, Panevėžyje ir 
Šiauliuose. Originalų pastato siluetą, primenantį etni-
nės architektūros formas, kuria du aukšti ir itin statūs 
stogai. Juos jungianti ažūrinė metalinė saulutė – liau-
dies meno tradicijų akcentas. Tiesa, architektas mini 
norėjęs panaudoti kryžių, tačiau tuo metu sumanymo 
nebuvo galima įgyvendinti16. Interjere susikaupimo ir 
rimties nuotaiką kūrė kiekvienai šermeninei individu-
aliai suprojektuoti vitražai (Henriko Kulšio ir Rimantės 
Kulšienės Klaipėdoje; Jolantos Teišerskytės-Stoškienės 
„Rauda“ Šiauliuose ir Gintautėlės Laimutės Baginskie-
nės Panevėžyje).

Liaudies meno simbolikos ir sakralinės architektūros 
samplaika būdinga to laikotarpio „dvasingumo“ išraiš-
kai. Originalaus tūrio, primenančio kapinių koplyčią, 
šermeninės su savitai perskaitoma saulutės simbolika 
buvo nuoširdžiai palankiai vertinamos. Vis dėlto vėly-
vuoju sovietmečiu pavyko pastatyti vieną visiškai arti-
mą kapinių koplyčiai pastatą – 1984 m. Nidos kapinėse 

naujųjų aPeiGų dRaMatuRGija – santuokų iR LaidotuVių RūMai soVietų LietuVoje

15 Vaidas Petrulis, „Laidotuvių rūmai kaune“, in: http://www.autc.lt/
Public/Heritageobject.aspx?rt=3&oe=5&id=207.

16 Vaidas Petrulis, „kartotinis „šermeninės“ (laidotuvių namų) projek-
tas“, in: www.autc.lt/public/Heritageobject.aspx?id=203.

česlovas Mazūras. Vilniaus laidojimo rūmų salės interjero 
projektas. 1975. iš Vilniaus apskrities archyvo, atd-247

kauno laidojimo rūmų fasado projektas. 1978. 
iš alfredo Paulausko asmeninio archyvo

Gytis tiškus. šermeninės klaipėdoje projektas. 1973. 
iš Gyčio tiškaus asmeninio archyvo
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pagal Rimanto Jauniškio projektą iškilo postmodernis-
tinių formų raudonų plytų šarvojimo salė, kuri, deja, 
tarp gyventojų neprigijo. Dabar ji vadinama Nidos civi-
linių kapinių koplyčia, o Neringos savivaldybė, planuo-
janti pastate įrengti kolumbariumą, nutarė joje įstatyti 
vitražus, „suteiksiančius sakrališką vertę“17.

Pasaulinio modernizmo kontekste laidotuvių rūmų/
namų architektūra galėtų būti artima kapinių koply-

čių tipui, tačiau savita paskirtis, pernelyg dramatiška 
architektūra ir gausus monumentalusis menas netgi 
SSRS mastu šiuos objektus išskiria kaip tik Lietuvai 
būdingą tipą (artimiausiu jam galima laikyti 1974 m. 
Tbilisio Muchatgverdi kapinėse pastatytą Ritualinių 
paslaugų salę).

dVasinio iR FiZinio  
sVeikatinGuMo Link

Paskutiniai sovietiniai dešimtmečiai Lietuvoje ste-
bina kuriamų naujų ritualų gausa, kuriuose persipina 
lipnus sentimentalumas, archaiškų simbolių ir tradici-
nių kaimo apeigų elementų suplakimas: „Kaip šeimos 
židinio simbolis, sutuoktuvių apeigose gali būti naudo-
jama ugnis. Civilinės metrikacijos įstaigoje įrengiamas 
aukuras (židinys), nuo kurio jaunųjų pora gali pridegti 
deglą. Deglą jauniesiems gali dovanoti piršlys ir svočia, 
kai santuoka jau užregistruota. Piršlys ir svočia linki, 
kad prie jaunųjų šeimos židinio visada būtų šilta ir jau-
ku, kad jų abipusė meilė visą gyvenimą būtų karšta, 
neblėstanti. Jaunieji deglą prisidega ir išsineša iš aktų 
salės. Deglas vėliau uždegamas prie vestuvinio vai-
šių stalo, per santuokos jubiliejus, įvairias šeimynines 
šventes. Deglai gaminami su stovais, ant kurių išgravi-
ruojama sutuoktuvių data“, – rašoma 1979 m. Civilinių 
apeigų patarimuose18.

Nesu tikra, ar šis ritualas paplito, bet naujo sekulia-
raus socialistinio ritualo išmonės kulminacija galima 
laikyti drąsiai po „pirties skalbyklos“ priedanga pasta-
tytus Juknaičių tarybinio ūkio dvasinio ir fizinio svei-
katingumo rūmus (!), kurie savo architektūrine kom-
pozicija primena bažnyčią su vienuolynu (architektas 
Stanislovas Kalinka, 1977). Socialine prasme Juknai-
čiuose buvo įgyvendintas socialistinis paternalistinis 
principas nuo „lopšio iki kapo“: čia buvo sukurta aprū-
pinta socialistinė gerovė nuo vaikų darželio iki senelių 
namų ir kapinių. Tačiau iniciatyvaus tarybinio ūkio 
pirmininko Zigmo Dokšo užmojai neapsiribojo vien no-
vatorišku gyvenvietės planavimu, jis siekė sukurti ir 
naujus tarybinio ūkio darbuotojų ritualus. Pirmininko 
sumanymu, tuose rūmuose vandens, ugnies ir meno sti-
chijomis turėjo būti apvaloma ir išgryninama žmogaus 
siela ir kūnas. Kūno ir dvasios apsivalymą simboliza-
vo erd vinis Algimanto Stoškaus vitražas „Gyvenimo  
pulsas“:

[Į]ėjus į rūmų holą – tamsoje įsižiebia tarsi apversta 
krištolinė eglė, kuri tvyro tamsioje apibrėžtoje erdvė-
je, lubose. Kompozitoriaus O. Balakausko specialiai 
sukurtos muzikos lydimi žvaigždučių spiečiai ratais 

MaRija dRėMaitė

17 nidos civilinės kapinės, in: http://lt.wikipedia.org/wiki/nidos_
civilin%C4%97s_kapin%C4%97s.

18 Civilinės apeigos, 1979, p. 25–26.

19 Pakelti akis: atsiminimai ir pokalbiai apie Juknaičius, sudarytojas 
Ferdinandas kauzonas, Vilnius: danielius, 2010, p. 86.

šermeninės klaipėdoje. Henriko kulšio ir Rimantės kulšienės 
vitražas (iš: Civilinės apeigos, Vilnius: Mintis, 1979)

Marija drėmaitė. nidos kapinių šarvojimo salė, dabar koplyčia. 
2012. Fotografija
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leidžiasi žemyn ir žemyn, į tamsią vandens gelmę, o 
kartu su paskutiniais muzikos akordais nuraibuliuoja 
vandens paviršiumi tylos ir ramybės link.19

Rūmuose buvo įrengta paveikslais išpuošta moterų 
menė; vyrų, arba ugnies menė su sienine tapyba ir de-
koruotu židiniu (sprendžiant iš nuotraukų, tai būta pir-
ties); aktų salė su vitražu, žiemos sodas su skulptūro-
mis, baseinas su kaskadomis ir povandeninėmis masažo 
srovėmis. O laidojant Juknaičių gyventoją, vandentie-
kio bokštas-vėtrungė-varpinė išmušdavo tiek dūžių, 
kiek metų buvo išėjusiajam.

Aprašytuosius pastatus galima pavadinti savitais, 
sekuliarioje sovietinėje visuomenėje susiformavusiais 
sakraliniais objektais. Jei santuokų rūmų atveju labiau 
ryškėja siekis sukurti sovietinę bažnyčią, tai laidojimo 
rūmai – artimesni sovietinės kapinių koplyčios tipui. 
Galima daryti prielaidą, kad dėl to, jog sovietmečiu Lie-
tuvos architektai buvo netekę galimybės projektuoti 
bažnyčių, jie šį savo troškimą perkėlė į ritualinių pas-
tatų projektus ir sėmėsi įkvėpimo iš bendresnių XX a. 
būdingų modernistinių ieškojimų sakralinės architek-
tūros srityje. Nepaisant politinės įtampos, modernių 
bažnyčių statyba XX a. antroje pusėje sėkmingai klestė-
jo ir bene katalikiškiausioje Europos šalyje – Lenkijoje. 
Beje, turbūt dėl minėtos įtampos šioje šalyje įgyvendinti 
architektūros sprendimai iki šiol ne tiek stebina, kiek 
gąsdina savo keistumu. Nacionalinių regioninių formų, 
kaip jas tuomet suprato sovietiniai modernistai, panau-
dojimas ritualinių pastatų architektūroje išties pagim-
dė unikaliai keistų pastatų – pavyzdžiui, Kazachstane 

madinga jurtos forma tapo 1971 m. pastatytų santuokų 
rūmų pagrindu.

Šiandien daugumai ceremonijų vis labiau sugrįžtant 
į bažnyčias ir atsirandant naujoms modernioms šarvo-
jimo salėms, sovietinio laikotarpio santuokų ir laidoji-
mo rūmai prarado monopolininko teises. Mažesniuose 
Lietuvos miestuose apskritai menksta tokių erdvių po-
reikis – Panevėžio ir Klaipėdos savivaldybės jau svarsto 
atsisakyti santuokų rūmų pastatų, o Anykščių santuo-
kų rūmai sulaukė netikėtų permainų – vienoje pastato 
pusėje vis dar išliko Metrikacijos skyrius, o kitoje įsikū-
rė Sakralinio meno centras.

naujųjų aPeiGų dRaMatuRGija – santuokų iR LaidotuVių RūMai soVietų LietuVoje

juknaičių tarybinio ūkio gydomasis kompleksas 
(dvasinio ir fizinio sveikatingumo rūmai), pagrindinis fasadas 

(iš: Zigmantas dokšas, Juknaičiai, 1986)

naujausios santuokų rūmų architektūros tendencijos verda posovietinėje erdvėje – ašchabadas (2011), 
kazanė (2013)
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apie daiktus ir stebuklus

TOMAS DAUGIRDAS

Artėjant Šv. Kalėdoms, jau įprasta kal-
bėti, jog šios šventės vis labiau tampa 
komercinėmis. Televizija pilna „kalė-
dinių“ reklamų, parduotuvėse pasipi-
la nuolaidos nereikalingoms, bet žais-
mingoms prekėms, kuriama bendra 
„kalėdinė nuotaika“. Kita vertus, vis 
labiau ieškoma išskirtinių dalykų ar 
potyrių, kurie išvestų anapus varto-
jimo ir dirbtinumo, tarsi priartintų 
prie tikrųjų dalykų bei to, ko kiekvie-
nas trokštame, sukurtų tai, kas galėtų 
būti pavadinta stebuklu, išskirtinybe 
įprastume.

Dirbtinumo sluoksnis dabartiniame 
gyvenime yra neįtikėtinai storas, ir jis 
vis auga. Net kalėdiniai pasveikinimai 
tampa rutina. Internetiniai atvirukai 
leidžia vienu klavišo paspaudimu pa-
sveikinti tūkstančius draugų, pažįsta-
mų bei menkai pažįstamų. Didžioji da-
lis dalykų, veiklų, darbų atrodo tarsi 
dirbtiniai, padirbiniai, praradę pradinį 
natūralumą ir grynumą. Jie įsitvirti-
na kasdienybėje kaip kliūtys prisiliesti 
prie to, kas tikra ir autentiška. Masi-
nė gamyba suvienodino daiktus, inter-
netas panaikino nemažai progų žmo-
nėms susitikti akis į akį ir bendrauti. 
Apie daugelį dalykų sprendžiame jų 
„nepačiupinėję“ tiesiogiai, o pažiūrė-
ję vaizdus. Greitai net pinigai tebus 
skaičiai ekrane, o juos paliesti popieri-
niu pavidalu nebus ne tik jokio reika-
lo, bet ir galimybių. Pasaulis tiesiogine 
prasme tarsi slysta iš rankų, tampa 
vis menkiau „apčiuopiamas“.

Įpratimas prie senojo, daiktinio pa-
saulio vis dar skatina būti romantiškai 
prisirišus prie pačiupinėjamų daiktų 
bei šiuos prisirišimus ginti kaip pasku-
tines autentiško santykio bei tikrumo 
salas. Lietuvoje pastaruoju metu vis 
atsinaujina diskusija apie knygas ir jų 

likimą: ar jos visiškai persikels į elek-
troninę erdvę, ar išliks daiktiniu pa-
vartomu ir paglostomu pavidalu. Jau 
šiandien elektroninės knygos pripa-
žįstamos greta tradicinių. Virginijus 
Gasiliūnas šiemet gavo Vytauto Ku-
biliaus literatūrinę premiją už kasdie-
nybės istorijas, paskelbtas interneto 
tinklaraštyje. Metų geriausios knygos 
rinkimuose į pretendentes atrinkta 
internetinė Dainiaus Dirgėlos knyga 
Stebėtojo užrašai.

Elektroninė erdvė knygą ne vien nu-
popierina, tačiau ir keičia jos turinį, 
daro ją atvirą bei neužbaigtą. Elektro-
ninė knyga gali turėti daug autorių, 
daug siužetinių linijų (jei tai romanas) 
ar kelias alternatyvias argumenta-
vimo linijas (jei tai tiriamoji knyga). 
Knygos formos pokyčiai neišvengiamai 
vis labiau keis knygų turinius, ir kol 
kas nenuspėjama kryptimi. Diskusi-
jose dažnai pabrėžiamas tarsi esminis 
skirtumas tarp knygos laikymo ir var-
tymo rankose bei jos skaitymo elektro-
nine forma, net jei knygų skaityklė ir 
turėtų knygos formą. Skaitant knygą 
elektroniniu formatu, tarsi praranda-
mas knygos šiltumas ir natūralumas 
bei jos individualumas, kurį suteikiąs 
popierinis egzempliorius. Tiesa, tech-
nologijos jau šiandien leidžia pagamin-
ti knygų skaityklę, kuri beveik nesi-
skirtų nuo „tikros“ knygos, jos ekranas 
faktūra bei spalva pri-
mintų tikrą popieriaus 
lapą. Pats ekranas gali 
būti sulenkiamas ar net 
verčiamas. Neabejotina, 
kad netrukus tokie įren-
giniai bus gaminami ir 
masiškai, drauge sušvel-
nindami popierinės kny-
gos išnykimo skausmus. 

Nepaisant sentimentų, spausdinta 
knyga vis sparčiau praranda prasmę 
bei traukiasi iš tikrovės, panašiai kaip 
ir spausdinti laikraščiai. Juo labiau tai 
vyksta tokiose šalyse kaip mūsų, kur 
menkai ginamos ar saugomos autorinės 
teisės. Pasirodžiusi populiari knyga ne-
ilgai trukus nuskenuojama bei ima plū-
duriuoti platesniuose ar siauresniuo-
se internetiniuose vandenyse. Sunku 
tikėtis, kad šiuos procesus būtų gali-
ma sustabdyti antipiratinėmis akcijo-
mis ar kokiomis kitomis planuotų lėšų 
negaunančių leidyklų pastangomis. 

Jau kelintus metus galima pastebė-
ti ir kitą tendenciją. Leidyklos vis dau-
giau leidžia popierinių knygų, kurios 
skirtos ne skaityti, o dovanoti ar bent – 
lentynai papuošti. Jos nėra skirtos 
tilpti į perpildytą asmeninę bibliote-
ką, idant jas turėtum, vis iš naujo prie 
jų sugrįžtum. Knygos, net akademi-
nės ar publicistinės, yra ypač netalpiai 
sumaketuotos, didelių raidžių, plačių 
paraščių, jos yra nepatogaus forma-
to, storo popieriaus, ir, žinoma, storų 
viršelių. Jos primena interjero statybi-
nes plytas, o ne minties ar vaizduotės 
talpią sankaupą, kurią įsigijus nekiltų 
klausimas, kur ją padėti. Knyga vis la-
biau tampa „geriausia dovanų idėja“, 
pakankamai didelė ir sverianti, kad 
primintų solidžią dovaną. 

Popierinė knyga vis mažiau kasdie-
niška, daugiau siejama 
su švente ir šventiniais 
sentimentais. Panašiai 
kaip „namie“ ar namus 
imituojančioje kepyklė-
lėje už kampo – keptų 
sausainių maišelis, ran-
komis megztos pirštinės, 
namų gamybos žvakės, 
iš žolelių bei plunksne-

aKademybė
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lių rankomis pagaminti atvirukai ar 
net iš kokio vietinio medžio meistro iš-
drožinėtas šaukštas. Popierinė spaus-
dinta knyga  tampa brangiu suvenyru. 
Turbūt panašiu, kokiu kadaise buvo 
tapusi rankraštinė knyga jaučio odos 
viršeliu. 

Radikaliai kisdama kasdienybėje 
knyga tarsi praranda savo daiktišką-
jį „tikrumą“. Ji vis labiau susvetimėja 
ne vien su skaitytoju, bet ir su autoriu-
mi, panašiai kaip kapitalizmo aušroje 
įvyko susvetimėjimas tarp darbininko 
ir jo kuriamo daikto, apie ką plačiai 
yra rašęs Karlas Marxas. Kapitaliz-
mo lūžis reiškė, kad darbininkas, prie-
šingai nei amatininkas, nėra daikto 
kūrėjas, o produkto gaminimo gran-
dinėje atlieka vieną nedidelę funkciją. 
Darbas buvo galutinai atitrauktas nuo 
kūrybos, darbininkas paverstas vien 
atlikėju mechaninio standartizuoto 
veiksmo, kuriam nereikia jo visos as-
menybės įtraukimo. Šiandien kapita-
lizmas pažengęs dar toliau, darbinin-
kai tampa vien procesų valdytojais, o 
daiktų gaminimo darbą atlieka vien 
mašinos. Kokį nors daiktą gaminantis 
darbininkas geriausiai jį pačiupinėti 
gali parduotuvėje, kaip bet kuris kitas 
vartotojas. Tokios veiklos, regis, nė iš 
tolo negalima palyginti su veik la me-
džio drožėjo ar kito tradicinių amatų 
meistro, kuris, paėmęs medžio gabalą, 
net nežino tiksliai, koks pinokis iš to 
galiausiai išeis. Pats medis gali padik-
tuoti būsimo kūrinio formą. Kūrybos 
stebuklas gimsta tuomet, kai meist-
ras susiliečia su medžiaga, o šiame 
susilietime tarytum dalyvauja aukš-
tesniosios kuriančios jėgos. Bent jau 
taip savo kūrybą neretai linkę apibū-
dinti tradiciniai menininkai. Sunku 
įsivaizduoti, kaip aukštesniosios ku-
riančiosios jėgos galėtų prasiveržti iki 
prižiūrinčiojo darbininko santykio su 
elektrinėmis staklėmis ar iki šiuolaiki-
nio ūkininko mechanizuoto ir tiksliai 
paskaičiuoto santykio su žeme ar au-
ginamais gyvuliais. Šios veiklos bebai-
giančios prarasti santykio su daiktais 
ir gamta „tikrumą“, autentiškumą, 
jose nebesama jokių galimybių reikš-
tis visam žmogaus asmeniui.

Kas „natūralu“, „iš gamtos“ ar „daik-
tiška“ jau yra tapę ir vis labiau tam-
pa ne tiek reikmenimis ar kasdieniais 
dalykais, bet „išskirtiniais daiktais“, 
su kuriais susiduriame per šventes ar 
išskirtinėmis progomis. Tai daiktai, 
kuriems sukurti įdėta daug daugiau 
pastangų ir laiko nei pagamintiems 
daiktams, jie nėra patogūs vartoti, o ne-
retai visai nenaudingi. „Natūralių“ da-
lykų nekokybiškumas ir nepatogumas 
reiškia jų individualumą bei išskirti-
numą. Nenuostabu, kad tokiems daik-
tams nemažai žmonių jaučia nostalgi-
ją: juose atpažįsta galimą ar prarastą 
gyvenimo individualumą ir asmenybiš-
kumą. Tai ypač reikšminga niveliuo-
jančiame bei technizuotame pasauly-
je, kuriame beveik nebelikę išskirtinių 
profesijų, individualizuotų darbų bei 
autentiškų santykių. Internete ir net 
feisbuke, kur individualiai reiškiamės, 
vis tiek esame standartizuoti „vei-
dai“, nežymiai besiskiriantys nuo kitų.

Asmeninio autentiškumo poreikis 
bei noras susigrąžinti tikrą gyvenimą 
dažniausiai pasireiškia polinkiu pri-
artėti prie gamtos it paskutinės tikru-
mo citadelės. Tai puikiai atskleidžia 
neopagoniški sąjūdžiai Lietuvoje, sak-
ralinis santykis su žeme bei protestai 
prieš galimus užsieniečių kėsinimusis 
ant šios žemės įsikurti. Panašus au-
tentiškumo noras skatina atsigręžti 
į protėvių valstietiškas dainas, posa-
kius ir papročius, kuriuose galima ti-
kėtis atrasti tikrojo santykio su pasau-
liu atšvaitų.

Dalis žmonių išsivysčiusiuose kraš-
tuose, tiesa, pasirenka „natūralų“ gy-
venimo būdą: atsisako elektros, šiuo-
laikinės mechanikos, ką ir kalbėti apie 
internetą ar kitas naujoves. Jie visiš-
kai atsiriboja nuo politikos, socialinių 
problemų ir informacinio šurmulio, 
dirba žemę, augina gyvulius, maitina-
si tuo, ką jie teikia. Toks gyvenimas, į 
jį žvelgiant iš šalies, iš tiesų net paža-
dina pavydą. Tačiau akivaizdu, kad jo 
saugumas ir nerūpestingumas garan-
tuotas vien to, kad tai tėra sala labai 
išvystytame pasaulyje. Pastarasis „na-
tūralaus“ gyvenimo egzotikai garan-
tuoja saugumą nuo karo, ligų ar bado, 

jei išgaištų gyvuliai ar įvyktų kokia 
kita gamtinė nelaimė. Romantiška gy-
venti Norvegijos kalnuose bei maitin-
tis savo išaugintų ožkų sūriais, o ne-
galavimus gydytis vaistažolėmis, kai 
esi tikras, kad rimtai susirgus greitai 
prisistatytų greitosios pagalbos sraig-
tasparnis ir išgabentų į moderniausios 
aparatūros prigrūstą ligoninę.

Tokie gyvenimai galimi vien dėl šiuo-
laikinių technologijų, kurios žmogų ap-
saugo nuo gamtos destruktyvių atsi-
tiktinumų ir iš jos kylančių stichijų bei 
nelaimių. Gamta tiek suvaldyta, kad 
gamtiškumas tapo „prijaukintas“. Jis 
tampa tikresnio gyvenimo provaizdžiu, 
siejamas su žmogiškuoju natūralumu 
ar „tikrojo“ gyvenimo pažadais, žmo-
giškosios laimės pilnatve, atvirais ir 
tauriais santykiais su kitais žmonėmis. 

Technologijų pasaulis kuria tikrovę, 
kurioje žmonės vis menkiau save at-
pažįsta. Autentiško gyvenimo trošku-
lys įprastai prasiveržia noru sureikš-
minti gamtą ar rankomis pagamintus 
daiktus. Kita vertus, šiandien jis reiš-
kiasi jau ir prisirišimu prie tradicinių 
daiktų ar daiktiškumo, kuris dar prieš 
šimtą metų atrodė kaip su žmogum ir 
pasauliu susvetimėjusios kapitalo ga-
mybos produktas.

Aiškiai matomas polinkis Kalėdų 
proga dovanoti ne tiek reikalingus, 
kiek beišnykstančius natūralius bei 
daiktiškus daiktus, prikišamai išreiš-
kia tikrumo, autentiškumo bei asme-
niškumo ilgesį. Romantiniai jausmai, 
siejami su nepatogiais ir dažnai nepa-
rankiais daiktais, individualiais ir ne-
labai patvariais, yra properšos kasdie-
nybėje, besiremiančioje laikui taupiu 
pragmatizmu, daiktų efektyvumu ir 
žmonių parankumu. Per juos reiškiasi 
noras būti išskirtiniams, su niekuo ne-
supainiojamiems, niekaip neklasifi-
kuojamiems pasaulyje, kuris suvieno-
dina ir net žmones paverčia varto-
jamais dalykais. Prarasta gamta ir be-
prarandami apčiuopiami daiktai gali 
sukelti nusivylimą. Tačiau per jų jau-
kumą bei individualumą prasišviečia 
viltis nekasdienio pasaulio, grįsto tuo, 
ko labiausiai ilgimės – asmeniškumu 
ir nepakartojamumu. 	



582 naujasis židinys-aidai  2013  /  8

Straipsnyje „Ištariame valstybė“ teigiau1, kad pirma-
sis valstybės sąvoką, siekiant apibrėžti politiją lietu-
vių kalboje, pavartojo Simonas Daukantas. Nors nėra 
abejonių dėl indoeuropietiškosios šio žodžio darybos2, 
iki tol politijai nusakyti dažniausiai būdavo pasitelkia-
mos sąvokos, aiškiai susiejančios politinį valdymą su 
valdančiuoju subjektu – ponu, viešpačiu, karaliumi ar 
kitu valdovu. Naujoji valstybės sąvoka svarbi kaip sa-
vitas mokslininko naujadaras, leidęs abstrahuoti poli-
tijos idėją ir susieti ją su bet kuriuo valdovu ar valdymo 
forma, nors Daukantui valstybė vis dar buvo valdovo 
domenas, kuriame jis turėjo neribotą aukščiausią galią. 
Pabrėžtina, kad tokia politinės tvarkos interpretacija 
nebuvo išskirtinė ir atspindėjo XIX a. politinėje minty-
je vis giliau įsitvirtinančią neribojamos pasaulietinės 
valdžios doktriną. Tiesa, pats Daukantas veikiau ma-
tytinas ne kaip pritariantis šiai doktrinai, bet kaip su 
ja netiesiogiai polemizuojantis savo „respublikoniškose“ 
istorijose – monarchinė valdžia esanti karinių veiksmų 
padarinys ir iškreipia prigimtinę visų tarpusavio lygy-
bės tvarką. Pastarąją bent iš dalies padeda atstatyti 
ekonominė (ūkinė) veikla, kurioje kiekvienas turi ga-
limybę didinti savo gerovę. Nenuostabu, kad valstybė 
kaip politija Daukanto raštuose ne tik nebuvo ašinė 
politinė sąvoka, bet ir netapo siektinu politinio gyveni-
mo tikslu.

Šie įžanginiai pri(si)minimai ne tik leis geriau suvok-
ti dviejų skirtingų laikotarpių politinio mąstymo skir-
tumus, bet ir padeda įsisąmoninti, kiek sudėtingesnis 
yra čia pateikiamas bandymas suprasti valstybės kon-
cepcijos į(si)tvirtinimo logiką. Juk dabar jau turime 
reikalą ne su sąvokos atsiradimu, kurį nesunku atsek-
ti, bet apie vartojimą, kuris tampa būdingas nebe vie-
nam autoriui, bet grupei žmonių ir vėliau visai politinei 
bend rijai. Kitaip sakant, šalia konkretaus intelektua-
lo intencijų, noro įtvirtinti tam tikrą žodį ar mąstymo 

būdą, reikšmingas tampa ir skaitytojų pasirengimas 
bei noras tuos dalykus perimti. Kartu imantysis naujai 
vartoti sąvoką pats tampa interpretuojančiu subjektu, 
kuris, atsižvelgdamas į savo gyvenamąjį laikotarpį, gali 
sudėlioti naujus prasminius sąvokos akcentus. Šitaip 
valstybės kaip pagrindinės sąvokos istorija ne tik įdomi 
savaime (klausiant, kur ir kada vėl atsirado valstybės 
sąvoka ir ką ji pakeitė?), bet ir iliustruoja politinio min-
tijimo transformaciją (klausiant, kodėl buvo pasirinkta 
valstybės sąvoka kaip geriausiai atspindinti besikei-
čiančios politinės bendruomenės reikmes?). 

Atsakyti į pirmąjį klausimą gali būti labai paprasta – 
1905 m. viename paskutiniųjų Varpo numerių valstijos 
sąvoka yra pakeičiama valstybės sąvoka ir jau vartoja-
ma visame laikraštyje3. Kiek anksčiau ši sąvoka atsi-
randa ir pirmojo lietuviško dienraščio Vilniaus žinios 
puslapiuose ir ten tampa bene svarbiausia nusakant 
politiją. Taigi jau savaime intriguojanti politinės termi-
nologijos gimimo istorija reikšminga dar ir dėl to, kad 
leidžia politinę mintį susieti su politinėmis vizijomis ir 
veiksmu, taip atveriant galimybes geriau suprasti mo-
derniosios lietuvių tautos radimąsi ar tiesiog Lietuvos 
politinę istoriją. Paprastai būtent politinis įvykis tam-
pa Lietuvos istorikų dėmesio objektu, politinį mąstymą 
ir prasmes traktuojant kaip pastovią bei nekintančią 
struktūrą. Tačiau čia, à la garsus britų politinės min-
ties tyrinėtojas Michaelas Freedenas, norime pažvelgti į 
besiformuojančią politinės minties morfologiją – kintan-
čias prasmių sistemas ir tuo metu išsakomas originalias 
politinės tikrovės interpretacijas4, kurios daro poveikį 
politiškumo transformacijoms, o neretai jas ir lemia.

aPie VienĄ kaLBinę diskusijĄ

1892 m. Varpo skiltyje „Tėvyniški varpai“ Vincas Ku-
dirka (Q. D. ir K) pastebėjo: „jei mes pamažėli bandome 

MokoMės sakyti VALSTYBĖ
Politijos sampratos XX a. pradžios lietuvių visuomenėje

Justinas Dementavičius

idėjų istorija

1 justinas dementavičius, „ištariame valstybė: daukanto politinės 
minties štrichai“, in: NŽ-A, 2013, nr. 4, p. 245–252. čia skelbiamas 
tekstas yra antroji studija iš autoriaus sumanyto keturių dalių ciklo, ren-
giamo pagal pernai Vu tsPMi apgintą daktaro disertaciją.

2 jolanta Zabarskaitė, „Politinis pasaulėvaizdis didžiajame Lietuvių 
kalbos žodyne (valstybė, įstatymas, valdžia)“, in: Parlamento studijos, 

2010, nr. 9, in: http://www.parlamentostudijos.lt/nr9/9_kalba_1.htm.
3 žr. Varpas, 1905, nr. 9–10. šiame numeryje kalbama apie „Rusijos 

valstybės konstituciją“, siekiama „atsiskirti nuo rusų valstybės“ ir pan.
4 Michael Freeden, Ideologies and political theory: A conceptual ap-

proach, oxford: Clarendon Press, 2008, p. 96–136.
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dailinti terminoliogiją kitų skyrių, idant palengvinti 
darbą musų įpėdiniams, tai delko turime pamiršti po-
litikos terminoliogiją?“5 Ši trumputė pastaba leidžia 
užčiuopti mažiausiai tris dalykus, kurie laikytini svar-
biais tuometiniams varpininkams ir išlieka aktualiais 
iki pat nepriklausomos Lietuvos valstybės susikūrimo. 
Pirma, inteligento, kaip kuriančio geresnes ar teisin-
gesnes visuomeninės tikrovės formas, vaidmens suvoki-
mas. Parodant šį veiksmą kaip visuotinį, sakant „mes“, 
pripažįstama, kad „mes“ dar tik bandome, bet tikslas 
neabejotinai sukurti dailesnę nei esamoji (kalbinė) tik-
rovė. Antra, suvokiama šios veiklos svarba ilgesnėje 
laiko perspektyvoje – tai daroma dėl „mūsų įpėdinių“. 
Atmetant iškreiptą kasdienę kalbėjimo tradiciją, nau-
joji terminologija kuriama dėl pažangos, siekiant dar 
spartesnio progreso ateityje. Trečia, išryškėja, dažnai 
kalbant apie Varpą ir apskritai visą tuometinį lietu-
vių judėjimą, nutylimas rūpesčio objektas – politika. 
„Tautinis atgimimas“ neretai matomas kaip kultūrinis 
fenomenas, geriausiu atveju kaip visuomeninio (dabar 
sakytume – pilietinio) judėjimo pavyzdys, kuris ilgai-
niui įgyja politinių implikacijų – sukuria pagrindą ne-
priklausomai Lietuvos valstybei. Pavyzdžiui, tik retais 
ar gal net greičiau išimtiniais atvejais į Varpą žiūrima 
ne tik kaip į tautišką leidinį, bet kaip į politinį leidinį, 
atstovaujantį vienai ideologinių linijų, kurią kūrė ir per-
ėmė dalis XX a. pradžios inteligentijos. Šis ideologinis 
nusistatymas ne tik lemia pastangas sukurti lietuvišką 
mokslą, pirmiausia įdiegiant naują, lietuvišką termino-
logiją, bet ir skatina didesnį dėmesį skirti vieniems po-
litiniams terminams ir problemoms, užmirštant kitas. 
Neabejotina, kad viena reikšmingiausių tokių sąvokų 
buvo politijos apibrėžimas – kaip moksliškai apibrėžti 
lietuvius kaip politinę bendruomenę? Koks jos susiklos-
tęs santykis su ją apimančia politine tvarka – carine 
Rusija? Koks šis santykis turėtų būti? Kas yra traktuo-
jamas kaip to siekiantis politinis veiksmas? Kokia poli-
tinė tvarka turėtų būti sukurta? 

Čia apžvelgsime tik vieną šių klausimų aspektą – 
ginčą dėl politijos sąvokos ir prasmės, atsiskleidžiantį 
per politijos sąvokos konceptualizaciją. Kad tinkamos 
sąvokos paieška ir vartojimas buvo gana svarbus, ga-
lima matyti iš kintančių ir ginčijamų terminų politijai 
išreikšti vartosenos. Pats Varpas nuo pat spausdinimo 
pradžios pakaitomis vartoja du terminus: viešpatystė ir 
valstija. Abu jie išsitenka iš esmės tapačiame semanti-
niame lauke, ir panašu, kad autoriai galėjo gana laisvai 
pasirinkti, kuriam iš terminų teikti pirmenybę. Taip 
vienas aktyviausių politikos apžvalgininkų Mykolas Lo-

zoraitis (Joniškis) labiau mėgo viešpatystės terminą, o 
bene aktyviausias spaudos apžvalgininkas Juozas Ado-
maitis-Šernas (j-a) ir teisininkas Petras Leonas (Liūtas) 
paprastai vartojo valstijos terminą. Šis ambivalentiš-
kumas nebuvo išskirtinis. Dar Auszroje buvo ieškoma 
geriausios sąvokos politijai nusakyti, vartojant tiek jau 
minėtą valstiją, tiek tokį naujadarą kaip valdystė, nors 
neabejotinai parankiausias ir dažniausiai vartojamas 
terminas, nusakantis autoriaus politines ambicijas ir 
atsidavimą „tikrajam tėvyniškumui“, buvo tėvynė6.

Toks terminų pliuralizmas dar gana ryškus ir 1905 m. 
Kaip minėta, būtent Vilniaus žinios terminą valstybė 
pasirinko kaip pagrindinį nusakant politiją. Tačiau net 
ir po to kiti terminai kasdieniuose politiniuose debatuo-
se išliko aktyviai vartojami. Tai puikiai iliustruoja sąvo-
kų vartojimas Didžiojo Vilniaus Seimo dokumentuose: 
lietuvių suvažiavimo Vilniuje programos 5 punkte kal-

MokoMės sakyti VALSTYBĖ

5 Vincas kudirka, „tėvyniški varpai“, in: Varpas, 1892, nr. 11, p. 155.
6 ši sąvoka net paskatino gana paviršutinišką, bet iliustratyvią pole-

miką tarp katalikiško Tėvynės sargo ir Varpo – vienas pastarojo autorių 
ėmėsi priekaištauti, kad Tėvynės sargo autoriai kunigai iš tikrųjų tik ap-
simeta mylintys tėvynę, nes šį žodį rašo iš mažosios raidės. eglė Valiūtė. Be pavadinimo. 2013. Popierius, akrilas, tušas
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bama apie „rinkimus į Viešpatystės seimą“; suvažia-
vimo nutarime vartojama valstijos sąvoka; tuo tarpu 
LSDP siūlytoje programoje ir vėliau sušaukto susirinki-
mo nutarimuose teminima valstybė7. Nepaisant to, kad 
XX a. pradžios spaudoje valstybės sąvoka tampa bene 
svarbiausia, tiesa, vartojama kartu su valstija, panašu, 
kad kasdienėje kalboje ji vis dar buvo nesuprantama. 
Štai Jurgio Šlapelio sudarytame Svetimų ir nesupran-
tamų žodžių žodynėlyje žodis valstybė yra įtrauktas kaip 
aiškintina sąvoka ir siejama su žodžiais viešpatystė bei 
karalystė8. 

Tokias abejones dėl valstybės sąvokos pirmiausia ga-
lima aiškinti kalbotyrine nuostata, kurią dar 1894 m. 
Varpe išsakė Jonas Jablonskis (Obelaitis): „per pridė-
jimą pabaigos -ybė niekuomet nauji žodžiai nesigauna 
nuo subjektyvų, bet visuomet nuo adjektyvų“9. Atsi-
žvelgiant į tai, kad joks būdvardis su šaknimis valst- 

nebuvo vartojamas, daiktavardis valstybė būtų buvęs 
netaisyklingas. Tačiau nepaisant to, šiame filologinių 
diskusijų ir kalbos norminimo kontekste atsiranda ir 
kalbotyriniai argumentai, kurie leidžia teikti pirmeny-
bę būtent valstybės terminui. Iliustratyvus tokios dis-
kusijos pavyzdys yra dar 1908 m. išleista Ramūno By-
tauto knyga Šis tas iš lietuvių kalbos filosofijos, kurioje 
nemažai dėmesio skiriama „galunių“ (galūnėmis jis va-
dina tai, kas šiuolaikinėje lietuvių kalbotyroje vadina-
ma priesagomis) -ybė, -umas, -ija ir -ystė vartojimui. Pa-
sak jo, „išdaiktžodiniai daiktžodžiai su galune -ybė [...] 
parodo tą, kame apsireiškia duotosios esybės įpatybė. 
Todėl dievybė yra tai fainomenas, kuriame apsireiškia 
Dievo prigimtis, Dievo įpatybė“10. Analogiškai galima 
išvesti, kad valstybė – tai reiškinys, kuriame reiškiasi 
valdžios (ar valsčiaus, kuris irgi suprastinas kaip vedi-
nys iš valdžios) prigimtis ir ypatybė. Toliau filosofiškai 
aiškindamas kitas lietuvių kalboje vartojamas galūnes 
jis atkreipia dėmesį į tai, kad „-ystė reiškia daikto padė-
jimą arba prigimtį, [o] -ija reiškia visus duotosios rūšies 
daiktus“11. Taigi pasitelkus tuo metu pateikiamus kal-
botyrinius aiškinimus, galima daryti prielaidas, kodėl 
valstybė galėjo išstumti kitus sinonimus:

 (a) pasak Bytauto, būtent daiktavardžiai su priesaga 
-ybė yra tai, kur apsireiškia fenomenai, turintys priesa-
ga -ystė, pavyzdžiui, dievybė yra tai, kur apsireiškia die-
vystė12 (ne visiškai tiksli šios minties analogija susijusi 
su valdymo procesu būtų tai, kad valstybė yra tai, kur 
apsireiškia valdystė, viešpatystė); 

(b) valstija pagal paties žodžio darybą turėtų būti 
siejama su daugybe konkrečių dalykų (pvz., panašiu 
būdu sudarytos Rusijos, Prūsijos, Vokietijos ir kitos są-
vokos)13, tad valstija galėjo nusakyti daugybę valsčių. 

Vis dėlto diskusija ir aiškinimasis dėl tinkamo politiją 
nusakančio termino ir jo reikšmės užsitęsė iki pat XX a. 
vidurio. 1934 m. žurnale Teisė teisininkas Kazys Sa-
majauskas, bandydamas sukurti lietuviškesnę teisinę 

justinas deMentaVičius

eglė Valiūtė. Be pavadinimo. 2013. Popierius, akrilas, tušas

7 Pažymėtina, kad kiek anksčiau parašytame odesos lietuvių nuta-
rime minimos dvi koncepcijos – „Rusų valstybė“ ir „Lietuvos valstija“, 
nors pastaruoju atveju tik kalbama apie autonomišką Lietuvą; žr. egi-
dijus Motieka, Didysis Vilniaus seimas, Vilnius: saulabrolis, 1996, p. 
284–286.

8 jurgis šlapelis, Svetimų ir nesuprantamų žodžių žodynėlis: Skaity-
tojams palengvinimas, tilžė: šviesa, 1907, p. 106.

9 komentaras Varpe: jonas jablonskis, in: Varpas, 1894, nr. 8. kad 
pats jablonskis valstybės sąvokos vartojimu nebuvo patenkintas net jai 
išpopuliarėjus, pastebi ir jo mokinys Pranas skardžius.

10 Ramūnas Bytautas, Šis tas iš lietuvių kalbos filosofijos: (pavesta a. 
a. kun. Jauniaus pagarbai), kaunas: šv. kazimiero draugijos leidinys, 
1908, p. 13.

11 Polemizuodamas su Būga, Bytautas atmeta prielaidą, kad -ija ne-
lietuviška ir nevartotina galūnė ir kartu kritikuoja, anot paties Bytauto, 
netinkamus -ystės vartojimo pavyzdžius; Ibid., p. 13–18.

12 Ibid., p. 15. 
13 Pranas skardžius, Rinktiniai raštai, sudarė ir parengė albertas Ro-

sinas, t. 1: Lietuvių kalbos žodžių daryba, Vilnius: Mokslų ir enciklope-
dijų leidybos institutas, 1997, p. 81.
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terminiją, įrodinėja, kad valstybės (taip pat ir klaidinga 
valstijos) sąvoka turi būti pakeista į viešpatijos: „laikan-
tis kalbos mokslų reikalavimų, valstybę reikėtų vadinti 
valstija. [Bet] žodis valstija padaryta iš daiktavardžio 
valsčius. Valstija – tai valsčių visuma, kompleksas. Bet 
valsčius – tai teritorijos dalelė, o teritorija – antraeilis 
valstybės dalykas. Aukščiausiai, suvereninei valdžiai 
išreikšti lietuviškoje kalboje yra vienintelis žodis – vieš-
patauti. Tą organizaciją lietuviai turi vadinti ne valsty-
bė, o viešpatija“ (išskirta tekste)14. Tame pat numeryje 
jo ambiciją iš kalbotyrinių pozicijų kritikuoja Pranas 
Skardžius. Pasak jo, viešpatija reikštų „viešpačių rin-
kinį“, tad „geriau tinka plačiai pažįstama viešpatystė. 
[...] Dabar viešpats ir viešpatystė yra įgavę kitokios 
reikšmės, ir todėl, manau, būtų labai sunku tie žodžiai 
pritaikinti prezidentui ir valstybei vadinti“15. Tas pats 
Skardžius valstybės sąvokos vartojimo priimtinumą 
gina ir kur kas vėliau, 1952 m. Amerikos lietuvių laik-
raštyje Dirva, bandydamas paaiškinti, kodėl ši sąvoka 
priimtinesnė už valstiją. Čia pripažįstama, kad žodis ne 
visai būdingai sudarytas naujadaras, tačiau (a) valsti-
ja yra toks pat aušrininkų pradėtas vartoti naujadaras 
ir (b) valstybė jau yra plačiau paplitęs ir įprastas žodis 
politijai išreikšti16. 

Taigi XX a. pradžioje valstybė po truputį pradeda iš-
stumti kitus terminus politijai išreikšti ir tampa ašine 
sąvoka. Ši tokio tipo politinės kalbos modernizacija, 
žymaus vokiečių mąstytojo Reinharto Kosselecko žo-
džiais tariant, neretai sutampa su sąvokos demokrati-
zacijos pradžia – ji pradedama vartoti visuotinai, o jai 
suteikiamos reikšmės yra nepriklausomos nuo vienos 
ekspertinio žinojimo sistemos. Tačiau, kaip pabandysiu 
parodyti antroje straipsnio dalyje, šis procesas nėra tik 
filologinių diskusijų padarinys, jis žymi ir reikšmingas 
politines savivokos transformacijas.

PoLitinės kaLBos iMPLikaCijos

Kalbines valstybės sąvokos įsigalėjimo lietuviškame 
politiniame žodyne priežastis nurodyti palyginti nesun-
ku. Vadovaujantis tuo metu populiaria nuostata „nėr 
tėvynės be liežuvio“, kalbiniams argumentams buvo 

skiriamas pakankamai daug dėmesio ir kuriant kalbą, 
ir vėliau aiškinant ją kaip lietuviškos kalbinės tradici-
jos dalį. Kur kas sunkiau parodyti, kaip vienas ar kitas 
pasirinkimas skatino atsirasti ar keitė politinę savivo-
ką. Šis klausimas darosi dar sudėtingesnis įsisąmoni-
nus, kad XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje jau kildavo 
gana aštrių politinių diskusijų, ir buvo siekiama įteigti 
tam tikrą pasaulėžiūrą su jai būdingomis sąvokinėmis 
prielaidomis ir interpretacijomis17. Kiekviena jų galėjo 
turėti specifinį santykį su vartojamomis sąvokomis ir 
pabrėžti kitas problemas. Todėl klausimą dėl valstybės 
sąvokos įsigalėjimo priežasčių būtina kelti ne tik iš kal-
botyrinės, bet ir iš politinės minties perspektyvos: kokią 
politinę tvarką ženklino ši nauja sąvoka?

Pradėkime nuo sąvokų, kurios dėl vienos ar kitos 
priežasties buvo atmestos. Pirmiausia tai pasakytina 
apie viešpatystę. Kad geriau suprastume šios sąvokos 
implikacijas, prisiminkime „tradicinę“ jos sampratą. Ji 
žinomuose lietuvių kalbos šaltiniuose jau nuo XVII a. 
tapatinta su imperija, ponyste, viešpatavimo veiks-
mu. Dar ir tarpukariu, 1934 m. parašytame ir dabar 
bene žinomiausiame Mykolo Römerio politinės ir teisi-
nės minties vadovėlyje Valstybė ši aukščiausia politinė 
galia aiškiai atskiriama nuo possessio ir dominium, 
daiktų valdymo. Pasak jo, imperium (iš žodžio impe-
rare – įsakyti) yra „socialinė įsakymų galia, kuria ir 
reiškiasi žmonių valdymas ir kurioje valdančiojo įsa-
kymą atitinka valdomojo pasidavimas taip, kad tas 
įsakymas beveik su pasidavimu sutampa“18. Tačiau 
čia būtina atkreipti dėmesį, kad tradicinė ir modernio-
ji viešpatystės samprata iš pagrindų skyrėsi. Kaip tai 
elegantiškai išreiškė Michaelis Foucault, kalbėdamas 
apie šiuolaikines politijas, „nebeliko nieko panašaus 
į imperines struktūras, kurioms turi paklūsti ar link 
kurių turi krypti [šiuolaikinė politija] tolimesnėje ar 
artimesnėje istorinėje perspektyvoje ir kurios vienu ar 
kitu būdu turi atstovauti Dievo teofanijai pasaulyje, ve-
dant žmoniją į amžiams vieningą visuomenę“19. Kitaip 
sakant, tradicinė viešpatystės kaip imperijos samprata 
buvo glaudžiai susijusi su sakraliu imperatoriaus/ka-
raliaus/viešpaties kaip dieviškos tvarkos atstovo sam-
prata. Būtent valdantis viešpats turėjo būti atsakingas 

MokoMės sakyti VALSTYBĖ

14 kazys sąmajauskas, „Lietuviškasis teismas. terminologija“, in: Tei-
sė, 1934, nr. 25, p. 30.

15 Pranas skardžius, Rinktiniai raštai, t. 2: Bendrinės kalbos daly-
kai, p. 177.

16 Pranas skardžius, Rinktiniai raštai, t. 4: Moksliniai straipsniai ir 
studijos, Vilnius: Mokslų ir enciklopedijų leidybos institutas, 1999, p. 
854–857.

17 kaip pavyzdį galima paminėti dėmesį kalbos atlietuvinimui, kuriuo 
išsiskyrė kai kurie radikaliai tautiškai nusiteikę Auszros bendradarbiai, 
ir tam tikrą nedėmesingumą kalbai, kuriuo pasižymėjo kalbiškai „ne-
švari“ jaV spauda. Pirmąjį puikiai reprezentuoja Mikalojus akelaitis, 
siūlęs atlietuvinti net politikos sąvoką: „kaipgi reikia lietuviškai vadinti 
la politique? suprasdami žimę tų žodžių greitai rasime lietuvišką var-
dą. πολιτική lietuviškai viešvilas. tas raganinis vardas sutinka su šiais 

žodžiais viešpatis, viešos kelias, vieškelis, vaišvilas, vaišnoras. Lietuviš-
kam vilui atsiliepia graik. Filos. – Vietoje „užrubežinės politikos“ tirai 
kalbėdami pasakysim: prašaliečiu viešvilas (viešas – bendras, visų; vi-
las – viltis, meilė, laimė)“ (Auszra, 1884, nr. 4, p. 198). antrąjį ilius-
truoja nuolatinė Varpo ir Auszros kritika „blogai“ lietuvių kalbai beveik 
nesigilinant į išsakomas idėjas, kurios kai kuriais atvejais veikiau turė-
tų būti suprastos kaip siekiančios gilesnio religinių tiesų supratimo (tai 
padaryti buvo lengviau vartojant kasdienę kalbą), bet ne primetančios 
„naujus“ žodžius.

18 Mykolas Romeris, Valstybė ir jos konstitucinė teisė , 2-asis fotogra-
fuotinis leidimas, d. 1, t. 1: Valstybė, (ser. Teisės vertybės. Iš palikimo), 
Vilnius: Pradai, 1995, p. 27.

19 Michel Foucault, The Birth of Biopolitics: Lectures at the College 
de France, 1978–1979, new york: Palgrave Macmilan, 2008, p. 5.
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už nuolatines pastangas kurti Dievo karalystę žemėje, 
įkūnyti dangiškuosius tvarkos ir teisingumo idealus20. 
Tuo pat metu viešpats (imperatorius, karalius, kuni-
gaikštis ar ponas) buvo tik Bažnyčios narys, įsiparei-
gojęs vieninteliam tikram suverenui – Dievui. XVIII– 
XIX a. politinės minties sekuliarizacija lėmė gilią sa-
kralios ir pasaulietinės valdžios skirtį, kurios padari-
niu tapo valdovo išlaisvinimas nuo dieviškumo kaip 
universalaus transcendentinio principo, kartu palie-
kant jam visas teises būti politiniu centru, veikti atsi-
žvelgiant į jo asmeninę teisingumo sampratą. Bažnyčia 
šiuo atveju galėjo legitimuoti jo valdžią, bet nebebuvo  
jos šaltinis. 

Vidinė politinio mintijimo įtampa dėl tokios viešpa-
tystės sampratos gali kilti dėl trijų priežasčių. Pirma, 
viešpatystė pirmiausia susijusi su bažnytiniu žodynu 
ir netiesiogiai išreiškia krikščioniškojo tikėjimo tiesas. 
Besisekuliarizuojančiam mąstymui, atvirai atmetan-
čiam Bažnyčios įtaką politiniam procesui ar apskritai 
neigiančiam Dievą, tokia sąvoka mažų mažiausiai ga-
lėjo versti jaustis nepatogiai. Antra, pati žodžio viešpa-
tystė daryba nurodo į vieną valdantį subjektą, viešpa-
tį21, ir neigia sudėtingą biurokratinės politijos tikrovę 
bei yra problemiška aiškinant liaudies/tautos vaidmenį 
būsimoje politinėje santvarkoje. Kitaip sakant, moder-
nūs „respublikoniški“ idealai, dažniausiai teigiami Vil-
niaus žinių leidiniuose ar socialdemokratų programose, 
vargiai galėjo išsitekti tokioje perdėm „monarchinėje“ 
sąvokoje22. Trečia, pati aktualios viešpatystės (carinės 
Rusijos) tikrovė vertė atmesti tokią sąvoką (kaip repre-
zentuojančią aukštesnius principus) ne tik sekuliariuo-
sius inteligentus, bet ir katalikus – carinė Rusija toli 
gražu nebuvo katalikų globėja ir Viešpaties teisingu-
mo sergėtoja, imperija ar viešpatystė tikrąją šio žodžio 
prasme. Šią tendenciją netapatinti carinės Rusijos su 
krikščioniška imperine tvarka gana gerai iliustruoja 
Motiejaus Valančiaus raštai: jei savo pastoracinės veik-
los pradžioje jis dar vartojo Rusijos imperijos sąvoką, tai 
vėliau ją pakeitė kur kas formalesne ciecoryste.

Antroji konkuruojanti, bet vėliau atmesta sąvoka 
buvo valstija. Kaip jau yra sakyta, semantiškai ji reiškia 
valsčių daugybę. Pats valsčius veikiau nusako teritori-
nį, su žeme susijusį, ar, geriausiu atveju, administracinį 
politijos aspektą, tačiau nesuponuoja viešpatavimo kaip 
aukščiausios valdžios. Gana aiškiai prasminį valstybės 
ar viešpatystės kaip suverenumą turinčios politijos ir 

valsčiaus skirtį rodo ir tos pačios „Vilniaus žinių“ spaus-
tuvės leista knygelė Politikos mokslų pradžia, kurioje 
teigiama: „kurios žymesnės valstybės turi respubliko-
niškąją valdymo formą? – Amerikoje – Šiauriniai Ame-
rikos Sujungtieji Valsčiai“ (išskirta mano, – J. D.)23. 
Nenuostabu, kad kalbant apie valstijos pagerinimą pir-
miausia omenyje reikėtų turėti politijos administracinį 
susiskirstymą, kuriame bandoma pagerinti atskirų jos 
dalių, valsčių, būklę. Taip 1905 m. Juozo Gabrio knygo-
je Mūsų valsčius ir jo ydos nuosekliai dėstoma Lietuvos 
savivaldos idėja, pirmiausia akcentuojant valsčiaus su-
eigas ir valsčiaus valdininkų rinkimą. Kitaip sakant, 
valstija pirmiausia suvoktina kaip teritorinė-admi-
nistracinė sąvoka – valsčių visuma, vienijama pana-
šaus visuomeninio gyvenimo. Skirtingai nei vartojant 
viešpatystės sąvoką, čia akcentuotina formali skirtingų 
administracinių vienetų lygybė, o ne suverenios val-
džios principas.

Taip suprantamų viešpatystės ir valstijos sąvokų kon-
tekste valstybė atsiranda ir gali būti suprantama kaip 
skirtingus politijos aspektus įtraukianti alternatyvi są-
voka. Pirma, valstybė gali nurodyti kokybinį valsčiaus 
požymį, tam tikrą išskirtinį administracinį vienetą, pre-
tenduojantį į savivaldumą. Antra, pats savivaldumo 
pripažinimas ir siekimas potencialiai atveria kelia se-
kuliariam viešpatystės kaip aukščiausios pasaulietinės 
valdymo formos įtvirtinimui. Būtent iki maksimalaus 
lygio išplėstas savivaldumas ir tampa suverenumu, ab-
soliučia nepriklausomybe. Susilietusi su kita moderny-
bėje besirandančia centrine koncepcija – tautiškumu24, 
valstybė įgyja reikšmingų politinių konotacijų ir vals-
tijos, ir viešpatystės prasmėmis. Pirmiausia atsiran-
da galimybė peržengti mechanišką, iš viršaus nuleistą 
administracinį suskirstymą ir kalbėti apie organišką 
politikos bei kultūros ryšį: tauta reprezentuoja viene-
tą, galinti turėti savarankišką politinę savivoką. Tokiu 
atveju galima pradėti kalbėti apie valstiją kaip būtent 
tautų apibrėžiamą valsčių visumą: rusų valstiją, lenkų 
valstiją, lietuvių valstiją. Beje, tokia valstijiška politijos 
samprata, dar neįtraukdama viešpatystės koncepcijos, 
nereiškė nepriklausomybės. Iliustratyvus to pavyzdys – 
1905 m. Odesos lietuvių nutarimas, kuriame, pareikala-
vus Lietuvos autonomijos nuo Rusijos valstybės liekant 
pastarosios sudėtyje, taip pat teigiama, kad autonomiš-
ka Lietuva jau yra/bus valstija25. Ne mažiau svarbu tai, 
kad tautinė koncepcija radikaliai perkeitė suvereniteto 

justinas deMentaVičius

režimą, kuriame valdo caras ar bet koks kitas imperatorius (nenuosta-
bu, kad kai kuriais atvejais net kaizerinė Vokietija ar imperatoriškoji 
japonija buvo pavadinamos ciecorystėmis). taip pati monarchinė val-
džia veikiau išreiškė sekuliarią žmogaus valdžią ir dažniausiai reiškė 
absoliutinę monarchiją.

23 Pvz., juozas Gabrys, Mūsų valsčius ir jo ydos, Vilnius: „Vilniaus ži-
nių“ spaustuvė, 1905; V. V. Chižniakov, op. cit., p. 13.

24 šiuo atveju nesvarbu, kuria prasme ji yra vartojama: tauta-popu-
lus ar tauta-natio.

20 šią tradiciją lietuviškoje politinėje mintyje galima lengvai įžvelgti 
nuo pat Lenko pasikalbėjimo su lietuviu iki Motiejaus Valančiaus Šne-
kesio kataliko su nekataliku.

21 Viešpaties kaip vienintelio, absoliutaus ir savavaldžio valdovo in-
terpretaciją galima rasti Vilniaus žinių spaustuvės leidinyje: V. V. Chiž-
niakov, Politikos mokslo pradžia: (pasiteiraujamoji knygelė), vertė Pra-
nas, Vilnius: „Vilniaus žinių“ spaustuvė, 1906, p. 11.

22 Ciecorystė kaip monarchijos forma buvo gana įprasta sąvoka kas-
dienėje politinėje polemikoje, siekiant paprasčiausiai nusakyti esamą 
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dukuotinos tik į tapatybinę lenkų–lietuvių–rusų skirtį. 
Tuo metu išryškėja mažiausiai trys modernios politinės 
paradigmos, kurios plėtoja savitas lietuvio sampratos 
versijas. Pirma, jau minėta lietuvių kaip tautos populia-
riausia etnine prasme samprata. Jos šerdis – kultūrinis 
lietuviškumo supratimas, kuriam lietuvis – lietuviškai 
kalbantis ir mąstantis. Antra, legalistinis lietuvio su-
pratimas, kuriam lietuviu gali būti kiekvienas paten-
kantis (ar potencialiai pateksiantis) į Lietuvos juris-
dikciją. Lietuviai yra visuomenė arba tauta-populus. 
Trečia, ekonomistinis lietuvio supratimas, kurio esmę 
išreiškė socialistinis lietuviškumo supratimas, kad pag-
rindinis politinis Lietuvos subjektas esanti su valstietiš-
kąja kultūra siejama liaudis. Visos šios paradigmos iš 
esmės gimė iš Varpo ir gali save sieti su varpininkiška 
tradicija. Visos jos atidavė Lietuvą (kultūrą, teisingu-
mą, ekonomiką) lietuviams (tautai, visuomenei, liau-

šaltinio sampratą. Tai toli gražu nėra naujovė Vakarų 
Europos ir net bajoriškosios demokratijos kultūros Lie-
tuvoje, bet valstietiškosios kultūros naujajai Lietuvai 
tai neabejotinai turėjo ženklinti reikšmingą pasaulė-
vokinį lūžį: politinės tiesos šaltiniu nuo šiol gali tapti 
bet kuris tautiškai susipratęs, t. y. savo kultūrinius ar 
ekonominius interesus supratęs asmuo. Kitaip sakant, 
rusų ir caro viešpatystė gali būti pakeista į tautos ir/ar 
liaudies vyriausybę. 

Šioje vietoje būtina atkreipti dėmesį į keletą dalykų. 
Pirma, žodį vyriausybė vartoju ne bandydamas nusakyti 
aukščiausią valstybės valdymo organą, bet vyresnybės 
prasme – lietuviai turi tapti vyriausiais savo Tėvynėje. 
Buvimas vyresniu nei kiti Tėvynės Lietuvos gyventojai 
ne tik implikuoja galimybę būti nepriklausomam kas-
dieniame asmeniniame gyvenime, savarankiškai pasi-
rinkti tai, kas ekonomiškai ar kultūriškai gera, bet ir 
turi svarbų politinį efektą – taip deklaruojamas visos 
bendruomenės suverenumas kitos, svetimos, atžvil-
giu, paliekant galimybę veikti kaip atskiram politiniam 
subjektui. Šis potencialas neprivalo būti įgyvendintas 
(taip lietuviai, turėdami vyriausybę, savo tėviškėje Lie-
tuvoje vis dar gali būti ištikimais caro tarnais, jei tik 
caras deramai rūpinsis savo pavaldiniais26), bet pats 
principo egzistavimas leidžia nuolat priminti apie spe-
cifinius politinės bendruomenės reikalavimus. Sava-
rankiška valstybė yra galimybė, o ne tikslas savaime; 
politinis gyvenimas galimas ir egzistuojančios valstijos 
ar viešpatystės ribose. Tokios „valstybės valstybėje“ 
sampratos egzistavimas nebuvo unikalus ir dažnai pa-
sitelkiamas imperinės sistemos specifikai apibūdinti27.

Antra, nusakydamas politinį subjektą sąmoningai 
vengiu lietuvių termino. Neabejotina, kad tik lietuviai 
gali kurti politinį vienetą, vadinamą Lietuva, tačiau 
dar 1884 m. Auszroje Mikalojaus Akelaičio paskelbtas 
lozungas „Lietuva lietuviams“28 negali būti supranta-
mas tiesmukai etnocentristine prasme. Jis turi savo 
svarbias politines-ideologines potekstes, kurios nere-

eglė Valiūtė. Be pavadinimo. 2013. Popierius, akrilas, tušas

25 Odesos lietuvių nutarimai; cit. iš: egidijus Motieka, op. cit., p. 
284–286

26 Pavyzdžiui, dar 1890 m. Varpe šernas rašė: „ko rodos daugiau 
reikia dėl kiekvienos viešpatystės, kaip tiktai to, idant jos gyventojai 
dabotų įstatus, dėl gero naudos viešpatystės ir kiekvieno jos gyvento-
jo išduotus [...]. jai gyventojams priguli klausyti ir garbinti viešpatystės 
įstatus ir jos augščiausią perdėtinį, taigi rodos ir tam perdėtiniui prigul 
rūpįtis, idant jo pažadėjimai ir jo patarti įstatai, rankose jo tarnų, ne 
pastotų šmoteliu niekam nevertos popieros“ (juozas adomaitis-šernas, 
„audiatur et altera pars“, in: Varpas, 1890, nr. 11, p. 167).

27 Pavyzdžiui, Mykolas Römeris, Valstybė ir jos konstitucinė teisė , d. 
3: Valstybės formos ir konstituciniai režimai. Unitarinė valstybė ir vals-
tybiniai junginiai, įvadą parašė Mindaugas Maksimaitis, pabaigą para-
šė egidijus jarašiūnas, Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos 
centras, 2008, p. 6–14. Plačiau apie federalizmo sampratą Rusijos im-
perijoje: Татьяна Хрипаченко, „Понятия федерация, децентрализация, 
автономия в социалистическом и либеральном дискурсах Российской 
империи“, in: Понятие о России, t. 2, Москва: НЛО, 2012, p. 99–144.

28 Mikalojus akelaitis, „svetur“, in: Auszra, 1884, nr. 5–6, p. 200.
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džiai). Pagaliau visos jos plėtojo savitą požiūrį į valstybę 
jau nepriklausomoje Lietuvoje.

(VėL) Vietoj išVadų

Šioje ciklo dalyje bandžiau parodyti, kad politinių 
sąvokų pasirinkimą galima interpretuoti kaip svarbią 
politinio mintijimo dalį, kuri ne tik išreiškia, bet ir for-
muoja tam tikrą politinę savivoką. Iki pat XX a. pra-
džios reikėtų kalbėti ne tik apie bandymus apsibrėžti 
save kaip kultūrinę bendruomenę, bet ir apie pastangas 
surasti būdus kalbėti apie politinę tvarką ir pirmiau-
sia – apie savo politiją. 1905 m. tampa lūžiniu tarpsniu, 
kai įtvirtinama modernios valstybės idėja kaip neatski-
riama lietuviškos politinės minties dalis. Ilgainiui bū-
tent valstybės sąvoka tampa ne siauro intelektualų rato 
naujadaru, bet visuotinai vartojamu politinės erdvės 
nusakymu. Tačiau svarbus ne tik šis formalus sąvokos 
įsitvirtinimo aspektas, bet ir tai, kad valstybė kaip ašinė 
koncepcija įtraukia ir labiau teritorinę administracinę 
valstijos sąvoką, ir suverenumą nurodančią viešpatystės 
sąvoką. Kartu su etninės tautos suvokimo įsitvirtinimu 
tai padeda diegti naują požiūrį į egzistuojančią politinę 
tvarką ir jos ateitį. Būtent kaip šio, tuo metu inovaty- 	

justinas deMentaVičius

vaus, mąstymo padarinį galima vertinti atsiradimą tar-
pukariu Lietuvos valstybės, kurioje būtent tauta (pagal 
riomeriškas sampratas ir tautos-populus, ir tautos-na-
tio prasmėmis) tapo nauju „valdančiu“ viešpačiu.

Tačiau valstybės idėjos tapsmo istorija toli gražu nesi-
baigia, o tik prasideda. Tolesnės diskusijos turėjo vykti 
ne dėl to, ar apskritai galima ir reikia kalbėti apie au-
tonomišką ir anonimišką pasaulietinį suvereną vals-
tybės pavidalu, bet kaip jis turėtų reikštis ir reiškiasi? 
Kaip jis sąveikauja su kitais socialiniais, politiniais, 
kultūriniais ir ekonominiais reiškiniais? Ką valstybės 
reprezentuoja? Taip ir atsiranda prielaidos pereiti prie 
ideologinių diskusijų dėl valstybės prasmės. Šiuo atve-
ju valstybės sąvoka turėtų būti tiriama ne tik kaip de-
mokratizuota, pradėta vartoti visuotinai, skirtinguose 
kontekstuose ir paradigmose, bet ir kaip ideologizuo-
ta – skirtingai įprasminta konkuruojančių ideologinių 
grupių. Čia valstybė nebėra tik konkrečiu istoriniu mo-
mentu atsiradęs fenomenas, aiškiai apibrėžta analitinė 
sąvoka; ji gali tapti skirtingai suprantamu ir aiškina-
mu konstruktu ideologinėse diskusijose, iškeliant visai 
skirtingus politijos aspektus. Tačiau atsakymai, kaip 
vyko minėtini ginčai ir kaip toliau plėtojosi diskusija dėl 
valstybės, yra kitų straipsnių ašis.
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Nuo XIX a. pabaigos filosofijoje pamažu įsitvirtino me-
todas, kurį jo pradininkai vadino analize. Šiandien šis 
metodas neabejotinai dominuoja visoje akademinėje fi-
losofijoje, ir Lietuva čia nėra išimtis. Pirmieji analitinės 
filosofijos tyrimai Lietuvoje atsirado aštunto dešimt-
mečio pradžioje. Dėl politinių ir ideologinių priežasčių 
tai nutiko gana vėlai. Tuo metu filosofija Didžiojoje Bri-
tanijoje ir JAV jau buvo stipriai persmelkta analitinio 
metodo, o pirmaujančios filosofijos katedros ir studi-
jų programos pasaulyje beveik nebeturėjo alternatyvų 
tokiam filosofavimo būdui. Šiuo keliu dabar žengia ir 
Lietuvos universitetai: juose, kaip ir kitur pasaulyje, fi-
losofijos tyrimų ir mokymo branduolį sudaro analitinė 
filosofija. Tai jau giliai institucionalizuota pozicija, be 
kurios nebegali apsieiti šiuolaikinė akademinė filosofija 
ir kurios įtaka vis dar stiprėja. Šio rašiniu ir siekiama 
aptarti pagrindinius analitinio metodo bruožus ir povei-
kį dabarties filosofijai.

kas yRa anaLitinis Metodas1?

Daug pastangų jau yra įdėta bandant įvardinti me-
todą, kuriuo dabar naudojasi didžioji dalis akademiniu 
filosofiniu darbu užsiimančių profesionalų, tačiau vie-
nareikšmio apibrėžimo kol kas nėra. Todėl pateiksiu 
savąjį. Jis susidės iš dviejų dalių: pirma aptarsiu pag-
rindinį sisteminį šio metodo bruožą, o tada pereisiu prie 
istorinių jo atsiradimo bei raidos aplinkybių.

Analitinis metodas yra šiuolaikinės filosofijos domi-
nuojanti factura, t. y. gamybos ir apdirbimo būdas. Pag-
rindinis tokios gamybos elementas yra daugiau ar ma-
žiau formali kalbos analizė. Pavyzdžiui, viena pakraipa 
remiasi požiūriu, kad jeigu tam tikras apibrėžimas su-
tampa su įprasta žodžio vartosena, tai toks apibrėžimas 
yra teisingas. Taigi jeigu žodis „žinau“ yra vartojamas 
skirtingai skirtingomis aplinkybėmis (neva galima tei-
singai sakyti ir „žinau“, ir „nežinau“, negaunant naujos 

informacijos, bet priklausomai nuo atsakymo svarbos, 
rizikos ar pan.), tai ir pats žinojimas laikomas priklau-
somu nuo konteksto. Kita pakraipa teigia, kad apibrė-
žimo teisingumas pamatomas atliekant loginę teiginio 
analizę. Tokiu būdu atlikus teiginio su tikriniu vardu 
analizę pamatoma, jog savybės priskyrimas neegzis-
tuojančiam individui gali būti klaidingas: teiginys „Da-
bartinis Prancūzijos karalius yra nuplikęs“ laikomas 
klaidingu, nes jis yra ne apie neegzistuojantį individą, 
kurio savybių tiesiog negalime žinoti, bet apie du lais-
vus kintamuosius x ir y, kurie, abu turėdami savybę 
„būti dabartiniu Prancūzijos karaliumi“, sutaptų vienas 
su kitu. Esama ir daugiau kalbinės analizės pakraipų. 
Pasak vienos jų, jei kalboje negalima teiginio performu-
luoti taip, kad išvengtume nuorodos į individą, tuomet 
turime pripažinti, kad toks individas išties egzistuoja.

Trumpai tariant, analitinis metodas kalbos analizę 
paverčia aukščiausiuoju kriterijumi, diktuojančiu są-
lygas visoms sritims, kurioms yra pritaikomas. Šitaip 
ir moralės, ir religijos, ir metafizikos tyrinėjimas yra 
paverčiamas žodžių, loginių formų ar apibrėžimų tyri-
nėjimu. Tai laikoma teigiamu dalyku, o motyvaciją to-
kiam pakeitimui suteikia moksliškumo reikalavimai. 
Manoma, kad vienokia ar kitokia kalbos analizė yra 
filosofijos būdas prisitaikyti prie mokslui keliamų stan-
dartų. Šitaip filosofijos išvados tampa patvirtinamos 
arba paneigiamos, remiasi tik išsakytais argumentais, 
o jų nuoseklumas yra „pakartojamas“, t. y. kiekvienas 
norintis gali tą pačią analizę pakartoti iš naujo ir patik-
rinti rezultatus, perkelti analizę į kitą kalbą ar kitus 
terminus. Šitaip filosofija neva pagaliau nebesiremia 
nepaaiškinama intuicija ar savistaba. Be to, formalios 
išraiškos filosofiniuose tekstuose sudaro dar didesnio 
moksliškumo įspūdį.

Mano požiūriu, tai problemiška pozicija. Ar kalba tik-
rai mus veda teisingo supratimo keliu – nesvarbu ar 
nagrinėjami moralės, ar metafizikos dalykai? Ar kal-
ba, būdama tik vienu iš Visatos reiškinių, gali suteikti 
pagrindą pažinti dalykų visumą bei darną? Ar kalba, 
būdama sutartiniu dalyku, gali padėti atrasti moralės 
ar metafizikos tiesas, nors šių filosofijos sričių prigim-

anaLitinis Metodas iR šiuoLaikinė 
FiLosoFija

Laurynas Adomaitis

pro et contra

1 dar vadinama logine analize, konceptualine analize, lingvistine 
analize ir pan. toks pavadinimas yra arbitralus, tačiau toliau pateikia-
mas apibrėžimas neleis suklysti, apie ką yra kalbama.
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tis reikalauja nesutartinių ir absoliučių išvadų? Atrodo, 
kad vien šioms abejonėms išsklaidyti reikia įrodyti tam 
tikrą kalbos bei tikrovės izomorfizmą. Tai yra nutylėta 
analitinio metodo prielaida, kurios pagrįstumas labai 
abejotinas. Apie tai dar kalbėsiu, perėjęs prie istorinės 
apibrėžimo dalies.

Tačiau tai yra ne vienintelė analitinio metodo prob-
lema. Jau Gottfriedas Wilhelmas Leibnizas buvo at-
skyręs kalbinius (definitiones nominales) ir realius (de-
finitiones reales) apibrėžimus. Kalbiniai apibrėžimai 
pateikia vieną ar kelias skirtybes, kurios leidžia atpa-
žinti apibrėžiamą reiškinį tarp kitų. Tuo tarpu realūs 
apibrėžimai dar teikia ir patvirtinimą, jog apibrėžiamas 
dalykas yra galimas. Leibnizas rašo: „Kalbinių apibrė-
žimų nepakanka tobulam žinojimui, nebent iš kažkur 
kitur aišku, kad apibrėžiamas dalykas yra galimas“2. 
Apie dalyko galimumą (possibilitatem) sužinome arba 
a priori, arba a posteriori. Pastaruoju atveju į pagalbą 
ateina patyrimas. Pirmuoju – metafizikos principai ir 
metafizinis tikrumas. Tačiau jeigu kalbos analizę pada-
rome metafizikos tiesų šaltiniu, tuomet išties nėra kito 
būdo išgauti realius apibrėžimus, lieka tik patyrimas. 
O tai tolygu filosofijos sunaikinimui. Juk filosofija reika-
lauja tokių idėjų, kurių teisingumas (idėjų teisingumas 
ir galimumas šiuo atveju sutampa) negali būti užtikrin-
tas vien patyrimu.

Net ir nepaisant realių apibrėžimų kliūties (ji ver-
čia atsisakyti visų aukštesnių filosofinių tikslų, bet tai 
ne visiems yra problema), neaišku, kokią vertę loginė 
analizė gali turėti kalbiniams apibrėžimams. Pati lo-
gika kartais statoma pavyzdžiu filosofijai, nes ji turi tą 
griežtumą ir akivaizdumą, kurio reikia kitiems mate-
matizuotiems mokslams. Tačiau filosofijai logikos ne-
pakanka. Visos loginės tiesos yra absoliučiai teisingos, 
bet trivialios ir dėl to mažai vertingos bet kokiam ne 
formaliam mokslui. Kitaip sakant, formalioji logika gali 
padėti išversti vienus teiginius į jiems ekvivalentiškus 
toje pačioje ar kitoje kalboje bei simbolikoje, tačiau pati 
neprideda jokio prasmingo turinio. Pavyzdžiui, tiesa, 
kad du teiginiai yra ekvivalentiški – „Visi varnai yra 
juodi“ ir „Visi ne juodi daiktai yra ne varnai“, tai sako 
logikos taisyklės, tačiau toks persakymas neturi vertės 
filosofijai. Žinoma, tai tik menkas pavyzdys, tačiau jis 
iliustruoja logikos ir filosofijos principinį skirtumą. Tai 
verčia manyti, kad loginė analizė neatneša naujo indė-
lio net į žodinius apibrėžimus. Kartais teigiama, kad 
į tam tikras logikos kalbas išversti argumentai, nors 
turiniu yra tokie pat, tampa „aiškesni“ ar „skaidresni“, 
bet ir tai tėra idiosinkrazija: vieniems aiškiau vienaip, 
o kitiems kitaip. Be to, kartais verčiant yra suklysta-

ma, ypač jei originalus tekstas yra senas ir jam netinka 
anachronistinės loginės kalbos. Tuomet toks vertimas 
atneša daugiau žalos nei naudos.

Teisingam analitinio metodo supratimui reikia trum-
pai apžvelgti jo ištakas. Jau minėjau, kad jis remiasi pa-
slėpta prielaida, jog kalba turi kažkokį prigimtinį ryšį 
su tikrove (ar bent su mąstymu, jei analitiniu metodu 
tiriamas tik mąstymas). Tik tokiu būdu kalbos analizė 
galinti atnešti žinių apie pasaulį. Tiesa ta, kad ši prielai-
da visai nebuvo slepiama, kai analitinis metodas dar tik 
formavosi. Loginiai pozityvistai teigė, kad loginė kalbos 
analizė padės sukurti tobulesnę kalbą, kuri taps vienin-
go mokslo pagrindu. Kalba padėsianti mokslui mąstyti 
aiškiau. Todėl Moritzas Schlickas rašė: „Mokslas turi 
būti apibrėžtas kaip tiesos ieškojimas, o filosofija – kaip 
prasmės ieškojimas“3. Dar aiškiau tai matyti ankstyvo-
joje Bertrando Russello filosofijoje. Savo 1903 m. knygo-
je Matematikos principai jis faktus tapatina su propozi-
cijomis, kurias analizuoja pasitelkdamas matematinės 
logikos principus. Tokiu būdu sukuriama ontologija, ku-
rią aiškiai veda loginės sąvokos – pasaulis, t. y. faktų vi-
suma, neva susideda iš terminų, kintamųjų, predikatų, 
santykių ir pan. Jei teiginių loginė forma išties atitiktų 
pasaulio sandarą, tuomet kalbos analizė tikrai galėtų 
pretenduoti į aukščiausius savo tikslus.

Šiandien niekas tokia vizija nebetiki. Pozityvistų sie-
kiai apmirė, jei ne visiškai sunyko, nes nebuvo sulaukta 
jokių realių rezultatų – tobula kalba neiškilo, o vieningo 
mokslo sukurti nepavyko nei fizikalistinės, nei fenome-
nalistinės terminijos pagrindu. Russello projektas gy-
vavo dar trumpiau – jau 1910 m. pasirodė straipsnis, 
kuriame jis pats tokios teorijos išsižada. Galima svars-
tyti, ar jis prie panašių pažiūrų negrįžo vėliau, tačiau 
grynąja forma tokia faktų-propozicijų ontologija gyvavo 
vos septynerius metus. Ir vis dėlto būtent ji labiausiai 
tiktų dabartiniam analitiniam metodui pagrįsti. Padė-
tis, kurioje didžioji akademinės filosofijos dalis dabar 
yra atsidūrusi, susiklostė būtent taip – jos ištakos glūdi 
šiose teorijose ir siekiuose, tačiau nustojusi tikėti savo 
pagrindais, ji nesiliauja plėtotis toliau. Russellas ir po-
zityvistai vystė analitinį metodą siekdami aiškių tiks-
lų, t. y. mokslo vienovės arba faktų visumos ir darnos 
atskleidimo. Šiandien tokių tikslų niekas nebekelia, 
analitinio metodo pradininkai dažnai net pašiepiami, 
tačiau sprendžiamos iš esmės lygiai tos pat problemos 
lygiai tokiais pat būdais. Galima paklausti, kam užsi-
imti kalbos filosofija, jei netikima, jog tai atves prie tik-
rojo pasaulio ar mąstymo pažinimo? Šis netikėjimas di-
džiąją filosofijos dalį pavertė ne problemų, bet betikslių 
galvosūkių sprendimu. 

LauRynas adoMaitis

2 Gottfried Wilhelm Leibniz, Philosophischen Schriften, t. iV, Hrsg. 
Carl immanuel Gerhardt, Hildesheim: Georg olms Verlag, 1978, 
p. 425.

3 Cit. pagal: evaldas nekrašas, Pozityvus protas: jo raida ir įtaka 
modernybei ir postmodernybei, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 
2010, p. 193.
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dabartinė filosofijos būklė atitinka jo supratimą apie šį 
amžiną mokslą.

Visų pirma aiškiai matyti, kaip analitinis metodas 
veda prie filosofijos sritinės proliferacijos. Tiesa, kad 
būdas, kuriuo gaminama ši filosofija, visur yra labai 
panašus, tačiau jį pritaikyti galima daugeliui temų nag-
rinėti. Plačiausia analitinio metodo taikymo sritis ilgą 
laiką buvo kalbos ir matematikos filosofija, tačiau po 
kurio laiko tas pats metodas imtas taikyti ir mokslo fi-
losofijoje, sąmonės filosofijoje, epistemologijoje, ontolo-
gijoje, veiksmo filosofijoje, socialinėje filosofijoje, logikos 
filosofijoje, taip pat teisės filosofijoje ir kt. Remiantis 
šiuo metodu, yra sukurta ir daugybė moralės bei me-
taetikos teorijų. Tai labai patogus būdas prasiskinti 
kelią akademinėje filosofijoje, reikia sugalvoti, kokiai 
dar neatrastai sričiai pritaikyti vieną ir tą patį meto-
dą. Šios proliferacijos pasekmė ta, jog akademiniam 
filosofui tapo įprasta dirbti tik vienoje ar poroje iš šių 
gana izoliuotų šakų. Įprastai pakanka apie dabartinį 
filosofą pasakyti, kuriose iš sričių jis dirba. Pavyzdžiui, 
įprastas derinys būna „logikos ir kalbos filosofija“ arba 
„sąmonės filosofija ir epistemologija“. To dabar pakan-
ka akademiniame gyvenime, tačiau ar pakanka tikrai 
filosofijai? Ar gali filosofas prasmingai dirbti bet kokioje 
srityje, jei jis nemato dalykų visumos? Dažniausiai filo-
sofai turi kryptį, kuri jiems labiausiai rūpi, tačiau nei 
vienas iš didžiųjų mąstytojų nebuvo taip atitrūkęs nuo 
svarbiausių klausimų, kad, pavyzdžiui, užsiimdamas 
praktine filosofija, nebūtų apmąstęs, kokia yra Visatos 
ir aukščiausios tikrovės prigimtis. Tuo tarpu dabarti-
nėje filosofijoje tai tikrai įsivaizduojama ir gal net pa-
tartina. Analitinis metodas, sekdamas mokslo pėdomis, 
siekia paaiškinti atskirus reiškinius, tačiau tai niekada 
nebuvo filosofijos tikslas.

O tai veda prie kitos dabartinės akademinės filosofijos 
realijos. Nesant deramo visumos apmąstymo, visi keliai 
tampa atviri žmonių grupei, kurie, kaip apibūdino Leib-
nizas, „nori būti žinomi vien dėl savo paradoksų (per 
Paradoxa cognosci volunt)“4. Išties kai nėra filosofijos 
principų visumos, analitinio metodo argumentai gali 
lemti viską. Žinoma, pagrįsti samprotavimai reikalingi 
bet kokiai filosofijai, bet ar ji neapima kai ko daugiau? 
Ar filosofinis protas tikrai renkasi savo tiesą vien dėl 
turimų argumentų, jog kažkas atrodo prieštaringa arba 
neprieštaringa? Ką tuomet reiškia Johanno Gottliebo 
Fichte‘s pasakymas, jog filosofijos pasirinkimas priklau-
so nuo to, koks yra pats žmogus5? Ar nepamirštamas 
principas contra factum non datur argumentum? Da-
bartinėje filosofijoje esama tokių sritinių teorijų, kurios 
būtų visiškai nesuvokiamos, jei tik taptų visumos filo-
sofinio supratimo dalimi. Pavyzdžiui, įvairios reliatyviz-

anaLitinis Metodas iR šiuoLaikinė FiLosoFija

Įdomu tai, kad analitinio metodo šalininkai kritikuoja 
(dažnai teisingai) mokslines teorijas tvirtindami, jog jų 
filosofinis pagrindimas esąs silpnas. Šitaip buvo sukri-
tikuotos ir dirbtinio intelekto, ir biheviorizmo teorijos 
sąmonės tyrinėjimuose. Jos išties kilo vien iš mokslo 
metodologijos dalykų – buvo pasirinkti reiškiniai, ku-
riuos galima tyrinėti moksliniu metodu, kurių tyrimai 
dar nauji, jiems skiriama daug dėmesio, ir dėl to tvir-
tinama, kad šie reiškiniai sudarantys sąmonės esmę. 
Bet ar su analitiniu metodu nėra lygiai taip pat? Jis 
kilo iš naujai atsiradusio mokslo, matematinės logi-
kos, kurios galimybės, kaip ir daugelio naujų mokslų 
jų atsiradimo metu, buvo aiškiai pervertintos. Dabar, 
regis, šis metodas perdėm įsitvirtinęs, jog būtų galima 
suabejoti jo adekvatumu filosofijai. Tačiau būtent tą ir 
privalu padaryti. Kitaip visai filosofijai gresia tapti dar 
vienu nenusisekusiu, bet vis tebegyvuojančiu moksliniu 
projektu – panašiai, kaip jau minėti biheviorizmo ar 
dirbtinio intelekto pavyzdžiai. Skirtumas tik tas, kad 
paprastų mokslinių projektų atveju nėra nieko keisto, 
jei jie nenusiseka ir išnyksta – taip nutinka nuolat. Tuo 
tarpu filosofijos prigimtis ir garbė visuomet glūdėjo jos 
visuotinume ir amžinume.

Trumpai tariant, analitinis metodas yra ta profesio-
naliosios filosofijos factura, kuri prigijo šiuolaikinėje 
akademijoje ir naudoja kalbos analizę kaip pagrindinį 
savo darbo įrankį. Šis projektas radosi XX a. pradžioje 
ir tik nežymiai pakitęs tęsiasi iki dabar, nors ir pra-
rado savo pagrindą – kalbos ir pasaulio izomorfizmą. 
Didžiausia šio metodo problema ta, kad jis nesvarsto 
savo tikslų bei pagrindų, laiko juos savaiminiu dalyku, 
nors tai pati abejotiniausia viso projekto dalis. Gali-
ma sakyti, kad akademiniai filosofai tapo „normaliais 
mokslininkais“, kalbant Thomo Kuhno sąvokomis. Jie 
nebando kritiškai apsvarstyti savo normalaus mokslo 
paradigmos ir pasitenkina ezoterinių galvosūkių (ne 
problemų) sprendimu. Svarbu paklausti, ar tokia būklė 
yra tinkama filosofijai? Tai veda prie antrosios rašinio 
dalies.

kokia taPo FiLosoFija,  
VedaMa anaLitinio Metodo?

Kol kas pavyko aptarti tik analitinio metodo pobūdį 
ir keletą problemų, susijusių su jo pagrįstumu. Dabar 
reikia atkreipti dėmesį į tai, kokia filosofija tapo, pa-
sukusi šiuo keliu. Šiame rašinyje sąmoningai nepa-
teikiu nei savojo filosofijos apibrėžimo, nei pavyzdžių 
iš gausios literatūros, susikaupusios per daugiau nei 
šimtmetį. Manau, kad skaitytojas pats galės atrasti sa-
vus pavyzdžius (bei kontrapavyzdžius) ir nuspręsti, ar 

4 Gottfried Wilhelm Leibniz, Philosophischen Schriften, t. ii, p. 492.
5 johann Gottlieb Fichte, The Science of Knowledge, translated by 

Peter Heath and john Lachs, new york: Cambridge university Press, 
1982, p. 16.
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problema intensionaliuose kontekstuose“ ar „stiprio-
jo dvi-dimensionalizmo hipotezė“, ar „substantyvinis 
bei objektyvinis pirminis kvantorius“, ar pan. Tačiau 
būtent tokio pobūdžio nukalti terminai dominuoja da-
bartinės filosofijos tekstuose. Tuo tarpu bendresnio po-
būdžio terminų dažnai yra prisibijoma. Retas filosofas 
šiandien geba pasakyti, kas išties yra tiesa arba būtis, 
arba gėris, arba valdžia. Šios sąvokos net retai vartoja-
mos, nes manoma, jog jos per mažai apibrėžtos. Detales-
nė sąvokų analizė turėtų mus paruošti tinkamai kalbėti 
apie šiuos svarbius dalykus, tačiau šis „pasiruošimas“ 
tampa panašus į amžiną procesą. Tokia detali sąvokų 
analizė atitolina nuo pagrindinių dalykų nagrinėjimo, 
o filosofiją paverčia nesibaigiančia pratarme. Aš nema-
nau, kad užduotis kalbėti visiems suprantamai yra tei-
singa, tačiau ir rizikuojame ne tuo – filosofas tiesiog bijo 
ištarti žodžius, kurie jam turėtų būti patys svarbiausi.

Sekdama mokslinių programų pavyzdžiu, filosofija 
tampa nuasmeninta ir nuolat siekia naujumo. Filosofi-
jos asmeniškumas nėra būtina jos savybė, nes amžinų 
tiesų atradimas nepaiso asmenybių – filosofiniai princi-
pai galioja visiems vienodai ir gali būti atrasti bet kurio 
vieno proto. Tačiau dabartinėje filosofijoje dažnai pasi-
taiko darbų, kuriuos rašo ne vienas autorius. Kartais 
jų būna ir keliasdešimt. Tai nesukelia problemų, kai 
naudojamasi analitiniu metodu, nes pagal patį jo siekį 
rezultatai turi būti pakartojami ir patvirtinami, lyg at-
liekant mokslinį tyrimą. Ar tokiu būdu pasiekti rezul-
tatai gali būti filosofiniai? Atrodo, kad autorių kolekty-
vas visuomet turės priimti konsensusą, nusileisti vieni 
kitiems, susidaryti bendrą nuomonę, kuriai nė vienas iš 
jų atskirai nepritars. Tai būdinga minios nuomonei, bet 
ar dera filosofui tvirtinti tai, kuo jis netiki besąlygiškai? 
Ar tai nėra, tariant Kanto žodžiais, „bendrosios valios 
prieštaravimas sau pačiai ir laisvei“7?

Pabaigai verta pasakyti tik tiek – dėl analitinio meto-
do, kuris šiuo metu dominuoja, filosofija smarkiai pasi-
keitė. Įprastas šiuolaikinio filosofinio teksto „galiojimo 
laikas“ yra 5 metai. Senesnį straipsnį ar knygą neva 
verta pasiimti tik dėl įdomumo arba dėl to, kad per pas-
taruosius 5 metus apie jį vyko daug diskusijų. Žinoma, 
nėra nieko blogo žinoti naujausias filosofijos madas, bet 
ar tai vienintelis dalykas? Manau, kad tokia padėtis 
būtų neįsivaizduojama filosofijos klasikams. Filosofija 
nemirė ir nemirs, nes yra ir visada bus filosofinių pro-
tų. Tačiau jų siekiai netinka šiuolaikinei akademinei 
filosofijai. Akademijai neprivalu būti filosofiškai. Bet 
filosofija iš jos yra išvaroma.

mo ar kontekstualizmo formos dažnai pagrindžiamos 
skeptiniais argumentais epistemologijos srityje, tačiau 
visiškai aišku, kad reliatyvizmas moralės ar politikos 
filosofijoje yra neįmanomas.

Filosofija išties nėra atgyvenę baldai kambaryje, ku-
riuos stumdome ir naudojame kaip tinkami ir kada tin-
kami. Hannah Arendt yra labai teisingai pastebėjusi, 
kad tiesa išnyko iš šiuolaikinės politikos (padėtis nuo 
jos laikų nepagerėjo). Ji rašė: „Nei apreikštosios reli-
gijos tiesa, kurią XVII a. politiniai mąstytojai trakta-
vo kaip didžiausią kliūtį, nei filosofo tiesa, atsiverianti 
vienatvėje esančiam žmogui, jau nebesusiliečia su pa-
saulio reikalais“6. Tas pats pasakytina ir apie šiuolai-
kinę filosofiją, kuri paiso tik neprieštaringumo, tačiau 
ne paprasčiausio tiesos sakymo. Paradoksali nuomonė 
tampa vertingesnė už teisingą, jeigu tik analitinis me-
todas ją patvirtina. Tačiau pati Arendt pastebėjo ir tai, 
jog tiesą paaukoti yra skaudžiau nei bet kokią kitą ver-
tybę. Kvazimokslinis analitinis metodas filosofiją veda 
būtent šiuo keliu.

Taip yra ir todėl, kad uždaro pobūdžio kalbinė anali-
zė filosofiją kreipia dar dviem priešingomis kryptimis. 
Viena jų filosofiją daro vis ezoteriškesnę ir techniškai 
sudėtingesnę. Panašiai kaip ir pažengusiuose gamtos 
moksluose, dabartinių akademinių filosofinių tekstų be 
specialaus pasiruošimo skaityti ir suprasti tiesiog neį-
manoma. Tačiau tai nėra savaime blogai. Šią tendenci-
ją lydi kita, apibrėžianti filosofo vertę ir darbo pobūdį. 
Filosofas juo vertingesnis, juo sudėtingesnius tekstus 
geba skaityti ir juo subtilesnius teorinius statinius geba 
pats sudėlioti. Taigi filosofinė meistrystė susideda tik iš 
žodžių bei sąvokų supratimo bei konstravimo. Filosofo 
darbo priemonė ir pagrindinis objektas yra žodžiai. Fi-
losofas nedaro nieko kito, tik perneša, perkelia, perrašo 
žodžius. Lotyniškas terminas tokiam žmogui įvardyti 
yra translator. Todėl šios kryptys yra priešingos – viena 
vertus, filosofija savo forma tampa vis labiau sofistikuo-
ta, tačiau tuo pat metu jos turinys tampa vis seklesnis. 
Suprantama, bet kokiai filosofijai reikia priemonių save 
išreikšti, tačiau išraiška visada buvo atsitiktinis daly-
kas – tiek darbo priemone, tiek objektu filosofijai turėtų 
likti pats pasaulis, pasaulio reikalai.

Nuolat sudėtingėjančios analitinio metodo kuria-
mos teorijos išvystė be galo smulkų sąvokinį aparatą. 
Dauguma šių nukaltų sąvokų yra vartojamos drąsiai 
ir tiksliai, nors toje srityje nedirbančiam profesionalui 
gali būti ir visai nesuprantamos. Pavyzdžiui, tikrai ma-
žai kas už šiuolaikinių analitinių filosofų rato žino, ką 
tiksliai reiškia „koreferentiškų terminų pakeičiamumo 

6 Hannah arendt, Tarp praeities ir ateities: Aštuoni politinės filosofi-
jos etiudai, iš anglų kalbos vertė arvydas šliogeris, (ser. Atviros Lietuvos 
knyga), Vilnius: aidai, 1995, p. 260.

7 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. 124.
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MoRdoVija, LaGeRis, 2013-ieji
atviras laiškas

Nadežda Tolokonnikova

atmintis

šių metų NŽ-A nr. 6, 7 publikavome ilgą jaV CžV 1953 m. ra-
portą apie Mordovijos lagerius (sistemą, valdymą, kalinimą, buitį: 
Mordovija, lageris, 1953-ieji (I, II)). Baigiant rengti publikacijai ant-
rą raporto dalį, kažkas redakcijoje atkreipė dėmesį, kad „Mordo-
vijos lageris“ – ne tik atminties vieta, bet ir politinė aktualija, mat 
tokiame lageryje nūnai kali žinoma Pussy Riot aktyvistė nadežda 
tolokonnikova, kaip tik paskelbusi viešą laišką apie savo koloni-
jos kalėjimo, darbo ir gyvenimo sąlygas. kiek patyrinėję situaciją 
nusprendėme pratęsdami publikaciją paskelbti šį „atvirą laišką“ iš 
pataisos darbų kolonijos nr. 14 (ИК nr. 14), – beje, dabartinis kolo-
nijos kompleksas yra viena tų senųjų zonų, atsiradusių 1948 m. ku-
riant ypatingųjų lagerių politkaliniams kompleksą, vad. dobravlagą 
(kurį ir aprašo CžV raportas). skaitydami abu tekstus nesunkiai ga-
lime patirti, kaip per 60 metų mažai pakito galios santykiai, darbas 
ir buitis lageryje nuo stalininių iki putininių laikų. Galimas daiktas 
(nors reikėtų specialaus tyrimo), kad didžiausias CžV raporte mini-
mas siuvime besispecializavęs lageris (kaip tik nr. 14; Mordovija, 
lageris, 1953-ieji (II), p. 513) kaip tik ir tapo dabartiniu ИК nr. 14: 
siuvamos tokios pat uniformos, tik jau gerokai pasenusiomis (kas, 
kad amerikoniško modelio) mašinomis, o normos ir atitinkamai 
darbo laikas – pailgėjęs nuo 12 iki 14–16 valandų.

atskiro dėmesio nusipelno čia publikuojamo dokumento autorė, 
24 metų Maskvos valstybinio universiteto filosofijos studentė tolo-
konnikova, pankė ir daugelio (visuo)meninių protestų prieš valdan-
tįjį Rusijos režimą iniciatorė bei dalyvė. save ji (mūsų supratimu, 
visiškai pagrįstai) suvokia kaip politinę kalinę, bet buvo suimta ap-
kaltinus chuliganizmu ir nuteista dėl „grubaus visuomeninės tvar-
kos pažeidimo, demonstruojančio aiškią nepagarbą visuomenei ir 
įvykdyto dėl religinės neapykantos ir priešiškumo motyvų“. konk-
retus veiksmas, dėl kurio tolokonnikova atsidūrė lageryje, buvo 
vadinamoji „punk litanija“ „Mergele, dievo Gimdytoja, pravaryk 
Putiną“, kurią Pussy Riot atliko 2012 m. vasario 21 d. inscenizaci-
jos forma kristaus išganytojo cerkvėje (dieną, ne pamaldų metu). 
Po dviejų savaičių įtariamosios (kurias pavyko surasti) buvo suim-
tos, 2012 m. rugpjūčio 17 d. dvi jų nuteistos dvejiems metams ka-
lėti. kaip skelbdama nuosprendį pabrėžė teisėja Marina syrova, 
teisiamosios „giliai įžeidė ir užgavo stačiatikių tikinčiuosius“.

turint galvoje, kad tarp Lietuvos katalikų jau būta viešų kalbų, 
jog „tokioms taip ir reikėję už tokias šventvagystes“, reikia paste-
bėti, kad tolokonnikova ne kartą yra pabrėžusi, jog jų akcija buvo 

politinė, tikrai nesiekė užgauti tikinčiųjų jausmų, o ir pati nepuola 
ginčytis savo aktyvių gynėjų (tarp jų netrūksta ir stačiatikių dvasi-
ninkų) vis pavadinama tikra krikščione. nesiimant spręsti, iš kurios 
pusės politinio piktnaudžiavimo sacrum būta daugiau, kaip teisin-
giau melstis, – dėl Putino sveikatos valdymo tvermės, kaip tai (lega-
liai ir iškilmingai, bet nebūtinai nuoširdžiai) daro Rusijos stačiatikių 
Bažnyčios hierarchai, ar (nuoširdžiai, bet veikiausiai be maldos in-
tencijos) dėl jo žlugimo, – pastebėtina, kad režimo kritikos ir noro 
užčiaupti tam burną motyvas nepražiūrimai dominavo visos šios 
istorijos metu (neatsitiktinai po šio Atviro laiško pasirodymo tolo-
konnikova buvo išgabenta iš Mordovijos ir ilgai etapuota, kol ga-
liausiai atsidūrė vienos kolonijos ligoninėje prie krasnojarsko; vis 
toliau nuo Maskvos). Beje, tolokonnikova pirmąsyk buvo suimta 
dar 2008 m., praėjus 9 dienoms po jos dukrelės Heros gimdymo, 
už dalyvavimą performanse „Е...сь за наследника медвежонка!“ 
Bio logijos muziejuje (Medvedevo prezidentystės proga).

tolokonnikova galėjo išvengti kalėjimo: jai tereikėjo tardytojams 
išduoti kokią vieną kitą pavardę, proceso metu pademonstruoti 
kaltės jausmą, pareikšti atgailą, galbūt procedūriškai pagudrauti. 
Būtent dėl savo elgesio po suėmimo ji daugiausiai ir pelnė sąži-
nės kalinės šlovę – protestai ir badavimas dėl kitų kalinių žmogaus 
teisių pamynimo, dėl teisės liudyti tiesą stato ją į gretas disidentų 
ir politinių kalinių, nuo sovietinių laikų, siekiant užkimšti burnas 
ir pažaboti naudojimąsi sąžinės ar kūrybos laisve, vis gaudavusių 
progos paragauti Mordovijos zeko duonos. žymiausia lietuviškoji 
(plg. puikią liudijimų rinktinę Laisvė ir tikėjimas: krikščioniški tri-
leriai sovietmečiu, sudarė andrius navickas, Reda sopranaitė, Vil-
nius: ateities leidybos centras, Všį Bernardinai.lt, 2013) Mordovi-
jos kalinė – nijolė sadūnaitė, 1975–1977 m. čia irgi įgijusi siuvėjos 
(tąsyk pirštinių) patirties, su tokiomis pat gendančiomis mašinomis 
ir karceriais, protestais, bado streikais, grasinimais mirtimi ir ilgai-
niui atsidūrimu taip pat giliai sibire, šiauriau krasnojarsko. stebėti-
na, kad už vaikų katekizaciją ir Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroni-
kos platinimą 1983 m. ten pat ketveriems metams išsiųsta jadvyga 
Bieliauskienė gavo tą patį gultą, kuris buvo tekęs seseriai nijolei... 
Bieliauskienės kalėjimo bendrės buvo žymios disidentės (tatjana 
Velikanova, irina Ratušinskaja, Lagle Parek), jų balsas (sveikinimo 
forma) pasiekė net prezidentą Ronaldą Reaganą... Gal lagerio sienos 
ir atsparios laikui, gal ir grėsminga jo tylos ir baimės zona, bet tiesos 
liudijamu žodžiu prasiveržianti (d)vasia vis tiek stipresnė. (N. Š.)
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Pirmadienį, rugsėjo 23-ąją, aš skelbiu bado streiką. 
Tai – kraštutinis, tačiau esu tvirtai įsitikinusi – vie-
nintelis įmanomas būdas man įveikti susiklosčiusią 
situaciją.

Kolonijos administracija atsisako mane girdėti. Ta-
čiau savo reikalavimų aš nekeisiu, neketinu sėdėti tylo-
mis, nuolankiai stebėdama, kaip kolonijoje nuo vergiš-
kų darbo sąlygų krenta 
išsekę žmonės. Aš rei-
kalauju, kad kolonijoje 
būtų gerbiamos žmo-
gaus teisės, reikalauju, 
kad Mordovijos lagery-
je būtų laikomasi įsta-
tymų. Aš reikalauju, 
kad su mumis būtų el-
giamasi kaip su žmonė-
mis,  ne vergais.

Jau praėjo metai nuo 
tada, kai atvykau į pa-
taisos darbų koloniją 
Nr. 14 (ИК-14) Parco gyvenvietėje Mordovijoje. Kaip 
sako zekės, „kas nesėdėjo Mordovijoje, tas nesėdėjo 
visai“. Apie Mordovijos zonas išgirdau dar kalėdama 
6-ajame Maskvos tardymo izoliatoriuje (СИЗО-6). Pats 
griežčiausias režimas, pačios ilgiausios darbo valandos, 
pati didžiausia savivalė. Į etapą Mordovijoje išlydima 
lyg gavus mirties nuosprendį. Iki paskutiniosios tikima-
si: „O gal vis dėlto išsiųs ne į Mordoviją? Gal pronesiot?“ 
Manęs ne proneslo ir 2012 m. rudeniop aš atvykau į la-
gerių kraštą ant Parco upės krantų.

Pirmoji pažintis su Mordovija prasidėjo kolonijos vir-
šininko pavaduotojo, papulkininkio Kuprijanovo, kuris 
ir yra tikrasis mūsiškės ИК-14 viršininkas, žodžiais: 
„Žinokite, jog politinėmis pažiūromis aš – stalinistas“. 
Kitas viršininkas, pulkininkas Kulaginas (mat koloniją 
valdo tandemas) pačią pirmąją dieną išsikvietė mane 
pasikalbėti, norėdamas priversti pripažinti kaltę. „Jus 
ištiko vargas. Juk taip? Jums davė du metus kolonijos. 
O kai žmogų prispaudžia bėdos, paprastai jis keičia 
savo įsitikinimus. Jums reikia pripažinti kaltę, kad bū-
tumėt paleista lygtinai. O jei nepripažinsite – lygtinio 
paleidimo nebus.“ Aš iš karto pranešiau viršininkui, 
jog ketinu dirbti griežtai pagal Darbo kodeksą – aštuo-
nias valandas per dieną. „Kodeksas kodeksu, tačiau 
svarbiausia – įvykdyti normas. Jei normų neįvykdote – 
liekate dirbti viršvalandžių. O šiaip, mes čia ne tokius 
perlaužėm!“, – atsakė pulkininkas Kulaginas.

Mano brigada siuvimo ceche dirba po 16–17 valandų 
per parą, nuo 7 val. 30 min. iki 00 val. 30 min. Miega 
geriausiu atveju 4 valandas per parą. Laisvadienis iš-
puola kartą per pusantro mėnesio. Beveik visi sekma-

dieniai – darbo. Savaitgaliais kaliniai rašo prašymus 
dirbti „asmeniniu pageidavimu“. Žinia, iš tiesų niekas 
to nepageidauja. Šie pareiškimai atsiranda priverstine 
tvarka vadovybės nurodymu ir vadovybei talkinančių 
zekių spaudimu.

Nepaklusti (neprašyti leidimo patekti į gamybos zoną 
sekmadienį, t. y. leidimo dirbti iki 1 val. nakties) nie-
kas nedrįsta. Viena penkiasdešimtmetė moteris pasi-
prašė išleidžiama į gyvenamąją zoną ne 0.30 val., bet 
8 val. vakaro, kad galėtų atsigulti 10 val. ir bent kartą 
per savaitę išmiegoti 8 val. Ji blogai jautėsi dėl aukšto 
spaudimo. Reaguojant į jos prašymą, buvo sušauktas 
jos būrio susirinkimas, kuriame moterį plūdo, žemino ir 
užgauliojo, išvadino veltėde. „Tau ką, labiau nei kitoms 
miego norisi? Kinkyt tave reikia, tu stipri kaip arklys!“ 
Kai kuris nors darbo brigados narys gydytojo sprendi-
mu atleidžiamas nuo darbo, vis tiek prie jo priekabiau-
jama. „Aš su 40 laipsnių temperatūra siuvau, nieko čia 
tokio. O tu pagalvojai, kas už tave sius?!“

Mano bendrabučio grupė (жилой отряд) pasveikino 
mane vienos nuteistosios, baigiančios savo devintuosius 
bausmės metus, žodžiais: „Tie šiukšlės patys nedrįs ta-
vęs spausti. Jie tai darys zekių rankomis!“ Kolonijos re-
žimas iš tikrųjų veikia taip, kad kaliniai gąsdinami, jų 
valia slopinama, jie paverčiami bežadžiais vergais bri-
gadininkių ir bendrabučių seniūnių rankomis, – tokių 
pat nuteistųjų, vykdančių vadovybės nurodymus.

Disciplinai ir nuolankumui palaikyti taikoma išplė-
tota neformalių bausmių sistema; сидеть в локалке до 
отбоя (draudimas įeiti į baraką – ar ruduo, ar žiema; 
2-ajame būryje – neįgaliųjų ir pensininkų – gyvena mo-
teris, kuriai po dienos sėdėjimo lauke taip nušalo ga-
lūnės, jog teko amputuoti vieną koją ir rankų pirštus), 
закрыть гигиену (draudimas praustis ir eiti į tualetą), 
закрыть пищевую каптерку и чайхану (draudimas 
valgyti asmeninį maistą, gerti gėrimus). Ir juokinga, ir 
šiurpu, kai suaugusi keturiasdešimtmetė moteris sako: 
„Nu va, šiandien mes nubaustos! Įdomu, ar rytoj irgi 
nubaus?“ Jai negalima išeiti iš cecho nusišlapinti, nega-
lima pasiimti saldainio iš savo rankinės. Draudžiama.

Svajojanti tik apie miegą ir gurkšnį arbatos, išsekusi, 
pervargusi, murzina kalinė tampa paklusniu įrankiu 
administracijos, reginčios mus išimtinai kaip nemoka-
mą vergų darbo jėgą, rankose. 2013 m. liepą mano atly-
ginimas buvo 29 (dvidešimt devyni!) rubliai. Per dieną 
brigada pasiūna 150 policininkų uniformų. Kur eina už 
jas gauti pinigai?

Keletą kartų lageris gavo pinigų pilnam įrangos at-
naujinimui. Tačiau vadovybė tik perdažė siuvimo maši-
nas kalinių rankomis. Mes siuvame moraliai ir fiziškai 
pasenusia įranga. Pagal baudžiamąjį kodeksą, jei įran-
ga neatitinka šiuolaikinio gamybos įrenginių standarto, 
išdirbio normos turi būti sumažintos atitinkamai pagal 
gamybos apimtis. Tačiau normos tik didėja. Staigiai ir 

nadežda toLokonnikoVa

Pussy Riot aktyvistė nadežda 
tolokonnikova
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Gamybinėje zonoje tvyro grėsminga, įtempta atmos-
fera. Niekada neišsimiegančios ir išsekusios nuo bega-
linių vytynių paskui nežmoniško dydžio išdirbio normas 
zekės gali bet kada pratrūkti, imti šaukti visa gerkle, 
susimušti dėl menkiausios priežasties. Visai neseniai 
jaunai merginai žirklėmis prakirto galvą už tai, kad 
ji laiku nepadavė kelnių. Kita šiomis dienomis metalo 
pjūkleliu mėgino persipjaut pilvą. Ją sustabdė.

Buvusios ИК-14 2010 m., intensyvių miškų gaisrų me-
tais, pasakojo, jog gaisrui artinantis prie kolonijos sienų 
kalinės ir toliau eidavo į gamybinę zoną ir vykdydavo 
išdirbio normas. Dėl dūmų už dviejų metrų buvo sunku 
įžiūrėti žmones, tačiau apsirišusios veidus šlapiomis 
skarelėmis jos siuvo toliau. Dėl ypatingosios padėties 
kalinių nevesdavo pietauti. Kelios moterys pasakojo, 
kaip jos, siaubingai alkanos, rašė dienoraščius, steng-
damosi fiksuoti to laiko siaubą. Pasibaigus gaisrui, kolo-
nijos saugumo skyrius tuos dienoraščius stropiai surin-
ko, kad jokia informacija nenutekėtų į išorinį pasaulį.

Sanitarinės sąlygos kolonijoje sutvarkytos taip, kad 
zekas jaustųsi beteisiu, purvinu gyvuliu. Nors būrių 
miegamuosiuose yra higienos kambariai, auklėjamai-
siais-baudžiamaisiais sumetimais kolonijoje pastaty-
tas „bendrasis higienos kambarys“, t. y. penkis žmones 
talpinanti patalpa, į kurią vaikščioti praustis turi visa 

Mitingo plakatas nadeždai tolokonnikovai palaikyti. 
http://revoliution-news.com

netikėtai. „Parodysi, jog gali pasiūti 100 kostiumų, jie 
padidins bazinę normą iki 120!“ – pasakoja senos siu-
vėjos. O nesiūti negali, nes tada bus nubaustas visas 
būrys, visa brigada. Pavyzdžiui, daugeliui valandų bus 
išrikiuotos aikštėje. Be teisės nueiti į tualetą. Be teisės 
išgerti bent gurkšnelį vandens.

Prieš dvi savaites visoms brigadoms išdirbio norma 
buvo savavališkai pakelta 50 vienetų. Jei iki tol ba-
zinė norma buvo 100 kostiumų per dieną, tai dabar 
norma – 150. Pagal Darbo kodeksą darbininkai apie 
išdirbio normų pakeitimą turi būti informuoti ne vė-
liau kaip prieš du mėnesius. ИК-14 mes tiesiog vieną 
gražią dieną prabudę turime dirbti pagal naują normą, 
mat mūsų „potagonkos“ (taip koloniją vadina kaliniai) 
vadovybei taip šovė į galvą. Žmonių skaičius brigado-
je mažėja (kalinės paleidžiamos arba perkeliamos ki-
tur), o norma kyla, atitinkamai likusioms tenka dirbti 
vis daugiau ir daugiau. Mechanikai sako, kad įrangos 
remontui reikalingų detalių nėra ir nebus: „Nėra deta-
lių! – Kada bus? – Tu ką, ne Rusijoj gyveni, kad šitaip 
klausinėji?“ Per pirmuosius mėnesius gamybos zonoje 
aš praktiškai įvaldžiau mechaniko profesiją. Priversti-
nai ir savarankiškai. Mečiausi prie mašinos su atsuk-
tuvu rankoje trokšdama žūtbūt ją pataisyti. Rankos 
subadytos adatomis ir nudraskytos, krauju nutaškytas 
stalas, bet vis tiek siūni. Todėl kad tu – konvejerinės 
gamybos dalis ir privalai kartu su patyrusiomis siuvėjo-
mis dalyvauti procese. O prakeikta mašina lūžta ir lūž-
ta. Todėl kad tu – naujokė, o lageryje stingant kokybiš-
kos technikos tau, žinoma, tenka pati labiausiai niekam 
tikusi mašina visoje eilėje. Ir štai motoras vėl sugedo, 
ir tu vėl bėgi ieškoti mechaniko (kurio neįmanoma su-
rasti). Ir ant tavęs šaukia, tave kumščiuoja už tai, kad 
per tave griūna planas. Apmokymo dirbti siuvimo ma-
šinomis kolonijoje nėra. Naujokes iš karto sodina prie  
mašinos darbui.

„Jei būtum ne Tolokonnikova, tave jau seniai būtų 
*********“, – kalba vadovybei artimos zekės. Taip ir 
yra, kitas muša. Dėl nepažangumo. Per inkstus, per 
veidą. Muša pačios kalinės, bet joks susidorojimas mo-
terų lageryje nevyksta be administracijos žinios ir pri-
tarimo. Metai iki mano atvykimo 3-iame būryje mir-
tinai sumušė čigonę (3-ias būrys – prievartos būrys, į 
jį siunčiamos tos, kurioms vadovybė numato kasdienį 
sumušimą). Ji mirė pataisos ИК-14 sanitarinėje dalyje. 
Mirties priežastį – sumušimą – administracijai pavyko 
nuslėpti nurodžius insultą. Kitame skyriuje atsiliekan-
čias naujokes išrengė ir privertė siūti nuogas. Niekas 
nedrįsta skųstis administracijai, kadangi ten tik šyp-
teltų ir išsiųstų atgal į būrį, kur stukačę sumuštų tos 
pačios administracijos nurodymu. Kolonijos vadovybei 
paranku turėti kontroliuojamą dedovščiną kaip įrankį, 
kurio pagalba galima priversti kalines visiškai paklusti 
savivalės persmelktam režimui.

MoRdoVija, LaGeRis, 2013-ieji
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kolonija (800 žmonių). Barakų higienos kambariuose 
praustis negalima, tai būtų pernelyg jau patogu. „Bend-
rajame higienos kambaryje“ nuolatinė grūstis, kur mer-
ginos su dubenėliais stengiasi kuo greičiau nusiprausti 
„srėbtuvę“ (кормилицу, kaip sakoma Mordovijoje), lip-

damos viena ant kitos. Teise plautis galvą naudojamės 
kartą per savaitę. Nors ir ši pirties diena kartas nuo 
karto yra atšaukiama. Kartais būrys nesiprausia dvi 
tris savaites.

Kai užsikemša kanalizacija, iš higienos kambarių 
tvinsta šlapimas ir veržiasi gabalai išmatų. Mes išmo-
kome savarankiškai pravalyti vamzdžius, tačiau tai il-
gam nepadeda, jie tuoj vėl užsikemša. O troso vamzdžių 
valymui kolonijoje nėra. Skalbimas – kartą per savaitę. 
Skalbykla – nedidelis kambarys su trimis čiaupais, iš 
kurių nedidele srove teka šaltas vanduo.

Akivaizdžiai vėlgi auklėjamaisiais sumetimais kali-
niams duodama tik sužiedėjusi duona, tik gausiai van-
deniu praskiestas pienas, tik apkartusios soros ir tik 
papuvusios bulvės. Šią vasarą į koloniją užvežė maišus 
pasibjaurėtinų, pajuodusių bulvių gumbų. Jais mus ir 
maitino.

Apie gyvenimo ir darbo sąlygų pažeidimus ИК-14 ga-
lima kalbėti be galo. Tačiau pagrindinis, svarbiausias 
nusikaltimas šioje sferoje padaromas kitaip. Baisiausia 
yra tai, kad kolonijos administracija pačiu griežčiausiu 
būdu saugo, jog jokie skundai ar pareiškimai apie ИК-
14 neišeitų už jos sienų. Pagrindinis mano kaltinimas 
vadovybei yra tai, kad ji priverčia žmones tylėti. Nesi-
bodėdama pačių žemiausių ir niekingiausių metodų. Iš 
šios problemos seka visos kitos – užkelta išdirbio nor-
ma, šešiolikos valandų darbo diena ir t. t. Vadovybė jau-
čiasi nebaudžiama ir drąsiai engia kalinius vis labiau ir 
labiau. Aš nepajėgiau suprasti, kodėl visi tyli, kol pati 
nesusidūriau su tuo kalnu kliūčių, užgriūvančių nu-
sprendusį ką nors veikti zeką. Iš kolonijos skundai tie-

siog neišeina. Vienintelė galimybė – siųsti skundą per 
giminaičius arba advokatą. Tuo tarpu administracija, 
skrupulinga ir kerštinga, naudojasi visomis poveikio 
priemonėmis, kad kalinys suvoktų – dėl jo skundų nie-
kam nebus geriau, o tik blogiau. Naudojamas kolekty-
vinės bausmės metodas: pasiskundei, kad nėra karšto 
vandens – vandenį atjungia visai.

2013 m. gegužę mano advokatas Dmitrijus Dinzė pa-
teikė prokuratūrai skundą dėl darbo ir gyvenimo sąlygų 
ИК-14. Lagerio viršininko pavaduotojas papulkininkis 
Kuprijanovas iš karto gyvenimą kolonijoje padarė nepa-
keliamą. Krata po kratos, visi mano pažįstami užversti 
šūsnimis drausminių papeikimų, atimta šilta apranga, 
prasidėjo grasinimai atimti šiltą apavą. Darbo vieto-
je kerštaujama skiriant sudėtingus siuvimo darbus, 
didinant išdirbio normas ir fabrikuojant produkcijos 
broką. Gretimo būrio seniūnė, dešinioji papulkininkio 
Kuprijanovo ranka, atvirai ragino kalinius supjaus-
tyti gaminius, už kuriuos aš buvau atsakinga, kad už 
„valstybinio turto“ gadinimą būtų galima mane išsiųsti 
į drausmės izoliatorių (ШИЗО). Savo būrio kalinėms ji 
nurodinėjo provokuoti muštynes.

Viską galima ištverti. Viską, kas paliečia tik tave. Bet 
kolonijos kolektyvinio auklėjimo metodas reiškia ką 
kita. Drauge su tavimi kenčia tavo būrys, visa kolonija. 
Ir kas užvis niekingiausia – tie žmonės, kurie spėjo tap-
ti brangiais. Vienai mano draugei atšaukė lygtinį palei-
dimą, kurio ji siekė septynerius metus stropiai viršyda-
ma normas. Ji gavo papeikimą už tai, kad su manimi 
gėrė arbatą. Tą pačią dieną papulkininkis Kuprijanovas 
ją pervedė į kitą būrį. Kitą mano gerą pažįstamą, labai 
inteligentišką moterį, perkėlė į prievartos būrį, kad ji 

būtų mušama už tai, jog drauge su manimi skaitė ir ap-
tarinėjo Teisingumo ministerijos dokumentą pavadini-
mu „Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklės“. Visiems, 
bendravusiems su manimi, pateikti papeikimai. Man 
buvo skaudu dėl to, kad kenčia man artimi žmonės. Pa-

nadežda toLokonnikoVa

nadežda tolokonnikova pataisos darbų kolonijoje Mordovijoje. 
http://www.change.org/ru/

Pussy Riot grupė. www.wikipedija.org(ru)
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pulkininkis Kuprijanovas tada šaipydamasis man pasa-
kė: „Turbūt tau jau visai nebeliko draugų!“ Ir paaiškino, 
kad viskas vyksta dėl advokato Dinzės skundo.

Dabar aš suprantu, kad man derėjo skelbti bado strei-
ką jau gegužę, tačiau matydama milžinišką terorą, pra-
dėtą prieš kitas kalines, aš pristabdžiau skundų prieš 
koloniją procesą.

Prieš tris savaites, rugpjūčio 30 d., kreipiausi į pa-
pulkininkį Kuprijanovą su prašymu visoms brigados, 
kurioje dirbau, kalinėms suteikti 8 miego valandas. 
Prašymas buvo susijęs su darbo dienos sutrumpinimu 
nuo 16 valandų iki 12. „Gerai, nuo pirmadienio brigada 
dirbs net ir po 8 valandas“, – atsakė jis. Aš žinau – tai 
eiliniai spąstai, kadangi per 8 valandas mūsų padidin-
tos normos fiziškai neįmanoma įvykdyti. Taigi brigada 
pradės atsilikti ir bus nubausta. „Ir jeigu jos sužinos, 
kad taip nutiko per tave, – tęsė papulkininkis, – tai tau 
tikrai daugiau niekada nebebus blogai, nes aname pa-
saulyje blogai nebūna.“ Papulkininkis padarė pauzę. „Ir 
dar – niekada neprašyk už visas. Prašyk tik sau. Lage-
riuose dirbu daug metų ir visuomet tas, kuris ateidavo 
prašyti ko nors visiems, iš mano kabineto keliaudavo 
tiesiai į drausmės izoliatorių. O tu pirmoji, kuriai taip 
nenutiks.“

Kelias ateinančias savaites būryje ir darbo ceche buvo 
sukurta nepakeliama atmosfera. Vadovybei artimos 
kalinės ėmė kurstyti būrį susidorojimui: „Jums savaitę 
draudžiama gerti arbatą ir užkandžiauti, darbo metu 

eiti į tualetą ir perekūrai. Ir nuo šiol jums visada tai bus 
draudžiama, jei nepradėsite kitaip elgtis su naujokėmis 
ir ypač su Tolokonnikova – taip, kaip su jumis savu lai-
ku elgėsi seniau sėdinčios. Jus mušė? Mušė. Plėšė jums 
gerkles? Plėšė. Ir jūs jas *****“.

Mane daug kartų mėgino išprovokuoti konfliktui arba 
muštynėms, tačiau kokia prasmė konfliktuoti su tomis, 
kurios visai neturi savo valios, tik vykdo administraci-
jos nurodymus?

Mordovijos kalinės bijo net savo šešėlių. Jos visiškai 
įbaugintos. Jei dar vakar jos buvo gerai nusiteikusios 
mano atžvilgiu ir prašė – „Padaryk nors ką nors dėl 
16 darbo valandų!“, tai po to, kai mane visa jėga ėmė 
spausti vadovybės presas, visos jos bijo su manimi net 
kalbėti.

Aš kreipiausi į administraciją su pasiūlymu išspręsti 
konfliktą išvaduojant mane nuo dirbtinai sukelto virši-
ninkų spaudimo, daromo per jų kontroliuojamas zekes, 
o koloniją – nuo vergiškų darbo sąlygų, sutrumpinant 
darbo dieną ir suderinant moterų išdirbio normas su 
įstatymų reikalavimais. Tačiau kaip atsakymas į mano 
pasiūlymą spaudimas tik padidėjo. Todėl nuo rugsė-
jo 23 d. skelbiu bado streiką ir atsisakau dirbti vergų 
darbą lageryje tol, kol kolonijos vadovybė nepradės pai-
syti įstatymų ir su nuteistosiomis moterimis elgtis ne 
kaip su už įstatymo ribų išstumtais darbiniais gyvu-
liais, tenkinančiais siuvimo pramonės reikmes, o kaip 
su žmonėmis.

MoRdoVija, LaGeRis, 2013-ieji
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Išmintingi žmonės sako, ir mes tar-
si žinome, kad, pasirinkdami požiūrį 
į gyvenimą, kartu su juo pasirenka-
me ir patį gyvenimą, vienokį ar kitokį. 
Galime gyventi baltoje tikrovės pusėje, 
galime – juodoje. Baltoji ir juodoji gy-
venimo pusės nėra fizinės vietos, pa-
vyzdžiui, Didžiasalio lūšnynai ar An-
takalnio vilos, Somalio nesaugumas ar 
Šveicarijos ramybė. Tai nėra ir skirtin-
gos socia linės aplinkybės, pavyzdžiui, 
benamio ar korporacijos prezidento. 
Populiaru žmones skirstyti į pesimis-
tus ir optimistus, tačiau tai irgi ne tai. 
Nėra taip svarbu, ar stiklinė pusiau 
tuščia, ar pusiau pilna, svarbu, ką su 
tuo skysčiu stiklinėje darysim. Opti-
mizmas nėra požiūris, tai veikiau cha-
rakterio bruožas. Požiūris yra daug 
gilesnė, pamatinė nuostata tikrovės 
atžvilgiu. Panagrinėkime du iš es-
mės besiskiriančius požiūrius, kai kal-
bame apie gyvųjų būtybių tarpusavio  
santykius.

Nuo mokyklos laikų žinome rūšių 
kovos dėl išlikimo teoriją, darvinizmu 
vadinamą. Ji teigia, kad gyvybės rūšys 
kovojo ir tebekovoja tarpusavyje dėl iš-
likimo. Išlieka stipriausieji: jie suvalgo 
silpnųjų maistą, o jei jo nebeužtenka, 
suvalgo ir pačius silpnuosius. Kažko-
dėl tai vadinama džiunglių įstatymu. 

Šiandien vyraujanti viešoji nuomonė 
teigia, kad toks pat kovos dėl išlikimo 
dėsnis vyrauja ir žmonių visuomenėje, 
ir vadinasi jis kapitalizmu. Stipresnie-
ji, jie gi turtingesnieji, paima silpnes-
niųjų turtą, o juos pačius išnaudoja per 
darbo santykius. Todėl visuomenė su-
daryta iš antagonistinių klasių, kurios 
nuolatos tarpusavyje kovoja. Šio požiū-
rio vėliava prisidengę bolševikai prieš 
beveik šimtą metų laimėjo kovą prieš 
išnaudotojus Rusijoje, dar geru šimt-

mečiu anksčiau kova prieš išnaudoto-
jus buvo laimėta Prancūzijoje. Daug 
engėjų buvo nukirsdinta ir kitaip nu-
daigota, žuvo daugybė įvairiausių po-
žiūrių žmonių. 

Tačiau kažkodėl, nepaisant visų re-
voliucijų, populiarioje sąmonėje engė-
jai tebeviešpatauja, netgi klestinčios 
demokratijos šalyse. Ten jų vaidmenį 
atlieka bet kas, esantis aukščiau hie-
rarchijoje: vaikams – tėvai bei moky-
tojai, suaugusiesiems – viršininkai ir 
darbdaviai. Ir vieni, ir kiti reikalauja 
ryte atsikelti, nevėluoti, darbus atlikti 
kokybiškai ir laiku. Taigi sunku! Norisi 
miegoti, žaisti kompiuteriu ir rašinėti 
nešmaikščius komentarus socialiniuo-
se tinkluose; už klaidas malonu su-
versti kaltę aplinkai, o pačiam naudo-
tis valstybės garantuotomis žmogaus 
teisėmis beigi pozityviomis laisvėmis. 

Keliaukime toliau, į nehierarchi-
nius santykius. Pavyzdžiui, du to pa-
ties rango įmonės skyrių vadovai. Jie 
ką veikia? Kovoja! Dėl didesnio savo 
skyriaus biudžeto, premijų, viršinin-
ko simpatijos, galiausiai – dėl geres-
nio darbo kambario. O šeimoje ką vei-
kia vyras su žmona? Žinoma, kovoja. 
Ypač kovoja moterys, nes jas tai daryti 
ragina visi, kas netingi, nuo visuome-
ninių organizacijų veikėjų iki minis-
trų ir žurnalistų. Moterys kovoja už 
savo teises. Teises negaminti valgyti, 
neplauti indų, neprižiūrėti vaikų, ne-
girti savo vyrų ir t. t. 
Vyrai taip pat bando 
kovoti už savo teises, 
nors dar nėra visiškai 
aišku, kas tai turėtų 
būti. Panašu, kad tai 
visų pirma teisė neneš-
ti šeimai pinigų.

Kaip patinka toks 

požiūris į pasaulį? Man tai nelabai. 
Aš pritariu požiūriui, jog geriau būti 
apgautam (ar išnaudojamam), negu 
nuolatos įtarinėti. Bet žmonės, kurie 
gyvena kovos už būvį pasaulyje, to nė 
nepastebi. Jie nuolat kovoja už savo 
teisę bei orumą „būti neišnaudotais“. 
Darbe prisižiūri, kad netyčia nenu-
dirbtų darbo, kuris jam nepriklauso. 
Jei ką, sako – tai neįeina į mano pa-
reigybę. Tiksliai skaičiuoja, kiek kar-
tų pavadavo sergantį kolegą, kad per 
mažai kartų nepaprašytų jo jį pava-
duoti. Jie niekada nepavėluoja išeiti 
iš darbo laiku. Bet ne dėl to, kad labai 
skuba ar kad neturi degančių darbų – 
tiesiog kad kartais darbdavys negautų 
papildomos naudos (kurią jis būtinai ir 
iš karto įsidės į kišenę...). Šioje veikloje 
ypač aktyvios yra profsąjungos. Tai jų 
duona. Jos gali pareikalauti padidinti 
atlyginimus, kaip numatyta kolekty-
vinėje darbo sutartyje, kai įmonė kri-
zėje ir kovoja dėl išlikimo. Jos gali iš-
eiti streikuoti dėl eilinio darbų sąlygų 
pagerinimo, apie kokį kitų sričių dir-
bantieji nė nesapnavo. Ne dėl to, kad 
joms to labai reikia, bet kad reikia pa-
demonstruoti savo galią bei išgręžti iš 
darbdavio viską, ką įmanoma. Profsą-
jungoms tai dar reiškia ir jų pačių eg-
zistencijos įprasminimą. Jei nereikėtų 
kovoti, nereikėtų ir profsąjungų. 

Nenuostabu, kad į rūšių kovą įsi-
traukęs žmogus ir namo parėjęs į pa-

saulį žvelgia taip pat. Čia 
jis toliau kovoja – vaikai 
prieš tėvus, tėvai prieš vai-
kus, tėvai prieš savo tėvus 
arba tarpusavyje. Laimi 
tas, kas stipresnis. Laimė-
jimas – sėdėjimas ant sofos 
priešais kokio nors elektro-
ninio prietaiso ekraną, kai 

apie žvilgsnio kryptį

GUODA AZGURIDIENĖ

nustebimai
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kiti dirba bendram gyvenimui reika-
lingus darbus arba gydosi pralaimėtos 
kovos žaizdas.

Tačiau galima į tuos pačius daly-
kus žvelgti visiškai kitaip. Be jokio 
demonstruojamo optimizmo, gal net 
su liūdnu veidu, tačiau lengva širdi-
mi. Kaip visada atsitinka geriau pa-
sikapsčius po istoriją, galime atrasti, 
kad Darwino teorija nebuvo vieninte-
lė, aiškinanti gyvų organizmų evoliuci-
ją. Būta ir kitų (antai Jeano-Baptiste’o 
de Lamarcko XIX a. pradžioje, Fritjo-
fo Capra’os XX a. pabaigoje), kurios 
pabrėžė gyvūnų gebėjimo kooperuo-
tis svarbą jų išlikime. Gerai žinome 
skruzdžių ir bičių bendruomenių pa-
vyzdžius. Tačiau daugelis gyvūnų gy-
vena didesnėmis ar mažesnėmis ben-
druomenėmis, kuriose kartu ieško 
maisto, saugosi nuo priešų, kapstosi 
iš nepalankių situacijų, prižiūri savo 
jauniklius ir t. t. Taip elgiasi dram-
bliai, delfinai, liūtai, vilkai, sardinės, 
antilopės, švilpikai, flamingai ir daug 
kitų. Kai kurie gyvi organizmai yra su-
siję gyvybiškai svarbiais ryšiais, nors 
priklauso skirtingoms rūšims: pavyz-
džiui, žuvis klounas (pažįstamas kaip 
animacinis herojus žuviukas Nemo) 
ir jūros anemonos. Ląstelės biologo 
Bruce’o H. Liptono nuomone, netgi 
atskirą organizmą galima laikyti ląs-
telių kooperavimosi sistema. Paėmę 
praktiškai bet kurią ekosistemą, rasi-
me tarpusavio bendradarbiavimo pa-
vyzdžių. Tiems, kurie nenori mąstyti iš 
esmės, pavyzdžiai padeda suvokti, kad 
Žemė yra vienas organizmas, kurio 
dalys – atskiros gyvybės rūšys – gyve-
na tarpusavyje bendradarbiaudamos. 
Šiandien bendradarbiavimo teorijos 
išgyvena renesansą, nes tik sugyve-
nimo keičiantis „paslaugomis ir pre-
kėmis“ principai leidžia ekosistemoms 
funkcionuoti. Ir tikras džiunglių įsta-
tymas visai nereiškia – mušk silpnąjį. 
Beje, Rudyardo Kiplingo Mauglyje tai 
atspindėta visai korektiškai, tik visiš-
kai nekorektiškai pasitelkiama visuo-
meniniams reiškiniams iliustruoti.  

Žmonių ekonominė veikla yra pre-
kių bei paslaugų gamyba ir mainai. 

Kapitalizmas kaip ekonominė siste-
ma nuo kitų skiriasi tik tuo, kad nuo-
savybė yra privati, o mainai – laisvi. 
Mainai ekonomikoje svarbiausi, nes 
tik tada verta ką nors gaminti, kai 
tai galėsi išmainyti (sakome, kad tai 
turi paklausą). Idant suprastumėme 
paklausą, turime gilintis į kitų žmo-
nių poreikius, juos išgirsti ir sugalvo-
ti, kaip tuos poreikius patenkinti. Tai 
yra, kaip gauti lėšų reikalingam turtui 
įsigyti, kokius žmones ir už kiek pa-
samdyti, kaip motyvuoti juos kliento 
poreikiams tenkinti. Taigi verslas yra 
kooperavimosi ir bendradarbiavimo 
santykių stichija. Dar pridėkime, kad 
tai ir pasitikėjimo stichija, nes jokie 
mainai nevyksta, kai visuomenėje nėra 
pasitikėjimo. Per karus, krizes ir sui-
rutes ekonomika smunka ne tiek dėl 
išteklių trūkumo, kiek dėl pašlijusio 
pasitikėjimo, kas neleidžia išgyventi 
komunikacinei grandinei tarp vartoto-
jo intereso išsiaiškinimo ir jo realiza-
vimo gamybos ar prekybos procese.

Aš neatsitiktinai pavartojau eko-
nominį terminą „prekės ir paslaugos“ 
gamtos veiksmams apibūdinti, nes 
procesų esmė ta pati. Gamtos pasauly-
je tai yra gerokai apibrėžtesni dalykai, 
nei žmonių visuomenėje. Jei tam ti-
kras dirvožemio grybas yra naudingas 
tam tikram augalui, jis teikia tam au-
galui savo gyvybinių medžiagų buvi-
mo paslaugą. Jis negali teikti kitos rū-
šies grybo paslaugos. Žmonėms esama 
daug daugiau galimybių – jie gali vie-
nas kitam teikti kuo įvairiausių pas-
laugų. Gali pastatyti namą arba laivą 
to nemokančiam, gali pasiūti marški-
nius ir išvirti sriubą to daryti nemėgs-
tančiam arba gali paduoti daiktą ir su-
pinti kasas to pasidaryti negalinčiam. 

Žmogus gali gyventi ir kaip grybas – 
augti tiesiog toks, koks yra, prisižiūrė-
ti atidžiai, kad tik kam nors gero ne-
pelnytai nepadarytų, o gali augti ir 
kaip žmogus, sąmoningai norėdamas 
kitiems pasitarnauti. 

Sakysite, tikrai gerai, kai viskas ge-
rai. Tačiau ką daryti, jei atsiras blogie-
čių – sukčių, vagių, banditų, išnaudo-
tojų, – kaip tada pasitikėti? Kam tada 

stengtis bendradarbiauti ir kitam pa-
sitarnauti? Trumpas atsakymas toks – 
stengtis verta, nes nuo to, ar žiūrėsi į 
žmones kaip į sukčius ir banditus, ar 
kaip į gerus žmones, ir priklauso tavo 
pasirinktoji gyvenimo pusė. Optimisto 
frazė „viskas bus gerai“ į neviltį puo-
lusiam nuskriaustam žmogui vargiai 
pagelbės. Bet pasakymas, kad ,,viskas 
yra kaip yra, ir tai yra teisinga“, galė-
tų padėti jam suprasti to pasirinkimo 
galią. Juolab kad vagių, sukčių, bandi-
tų ir išnaudotojų yra visur. Dažname 
turguje, gatvėje, bare, parduotuvėje, 
darbovietėje, šeimoje, mumyse pačiuo-
se – jie yra ne išimtis, o tikrovės ypa-
tybė. Tad kaip ir neturėtume nustebti 
su jais susitikę arba neigti tokio su-
sitikimo galimybę. Turėtume tiesiog 
pasirinkti, ar labiau saugosimės, kad 
nebūtume išnaudojami ir apgauti, ar 
labiau bendrausime ir gyvensime, 
taip pasidarydami blogiečiams nebeį-
domūs. Kai kurie, suvokę blogio pavi-
dalų įvairovę, taip puola rūpintis savo 
saugumu, kad nebegali normaliai ben-
drauti. Bijo išeiti į gatvę, nes apvogs, 
ką nors stambesnio pirkti, nes apgaus, 
su kuo nors bendradarbiauti, nes pra-
dės išnaudoti. Bijo gyventi šeimoje, nes 
sutuoktinis išeis pas kitą, o vaikai, ne-
dėkingieji, išsivaikščios savais keliais. 
Tokia įvykių eiga logiškai pagrįsta ne-
priekaištingai, tačiau ji niekur neve-
da. Nes tokio samprotavimo pabaigoje 
žmogus lieka su pačiu savimi ir pra-
deda bijoti savęs paties. O bijoti nege-
rai, jūs kiškiai piškiai (neskaičiusieji 
Janoscho knygelės apie kiškį drąsuolį 
būtinai paskaitykite).

Belieka klausimas – ką daryti, jei 
neapleidžia jausmas, kad esi visų iš-
naudojamas ir apgaudinėjimas? Saky-
čiau, kad jei tų „visų“ vos vienas kitas, 
gal ir protinga būtų su tais žmonėmis 
pakariauti arba tiesiog neturėti reika-
lų. Tačiau jei „visų“ daug ir jų daugėja, 
tai pats metas būtų susimąstyti apie 
baltą ir juodą gyvenimo puses, suvok-
ti, kurioje esi ir pasirinkti tą, kurioje 
būti norėtum. Jei kliūčių nedaug, gali 
pakeisti ir judėjimo kryptį, o jei daug – 
belieka pakeisti požiūrį.  

nustebimai
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Zombiai ii

GRAŽINA SVIDERSKYTĖ

Ruduo TV mikropasaulyje įdomesnis 
negu vasaros letargas arba viduržie-
mio štilis, kuris nusistovi po karštli-
giškai išparduotų šventų Kalėdų bei 
Naujųjų metų. Pastarasis ruduo pa-
žėrė skandalizuotų ir išties išskirtinių 
įvykių, kurie galvočius privertė su-
klusti: bene televizijų rinkoje vyksta 
šis tas ypatingo?

Vėl suputojo intrigos dėl alkoholio 
reklamos draudimo, šiuokart (lyg ty-
čia esant išvykoje blaivybės kovų don 
Kichotui sveikatos apsaugos ministrui 
Vyteniui Andriukaičiui) paįvairintos 
nežinia kieno negudriai įvelta privi-
legija televizijoms. Sumaniau įgyven-
dintas taktinis manevras – reveransas 
mokamiems transliuotojams ir funda-
mentali špyga sporto mėgėjams: Vi-
suomenės informavimo įstatymo pa-
taisa panaikinta prievolė tiesiogiai 
transliuoti visuomenei reikšmingais 
pripažintus įvykius. Ir galop beprece-
dentis atvejis: su vėl aktyvuotais po-
litiniais dirgikliais tarsi koordinuotai 
plūstelėjus smogikiškos propagandos 
per mūsų operatorių retransliuojamą 
Pirmąjį Baltijos kanalą (PBK) – viena-
reikšmė Lietuvos radijo ir televizijos 
komisijos reakcija ir Vilniaus apygar-
dos teismo sprendimas, laikinas rusiš-
kos TV produkcijos per PBK Lietuvoje 
uždraudimas.

Tad ar įvyko šis tas ypatingo? Nesi-
gviešiant politikos apžvalgininkų bei 
rinkos analitikų kompetencijos, bet 
remiantis patirtimi bei savais šalti-
niais „rudens gėrybes“ galima įvertinti 
įprastu praktiniu požiūriu: ne, ko nors 
ypatingo, bent jau konceptualiai nau-
jo, nematyti.

Jau kurį laiką vyksta apnuoginta te-
levizijų kova už būvį, o tas būvis su-
sitraukęs iki konkurencinės kovos ir 

ekonominio išlikimo. TV kanalai be-
atodairiškai taupo produkcijos koky-
bės ir profesionalumo sąskaita, tačiau 
nepaisant to, jie vis sunkiau beišgali 
išsiplėšti iš eterio pelnų, tad dėl finan-
siškai reiklių prievolių ir dėl reklamos 
ribojimų urzgia lyg marinami žvėrys 
narve. TV rinka yra ringas. Jame tai-
syklės primityvios: kaip tėškė stilei-
viškos gonzožurnalistikos pradininkas 
Hunteris S. Thompsonas, TV versle 
geri žmonės krinta kaip šunys.

Nuo valdančiųjų teikitės, Tamstos, 
nusileisti iki vykdančiųjų, televizinin-
kų. Kad ir ką deklaruotų viršūnės, jų 
misija susitraukusi iki viso labo dviejų 
punktų: pirma, gvieštis reitingų, an-
tra – pinigų. Iš esmės, siekis yra vie-
nas, nes be reitingų nėra pinigų. Ir 
tai – ne banali frazė, o esminis veiklos 
bei jos masinio poveikio principas: ge-
rai yra tai, kieno gera finansinė išeiga.

Žinote, ką tai reiškia? Duosime pa-
vyzdį, susijusį su pačiu skaudžiau-
siu rudens skandalu – PBK išpuoliu 
ir teismo sprendimu. Ar bent nutuo-
kiate, ką apie tai iš tikrųjų galvoja tū-
las statistinis TV darbininkas? Pasi-
ruoškite nustebti. Mat mažųjų kanalų 
maži žmonės trina rankutes, kad sti-
prus konkurentas apvilktas tramdo-
maisiais marškiniais ir bent laikinai, 
tikėtina, užgriebs mažiau auditorijos. 
TV proletariatas uodžia, kad dėl pro-
testo atsiėmęs PBK eteryje metams 
planuotą reklamą didžiausias Lietu-
vos aludarių uab‘as taps dosnesniu lie-
tuviškiems kanalams ir 
kanaliukams... Sakysi-
te: absurdas, apokalip-
sė? Tada štai, kitas pa-
vyzdys: lapkritį repor-
tažas apie specialiųjų 
tarnybų ir žiniasklaidos 

sankirtą (prasidėjusią nuo slaptos in-
formacijos paviešinimo, pasibaigusią 
žurnalistų teisių kvestionavimu) ko-
mercinio TV kanalo žiniose pasirodė 
kažin kur, nes... žiūrovui juk dzin, kad 
agentai krečia kažkokias redaktores, 
jis gi net nežino, kas tas BNS!

Štai kaip ir štai kam iš tikrųjų ruo-
šiama lietuviška TV produkcija. Sa-
kykite ką norite, bet šitas profesinis 
televizijų suzombėjimas man atrodo 
grėsmingiausias. Mūsų TV žurnalis-
tus lupa. Kala nokautus tarpuakin. O 
jie necypteli, tarsi jų išvis čia nebūtų. 
Tarsi jie būtų jau mirę.

Grįžkime prie PBK atvejo. Politi-
kų reakcijos, teisinis vertinimas bei 
sankcijos buvo gausiai apkalbėtos, iš-
rodytos per TV. Ir koks čia nuopelnas? 
Politikams, teisininkams ir televizi-
ninkams dėl PBK triukšmauti derė-
jo savu laiku ir savais metodais, bet, 
kadangi to nebuvo padaryta, tai da-
bar teliko drausti ir bausti. Pasielgė-
me ryžtingai ir patys apsidžiaugėme. 
Ar yra kuo didžiuotis?

Be jokios abejonės, aiškiai surašytos 
taisyklės ir įstatymai, apibrėžiančios 
kas valia ir kas ne, yra gyvybinė rei-
kmė ir būtinybė bet kokiai civilizuo-
tai visuomenei ar bendruomenei. Ta-
čiau kraštutinės priemonės, bausmės 
įgyvendinimas – jokia pergalė, o vei-
kiau signalas, kad saviugda neveiks-
ni, savistaba nepakankama ir telieka 
griebtis paskutinio šiaudo – savigynos. 
PBK atvejis be kita ko padvelkė ir slo-

gia desperacijos nuo-
jauta. Tai pirma.

Antra, kaip buvo pa-
siruošusi žiniasklaida, 
kuo atsakė Lietuvos 
žurnalistai, ką jie nu-
veikė viešojo intereso, 
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žiūrovų labui prieš tai ir po to, kai PBK 
pilkasis eterio admirolas Aleksejus Pi-
manovas dviejose laidose Человек и 
закон (galima priminti, kad anais lai-
kais tokiu pavadinimu ėjo propagandi-
nis sovietinio teisingumo žurnalas) be 
skrupulų išdarkė Lietuvos valstybin-
gumo istoriją?

Apie informacinį karą kalbama jau 
nuo seno. Ir kas iš to? Ne tik PBK tvir-
tinimasis Lietuvos TV rinkoje, apskri-
tai rusiškos TV produkcijos smelktis 
palikta savieigai. Tenka prisiminti kad 
ir daugybines prognozes, kad prie gero 
neprives besaikis, beskonis ir beprotis 
pigių rusiškų laidų rodymas netgi lie-
tuviškuose kanaluose. Rodom tai, ką 
žmonės žiūri, – pagrindinis mūsų tele-
vizijų pasiteisinimas. Ir kas gerai pa-
gaminta, – priduria stiprių Rusijos ka-
nalų retransliuotojai Lietuvoje.

Ir štai į mus kaip į purviną kilimėlį 
batus valosi kažkoks Alioša. Kur dar 
risimės toliau?

Dvigubas išsityčiojimas iš Sausio 
13-osios (ir tokia pati, tik netiesioginė 
užuomina į Vasario 16-ąją) PBK ete-
ryje – tai jau koncentruotas smūgis į 
valstybingumo pamatus. Tuodu repor-
tažus galima apibūdinti ir kitais žo-
džiais, bet esmė aiški: nepriklausomos 
Lietuvos garbė ir orumas sutryptas 
taip brutaliai, kad tuščia kalbėti apie 
žiniasklaidos, žurnalistikos ar ben-
dražmogiškus etikos principus. Tiks-
las buvo apšmeižti ir pažeminti vals-
tybę, netgi tautą. Tuo tikslu, matyt, 
pateisintos ir nežabotos priemonės. 
Tai – chrestomatinis politinės propa-
gandos pavyzdys.

Bet 35 metus laidą vedantis televi-
zijos senbuvis, beje, 2010 m. išrinktas 
tarp 20 populiariausių Rusijos TV ve-
dėjų (taip teigiama laidos pristatyme, 
nurodant į TNS duomenis) nėra juoda-
sis genijus ir neišgalvojo nieko naujo. 
Kai jo laidoje reporterė svaigo apie lie-
tuvių nacionalistų išpuolius prieš ru-
sakalbius 1991-aisiais, apie niekina-
mas SSRS karininkų nėščias žmonas 
ir jų dar negimusius kūdikius, atminty 
viena po kitos kilo paralelės iš kitų lai-
kų, kitų regionų: propagandos įrankis 

buvo, yra ir bus patetiškas siaubo dra-
matizmas, ypač engiamos moterys ir 
vaikai. Po siaubo injekcijos emociškai 
pakrikusiai ar bent sutrikdytai audito-
rijai sušeriamas pagrindinis paketas: 
šiuo atveju kaltinimai Lietuvai politi-
niu sąmokslu, inscenizuotomis saviš-
kių žudynėmis ir fiziniu (!), po to dar 
teisiniu susidorojimu su taikiais SSRS 
tankistais, desantininkus ir KGB‘istus 
su vyriausiuoju „alfininku“, KGB plk. 
Michailu Golovatovu priešakyje.

Nepriekaištingai šlykštu.
Ryžtinga LRTK reakcija ir teismo 

sprendimas – legitimus ir logiškas. Jei 
Alioša tikrai didžiai nustebo bei nusi-
vylė, mat tikėjo Lietuvą esant teisine 
valstybe (kaip pats teigė antroje lai-
doje), tai dabar siektų teisme pagrįsti 
fantazijas, kurių jo laidoje nenurody-
dami šaltinių pripaistė rinktiniai pa-
šnekovai ir reporterė aiškiai sugedu-
siais stabdžiais. Bet ne, vedėjas toliau 
tenkinsis „kuklia“ PBK auditorija be 
Lietuvos. Vieningos Rusijos partijos 
nariui tos tribūnos pakaks. Ogi jo re-
porterė eteryje kikena, kad į Lietuvą 
mielai kojos nebekels.

Tiesa, Lietuvos, kaip ir bet kurios 
kitos valstybės sandara, funkcionavi-
mo sistema gali būti netobula, ir bet 
koks Alioša gali ją kritikuoti. Betgi šis 
kritika neužsiima: pirmoje laidoje tar-
si nei iš šio, nei iš to nutaria Golovato-
vo pagailėti, ir antroje toliau Lietuvą 
kaltina iš esmės, viskuo. Tokia pozi-
cija – tai simptomas, dėl kurio teisine, 
politine, moraline prasme nėra kaip 
ginčytis.

Bet lieka kita svarbi plotmė: profe-
sinė, žurnalistų reakcija (kad ir kaip 
zombiškai tai skambėtų). Be to, dar 
bendrakultūrinė aplinka suleidus šitą 
nuodų dozę.

Jei savoje šalyje iš saviškių operato-
rių ekrano mane tratina „informacijo-
mis“, apdrabsto mano didžiąją gyve-
nimo dalį purvu, išsityčioja iš sūnaus 
pasaulėžiūros ir iškreipia mano pačios 
būtį (nes aš tąnakt girdėjau šaudant 
netoli, Konarskio gatvėje ir prie Seimo 
laukiau nedraugiškų sovietų tankų), 
tai ar aš, šitos šalies pilietė, neturė-

čiau tikėtis bent pusėtino informaci-
nio skydo?

Jei čia, kur aš gyvenu, vyksta in-
formacinis karas, tai svarbu žinoti ir 
matyti, kur yra mūsų kariai. Reikia 
ženklo, kad galiu tikėtis orios ginties: 
ginkdie, ne tokio paties lygio kontrata-
kos, bet informacinės kovos pagal civi-
lizuotų kraštų taisykles.

Aš noriu pagaliau pažiūrėti profe-
sionalių reportažų ciklą apie Sausio 
13-osios bylą, bent vienoje laidoje: ne 
liaupsių ar godų plūsmą, ne politikų 
pasikoliojimus ir prastuomenės grum-
tynes dėl medalių, bet preciziškai do-
kumentuotą, konkrečiais (kontr)argu-
mentais sukaltą griežtai faktografinį 
pasakojimą apie tai, kas buvo ir kaip 
mūsų žmonės žuvo. Mūsiškiai priva-
lo gebėti daugiau už Aliošą (Pimano-
vą) ir žinoti daugiau už Sašą (Nevzoro-
vą). Žurnalistai turi paaiškinti: kokia 
jų šmeižtų (ne pačios propagandos, bet 
vienašališkai kraipomų konkrečių fak-
tų) kilmė? Kas tikrai žinoma apie jų 
turinį, motyvus, autorius? Kurie duo-
menys neabejotini, kurie numanomi, 
gal nepasiekiami? Kaip nuo pat 1991-
ųjų klostosi šito antivalstybinio nara-
tyvo raida? Kokių interpretacijų ir ko-
dėl tikėtis ateityje?

Tyrimas. Duomenys. Analizė. Štai 
ko man, šitos geopolitiškai vargstan-
čios valstybės pilietei ir šito mylimo 
krašto kanalų-kanaliukų potencialiai 
žiūrėtojai, verkiant reikia.

Bet man neramu, kad užuot dera-
mai atsakę valstybės ir tautos niekin-
tojams profesionalia argumentų kalba, 
mūsų žurnalistai televizijose nepralei-
do progos pasriūbauti dėl ubagystės. 
Jie neturi pinigų. Jų laidų biudžetai 
dešimtis kartų skurdesni nei kolegų 
Rusijoje. LRT – paskutinė vargšė Eu-
ropos Sąjungoje. Na, ir kas?! Šita be-
prasmiška plunksnagraužių dainelė 
įgrisusi dar nuo prieškario Lietuvos: 
žurnalistai zombiškai pakantūs vi-
siems ir viskam, nė patys sau neįkyri. 
Ir štai bent jau propagandistai tvarko-
si čia taip, lyg jų visai nebūtų. Tai gal 
jų čia... tikrai nėra?
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Imperijas nagrinėjanti istoriografija 
beveik visada naudojasi astronominiu 
mąstymu. Ne tik pasitelkiamas žody-
nas, bet ir įsivaizdavimas, kaip veikia 
imperija, kone be išimties remiasi į 
centro ir periferijos santykius, į galin-
gos politinės traukos branduolį (Sau-
lę) ir aplink jį skirtingomis orbitomis 
besisukančius palydovus (planetas). 
Kartais kyla įtarimų, kad imperijas 
apmąstantys istorikai savo vaizduotės 
akimis iš tiesų mato ne geografinį že-
mėlapį, o planetariumą: metropolijos 
pavergtos kolonijos sukasi erdvėje ir 
laike, neatsilaikiusios prieš gravitaciją 
yra suryjamos centro juodosios skylės 
arba priešingai – įsisukusios ištrūks-
ta iš traukos lauko ir kaip našlaitės 
kometos išlekia į bežvaigždį kosmosą. 
Tokios vaizduotės pagrindas – kad 
egzistuoja dėsniai, kuriems paklūsta 
visi tai sistemai priklausantys kūnai, 
nepriklausomai nuo dydžio, medžia-
gos, temperatūros, ir svarbiausia – 
kad tuos dėsnius nulemia gravitacijos 
cent ras (Saulė, Konstantinopolis, juo-
doji skylė, Maskva, etc.).

Sunku įsivaizduoti, kad imperijas ti-
rianti istoriografija atsisakytų astrono-
minio mąstymo. Net jei ta imperija yra 
labai specifinė, susikūrusi aplink Rau-
donąją žvaigždę. Tad jo ir neatsisakė 
vėlyvojo sovietmečio ir posovietmečio 
problemoms skirto Vilniaus simpo-
ziumo organizatoriai, ketvirtą kartą 

rengiamą akademinę konferenciją pa-
vadinę „Imperijos valdymas: oblast‘, 
respublika ir Rytų bloko šalys kaip 
sovietų periferijos ir „priklausomybės“ 
klausimas“ (angl. Managing the Empi-
re: Oblast, Republic and Eastern Bloc 
Countries as Soviet Peripheries and the 
Question of “Dependence”). Gruodžio 
5–6 d. Vilniuje vykęs simpoziumas 
sovietų imperiją aptarė iš esmės susi-
telkdamas į centro santykius su skir-
tingomis periferijomis, daugiausia per 
nacionalumo prizmę ir išskirtinumų 
bei bendrybių paiešką. 

Astronominė vaizduotė vyravo dau-
gelyje pranešimų. Tik antros dienos 
rytą, ir tai probėgšmais, dalyvių gal-
vose galėjo sukirbėti klausimas, ar 
Sovietų Sąjungą tikrai galime vadinti 
imperija, – kai Rasa Čepaitienė primi-
nė, kad po perversmo atėję bolševikai 
siekę sukurti priešstatą carinei Rusi-
jos imperijai, ir tik vėliau SSRS pati 
išvirtusi į imperiją. Bet Čepaitienės 
pranešimo tema buvo kita, ir ši mintis 
nutrūko po vieno sakinio. Todėl kiek 
apmaudu, kad imperijos modelis taip 
ir liko pamatine renginio apriorine 
prielaida, kad organizatoriai nesurado 
programinio pranešimo, apmąstančio, 
kiek ir kaip astronominė vaizduotė tin-
kama sovietų valstybei. Po simpoziu-
mo paliko įspūdis, kad arčiausiai tikro-
jo imperijos vaizdinio, jo specifiškumo 
pavyko priartėti estetiniu lygmeniu, 

t. y. Čepaitienės ir Marijos Drėmaitės 
pranešimais apie architektūrą (pirmo-
ji aprėpė stalininį laikotarpį, antro-
ji – postalininį). Jos, kalbėdamos apie 
imperijai būdingą hie rarchiškumą, 
suteiktą erdvę etnokultūriniams 
skirtumams ir/ar jų suvaržymui, mo-
dernizaciją, neišleido iš akių totali-
tarinio pobūdžio unifikacijos pastan-
gų, išlikusių per visą SSRS istoriją. 

Simpoziumas prasidėjo nuo eklek-
tiškos pirmosios sesijos. Du iš trijų 
pranešimų sužadino Lietuvos tyrė-
jų smalsumą, bet greičiausiai paliko 
abejingus visus kitus svečius. Česlo-
vas Laurinavičius mėgino kvestionuoti 
bendrą požiūrį į Lietuvą prieš pirmąją 
sovietų okupaciją. Esą kol į Lietuvą 
žiūrima kaip į kiškį, kurį medžiotojas 
tuoj įkiš į maišą, vadinamą Sovie-
tų Sąjunga, paprastai pražiopsoma, 
kad grėsmės akivaizdoje mūsų šalyje 
1939–1940 m. sustiprėjo vidinė kova 
politinio elito viduje (Antano Smetonos 
diktatūra vs. krikščionių demokratų 
bei liaudininkų opozicija). Viena gy-
viausios publikos reakcijos sulaukusių 
įžvalgų – tai krikščionių demokratų 
naivumas, kad ir po sovietų okupaci-
jos jiems galį pavykti išlaikyti lietuvių 
visuomenės kontrolę, o netrukus Lie-
tuvą išvaduosią Vakarai, todėl svar-
biausia – atsikratyti Smetonos valdy-
mo. Pasak istoriko, vidiniai Lietuvos 
politikų nesutarimai galėjo sovietams 
panėšėti į politinę dezintegraciją ir 
paskatinti ne tik užimti kraštą, bet ir 
visiškai sunaikinti esamą vyriausy-
bę, ko pirminiuose planuose galėję ir 
nebūti. Tiesa, spaudžiamas klausimų 
pranešėjas pripažino, kad čia jis dau-
giau remiasi interpretacija tarp eilučių 
nei konkrečiais dokumentais.

Kitas sesijos pranešėjas Zenonas 
Norkus, ko gero, puikiai nutuokia apie 
kai kurių istorikų skepsį jo vykdomų 
komparatyvistinių studijų atžvilgiu, 
tačiau tai nė kiek nesumažina jo en-
tuziazmo plėtoti šį užmojį, vis pasiū-
lant intelektualiai provokatyvių ir 

sovietinės imperijos 
astronomija  

(ir šiek tiek astrologijos)

ToMAS VAISETA

apžvalga
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mūsų sausoką istorinį mokslą gerokai 
praskiedžiančių rezultatų. Tačiau už-
klausus, ar 1918 ir 1990 m. Lietuva 
ištrūko iš tos pačios imperijos, pakliū-
vama į tokią istorinę painiavą, kad 
net išskirtinės profesoriaus erudicijos 
ir komparatyvistinių įrankių valdymo 
meistriškumo neužtenka įtikinti, kad 
toks palyginimas mus kur nors nuves. 
Norkus taria, kad būtent vokiečiai 
buvo sukūrę pirmąjį totalitarinį pla-
ninės ekonomikos modelį, kuris buvęs 
pritaikytas ir Lietuvoje, o vėliau iš jo 
mokęsi Leninas ir Hitleris. Tačiau liko 
neapsvarstyta, ar karo sąlygomis „to-
talitarine“ netampa bet kurios šalies 
ekonomika? Be to, ar kalbėdami apie 
Lietuvos likimą 1918 m. tikrai turime 
mąstyti tik apie vokiškosios imperijos 
įtaką, bet ne apie nepalyginamai il-
gesnį laikotarpį visą krašto gyvenimą 
formavusią carinę Rusiją?

Simpoziumo metu iš esmės liko ne-
peržengta astronominės vaizduotės 
logika: visi žino, kad planetos sukasi 
aplink Saulę (Maskvą), telieka nusta-
tyti, kiek kiekvienos jų orbita yra uni-
kali ir/ar tipiška. Regėjosi, kad aksioma 
laikoma Sauliaus Grybkausko išsaky-
ta tezė, esą nacionalinis klausimas bu-
vęs pagrindinis centro ir respublikos 
santykiuose. Šiuose astronominiuo-
se stebėjimuose paprastai buvo arba 
įžvelgiami traukos dėsniai su etninio 
partikuliarizmo ypatybėmis (Vilnius 
Ivanauskas, „Trys etninio partikulia-
rizmo trajektorijos „Tautų draugystės“ 
imperijoje“; Kasparas Zellis, „Ideologi-
nis švietimas sovietų Latvijos univer-
sitetuose (1960–1970-aisiais“), arba 
įrodinėjamas atskiro palydovo išskirti-
numas, išvirkščiąja puse bylojantis apie 
bendrų dėsnių egzistavimą (Sörenas 
Urbansky, „Kur pragmatizmas įvei-
kė ideologiją: Sachalino sovietizacija“; 
Jeffas Jonesas, „Karo išvakarėse: na-
cionalinė sovietų paroda Kabule, 1979 
balandį–gegužę“). Tiesa, kai kuriais 
atvejais atrodė, kad nuo ast ronomijos 
pereita prie astrologijos: lyg ir kalba-
ma apie tuos pačius dangaus objektus, 
bet daromos išvados, kurių ryšys su 
tikrove daugiau nei abejotinas. Pavyz-
džiui, Malte Rolfas (Bambergo otono 

Frydricho universitetas) bandė sovietų 
įgyvendintą kultūros politiką Lietuvoje 
aptarti pasitelkęs korenizacijos termi-
ną ir sulaukė tiek skeptiškų klausimų, 
kad jį išgelbėjo tik punktualiai pirmą 
dieną nusprendęs užbaigti sesijos mo-
deratorius.

Šiame kontekste kiek labiau nuo 
dominavusios astronominės vaizduo-
tės atitrūko Jeremy Smithas iš Rytų 
Suomijos universiteto. Naujos knygos 
Red Nations: The Nationalities Expe-
rience in and after the USSR autorius 
tvirtino, kad nacionalinio klausimo 
plotmėje aiškios raudonosios linijos, 
kurios negalėjo peržengti nė viena so-
vietų respublika, nebuvę ir čia galiojęs 
tam tikras atsitiktinumas. Tai jis va-
dino „nacionalinės politikos stygiumi“ 
ir nag rinėjant Maskvos santykius su 
atskira periferija siūlė atsižvelgti į 
konkrečios respublikos lyderių insti-
tucinius interesus ar vietinių gyven-
tojų spaudimą valdžiai. Anot jo, tarp 
respublikos lyderių vyravusi tenden-
cija įsitvirtinti labiau kaip naciona-
liniams lyderiams nei kaip Maskvos 
atstovams. Šį motyvą savaip iliust-
ravo ir interpretavo Marius Ėmužis. 
Jo pristatytas atvejo tyrimas (apie 
mėginimą 1967 m. nuversti Antaną 
Sniečkų) skatino klausti, ar tyrinėjant 
„nacionalinę politiką“ ne per mažai dė-
mesio skiriama tiesioginiams politinių 
lyderių ryšiams su centru, jų statusui 
ir įtakai, tarpusavio tinklams ir kon-
kurencijai? Regioninio partinio elito 
įtaką ir ypač jo gyvybingumą, kvestio-
nuojantį imperijos centro visagalystę, 
gerai atskleidė Yoramas Gorlizkis iš 
Mančesterio universiteto. Jis prista-
tė tyrimą apie Nikitos Chruščiovo 
bandymą septinto dešimtmečio pra-
džioje atšviežinti vietinius elitus per 
regionų partinio ir administracinio 
valdymo reorganizaciją. Pagrindinė 
tyrimo išvada: stebėtinas elito tinklų 
išliki(ekamu)mas. 

Apskritai Vilniaus simpoziumo ren-
gėjai (Ivanauskas, Grybkauskas, Auri-
mas Švedas) per kelerius metus pasie-
kė pagirtinų rezultatų. Kadangi tai jau 
ketvirtas gruodžio simpoziumas (būta 
ir vasaros seminarų), tai palyginus 
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nesunku pamatyti, kaip šis akademi-
nis renginys tobulėja. Šių metų pro-
grama – nuosekliausia ir solidžiausia. 
Formaliai žvelgiant nepavyko išveng-
ti įvairių kliurkų. Pavyzdžiui, buvo 
sunku įžvelgti ką nors bendra tarp 
pirmosios sesijos pavadinimo („Tarp 
istorinės evoliucijos ir istorinio deter-
minizmo“) ir joje skaitytų pranešimų 
problematikos, o kai kurie pranešimai 
prašėsi visai kitokio grupavimo. Ne-
paisant to, susidarė įspūdis, kad šie-
met rengėjai jautėsi kur kas tvirčiau, 
gal tam padėjo ir užmegzti ryšiai su 
sovietologijoje įtakingais tarptautinio 
lygio tyrėjais (šių metų „žvaigždėmis“ 
galima pavadinti Gorlizkį ir Smithą). 
Galbūt prisidėjo ir tai, kad pats naci-
onalinis klausimas SSRS yra artimas 
ir simpoziumo rengėjams, ir visai lie-
tuviškajai sovietmečio istoriografijai, o 
tai tikrai gelbsti dėliojant akcentus. 

Galimas daiktas, renginio organiza-
toriai gal ir patys nesitikėjo, kad šitie 
akademiniai susibūrimai tęsis tiek lai-
ko ir gali sulaukti sovietiniu požiūriu 
simbolinio penkmečio. Simboliška ir 
tai, kad būtent prieš penktąjį simpoziu-
mą rengėjams atėjo laikas apsispręsti, 
į kokį formatą kreipti renginį: ar išsau-
goti pirminį sumanymą ir, išlaikant 
naujosios kartos dvasią, remtis ne tiek 
solidumu ir garsiais vardais, kiek in-
telektualine drąsa, eksperimentu ir 
gal net tam tikru žaismingumu, ar 
kurti ir kartu prisitaikyti prie esamų 
akademinių galios centrų, sunkėti ir 
neišvengiamai prisiimti galimą susta-
barėjimo riziką. Tai, kad šiais metais 
pirmą kartą viena iš simpoziumo dienų 
buvo surengta parlamento rūmuose, 
aiškiai liudija, kad kol kas (gal nebūti-
nai sąmoningai?) dreifuojama antruoju 
keliu, apie kurio pavojus (vėlgi simbo-
liškai) perspėjo iš bendro konteksto ir 
nuotaikos visiškai iškritęs Seimo kanc-
lerio rytinis pasveikinimas, kupinas 
gal ir nuoširdaus, bet šabloniško pa-
graudenimo apie nusikaltimą ir aukas 
bei stokojantis nuovokos, kas iš tiesų 
vyksta šiuolaikinėje sovietologijoje. Iš 
kanclerio, žinoma, šios nuovokos nie-
kas ir nesitiki. Bet iš istorikų – tikrai. 
Kad neišlėktų iš mokslo orbitos. !
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Kiekvieną kartą, kai gatvėmis pra-
lekia sirenas įjungusi greitoji pagal-
ba, gaisrinė ar policija, mūsų kūnai 
įsitempia, širdys pradeda smarkiau 
plakti. Jie skuba ne pas mus, mums 
nėra ko nerimauti, bet reaguojame 
kūniškai, nevalingai. Kai kurie šunys 
išgirdę sirenas pradeda kaukti. Viena 
teorija sako, esą sirenose jie girdi stau-
giantį gentainį ir bando jam atsakyti, 
o kita – kad mus erzinantis, nerimą 
ir raumenų įtampą sukeliantis garsas 
šunims yra fiziškai skausmingas. 

Tam sirenos ir sugalvotos – kad pasi-
baidę spruktume iš kelio, nes pagalbos 
laukiantiems gali būti svarbi kiekvie-
na akimirka. Paprotys švyturėlius ir 
įspėjamuosius garso signalus naudoti 
po miestą vežiojant politikus – ne toks 
pagrįstas. Keletą mėnesių Vilniuje 
žmonių kūnai vis įsitempinėjo, šių 
garsų buvo daugiau nei įprasta, o nau-
jienų portaluose buvo aptarinėjama, 
kas atvažiavo, kaip buvo pasitiktas ir 
priimtas, ar mus papeikė, ar pagyrė, 
nes Lietuva šį pusmetį pirmininkavo 
ES Tarybai. 

Interneto virtuvę žinantieji paaiš-
kins, jog naujienų redakcijos tiek dė-
mesio būtent šiam pirmininkavimo 
aspektui skyrė todėl, kad tokie tekstai 
yra „klikiniai“, t. y. skaitytojų gausiai 
atidarinėjami. Reklamos skyriams 
tokios žinutės patinka, o redaktoriai 
ir redaktorės noriai paveda jas rašyti 
žurnalistams, tiesa, daugiskaita čia 
pavartota sąlygiškai, gal dviskaita, 
o dažnoj redakcijoj ir vienaskaita čia 
būtų tikslesnė. Didelė dalis ES insti-
tucijų sandarą, darbotvarkę ir žargoną 
įvaldžiusių žurnalisčių ir žurnalistų 

kaip tik šiemet padarė karjerą – tapo 
aptarnaujančiu valdžios personalu, 
pirmininkavimo komunikatoriais 
ir viešaryšininkais, kai kurie išvyko 
Briuselin. Jeigu neliks struktūrose ir 
netaps tarnautojais, galima viltis, kad 
pirmininkavimui pasibaigus grįš at-
gal į žurnalistiką. Lietuvoje tai gana 
įprasta ir netrikdo. Tokiu atveju savo 
išaugusia kompetencija, patirtimi ir 
užmegztais ryšiais (gal – būsimais 
šaltiniais) šis būrys truputį kilsteltų 
žurnalistikos kokybės kartelę aukš-
tyn, bet dabar ir redakcijos, ir skaity-
tojai-klausytojai-žiūrovai priversti be 
jų apsieiti. 

Ką skaityti? 
Jau vien pirmininkavimo faktas pa-

skatino savišvietą. Dalis mūsų, žurna-
listų, niekada pernelyg nesidomėjusių 
ES struktūra, sužinojome, kad Europos 
Sąjungos Ministrų Taryba nėra tapati 
Europos Tarybai. Tačiau daliai mūsų, 
o su mumis – ir mūsų skaitytojų, klau-
sytojų ir žiūrovų – pirmininkavimas 
teliko reiškiniu, panašiu į karūnavimą 
ar pereinamosios vėliavos įteikimą. 

Pirmininkavimo laikui persiritus 
į antrąją pusę, spalį delfi.lt su žyma 
„Lietuvos pirmininkavimas ES“ prie 
kas penkto iš 26 pateikiamų aktua-
liausių tekstų-pranešimų buvo prezi-
dentės Dalios Grybauskaitės fotogra-
fija, dar prie vieno – jos šaržas, prie 
šešių – kitų Lietuvos politikų Vytauto 
Landsbergio, Valdo Adamkaus, Jaros-
lavo Neverovičiaus, Rolando Pakso, 
Valentino Mazuronio, Juozo Bernato-
nio, Dailio Barakausko atvaizdai, prie 
vieno – Lietuvos Seimo narių bendras 

planas (naujiena skelbė, kad Seimas 
pirko du informacinius ekranus). Prie 
vieno teksto – cepelinai, prie kito – 
arimai, dar prie vieno – baletas. Prie 
gausiai komentuotos publikacijos, 
įtikinėjančios, jog Vytautas Didysis 
pirmininkavo senovės ES – kuni-
gaikštis Lucko suvažiavime. Keturi iš 
26 aktualiųjų pranešimų buvo rašyti 
rugsėjį ir spalį, kiti – ankstesni, va-
sariniai. Viena populiaresnių žinučių 
vadinosi „Mėlynojo kilimo damų ir 
ponų stilius – ir darbui, ir pramogai“ 
ir buvo iliustruota, žinoma, damomis 
bei poniomis. 

Tai tikrai paviršinis, grubus ir nie-
ku gyvu ne mokslinis aktualiųjų pub-
likacijų peržvelgimas. Portale ir be 
šios žymos galima rasti pranešimų, 
vienaip ar kitaip susijusių su ES rei-
kalais bei Lietuvos pirmininkavimu. 
Be to, dabar pranešimų rastume kur 
kas daugiau, ypač susijusių su Ukrai-
na. Tačiau ši neprofesionali peržval-
ga rodo simptomą. Sutikite, žmogui, 
kuriam 50 mėlyno Prezidentės švarko 
atspalvių nėra pats įdomiausias daly-
kas ir kuriam nerūpi, kaip kas nors 
kur nors „sugužėjo“, „šurmuliavo“ ar 
„kimšo cepelinus“, nelabai buvo ten ką 
skaityti, o sužinoti ką nors įdomaus – 
dar mažiau. 

Iš pirmo žvilgsnio, paslapčių ir įdo-
mybių pirmininkavime, kaip ir visoje 
ES, nėra. Jei jau kam labai įdomu kas 
vyksta, yra gi viešiesiems ryšiams skir-
ta svetainė http://www.eu2013.lt/lt, 
kur ne tik susitikimai paminėti, bet ir 
teminių straipsnių yra. Jaunimas gali 
paskaitinėti euroblogą http://www.
pazinkeuropa.lt/euroblogas. Taigi ne 
apie visus portalus čia kalba. Jei są-
voka „Europos Sąjunga“ iki šiol Lietu-
voje asocijuojasi su mėlyna ir geltona 
spalvomis bei brangiais kostiumais, 
tai mūsų, žurnalistų ir žiniasklaidos 
vadybininkų, kaltė ir gėda. 

Ritualų fanai
Situacija žiniasklaidoje primena 

pirmąją narystės ES dieną 2004 m. 
Tąkart turėjau galimybę palygin-
ti čekų ir mūsų dienraščius lėktuve. 
Čekiškas buvo storas kaip solidus 

pirmininkės užrašai 
lietuvos pirmininkavimas Es Tarybai žiniasklaidoje

AUDRA ČEPKAUSKAITĖ
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siuntinys, ES išanalizuota, regis, vi-
sais įmanomais pjūviais, aptarta net 
kariuomenė (iki tol nežinojau, kad ES 
tokią turi). Straipsniai, komentarai, 
skaičiai, grafikai, fotografijos, kiekvie-
nai temai – atskiras puslapis ar net 
du, kaip tai veikia, kas iš to mums, ką 
reikės daryti – visko per vieną skrydį 
ir neperskaitysi. Lietuviškasis buvo 
žymiai kuklesnis, ne tik dydžiu, bet ir 
informacijos pločiu ir gyliu – tarsi koks 
miestelio laikraščio šventinis varian-
tas, gal mugės proga išleistas, pirma-
jame puslapyje puikavosi lipančių ant 
pakylos džiaugsmingų krepšininkų 
fotografija ir užrašas „Mes ateiname!“ 
Na, ir? 

Jeigu pirmininkavimas ES Tarybai 
galėjo tapti proga Lietuvos visuomenei 
iš žiniasklaidos daugiau ir giliau suži-
noti, kas vyksta mūsų bendrijoje, ko-
kiose srityse kokie radikalūs pokyčiai 
bręsta, kas ką stumia, kas kam trukdo, 
kaip tai paveiks atskirus žmones ar jų 
grupes, – tai mes nepakankamai ta 
proga pasinaudojome. o progos būta 
unikalios. Lietuvoje vis dar vyrauja 
(ir moterauja, bet dažniau vyrauja) 
sluoksnis redaktorių, manančių, kad 
Lietuvos žmonių nedomina rimti da-
lykai, gili analizė, ypač komplikuotos 
temos, kurias dėstant pašnekovų su-
sirenka daugiau nei trys, ir dar užsie-
niečiai. Net į užsienio šalis mes kores-
pondentų nesiunčiame, lyg sienos vis 
dar būtų uždarytos. o kam, – sako 
žiniasklaidos vadybininkai, – žmonės 
juk nori bulvaro. Be to, mes esą ne-
turimelėšų gilesnei, t. y. normaliai, 
tikrai žurnalistikai. Nesvarbu, kad 
reaguodami į tokią praktiką žmonės 
jau kadais nustojo prenumeruoti naci-
onalinę spaudą. 

Galimas daiktas, kad dėl katali-
kiškos kultūros tradicijos mentalinio 
poveikio mums ypač svarbūs ritualai 
ir simboliai, tam teikiame prioritetą, 
gal tai viena priežasčių, kodėl tuo ir 
apsiribojame. Tačiau yra dar keletas 
dalykų, kurie mums, žurnalistams, 
trukdo dirbti taip gerai, kaip galėtu-
me, ar bent jau galėtume norėti. 

Porą dalykų jau minėjau – siauras 
didelės dalies redaktorių bei žinias-
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klaidos vadybininkų horizontas ir klai-
dingas įsivaizdavimas, kad skaitytojai 
yra kvailesni už juos, taip pat dalies 
apie ES reikalus anksčiau rašiusių 
žurnalistų praradimas svarbiausiu 
momentu. Esama dar keleto ne tik 
šio pusmečio, bet viso laisvės dvide-
šimtpenkmečio Lietuvos žurnalistikos 
raidos trikdžių. 

„Mes“, „Lietuva“ ir kiti 
Orientacijaįįvykius,neįprocesus. 

Skirtingai nei profesionalūs mūsų ko-
legos kitur Europoje, Lietuvoje vis dar 
išlaikome polinkį orientuotis į įvykius, 
dar dažniau – į pseudoįvykius, apie 
kuriuos kas nors mums praneša spau-
dos konferencijoje ar pranešimu spau-
dai. ES viskas yra procesai – bend ra 
žemės ūkio politika, tabako direktyva, 
sprendimai dėl Co2 ar skalūnų dujų 
gavybos. Procesų metu grumiamasi, 
diskutuojama, įtikinėjama, užsiima-
ma lobizmu, persigalvojama. Ką stip-
riausiai bandė „prastumti“ lobistai 
Lietuvos pirmininkavimo metu? Ar 
jiems pavyko? ES – dideli lošimo na-
mai. Įdomiausia detalės ir sugebėji-
mas apie jas kalbėti matant iš kelių 
perspektyvų, o pranešimo spaudai čia 
nesulauksi. Gal būtume šokiruoti suži-
noję, pavyzdžiui, kaip šį pusmetį pasi-
reiškė Lietuvos neutralumas derybose 
dėl Co2? Gal tokie tekstai internete 
sulauktų ne mažiau atidarymų, nei 
pirmininkavimo madų aptarimas? 
Meilėabstrakcijoms. Kartais sun-

ku suprasti, ką norime pasakyti savo 
tekstuose ir kalbose, kai vartojame 
tokias sąvokas kaip „Lietuva“, „ES“, 
„Briuselis“, „mes“. Pavyzdžiui, ką reiš-
kia „geriau bus Lietuvai“? Arba „Euro-
pos Sąjunga tam nepritaria“? Ar įdo-
mu, kas „pagyrė Lietuvą“, kad „gerai 
pirmininkauja“, ar kodėl tai padarė? 
Ką reiškia „kaimas gaus paramą“? At-
rodo, tokia nuobodi sritis žurnalistui. 
o juk Europoje tarptautinę žurnalistų 
komandą, atskleidusią, kaip panaudo-
jamos išmokos, jau galima vadinti ats-
kiru tiriamosios žurnalistikos sąjūdžiu 
ir duomenų žurnalistikos lyderiais! 
Kai rašome taip abstrakčiai ir sąvokos 
„žemdirbys“, „ūkininkas“, „valstietis“ 

ir „kaimo gyventojas“ mums atrodo si-
nonimai, tai nenuostabu, kad niekas 
nesupranta, kaip čia gali būti, kad 
„kaimas“ vis gauna tą ES paramą, o 
tiek žmonių ten skursta. Nėra „Euro-
pos Sąjungos temų“, yra tik klausimai, 
kurie sprendžiami ne nacionaliniu, o 
ES lygiu, bet tai kasdieniai žmonių gy-
venimo klausimai, Lietuvos ir kitų ES 
valstybių piliečių pinigų panaudojimo 
klausimai. 
Pripratimasprievaldžiosvertika-

lės. Gal tuo galima paaiškinti mūsų 
polinkį į abstrakcijas ir nesigilinimą į 
konkretybes. Ačiū Dievui, ES valdymo 
modelis nepanašus nei į Kremlių, nei į 
Vatikaną (redaktorius šia padėka ne-
patenkintas, bet jos neišbraukia – red.
past.). Ačiū Dievui, sistema kompli-
kuota ir įdomi. Valdžios vertikalės ES 
nėra. Gali atsitikti, kad Europos Ko-
misijos direktoratas ir Europos Parla-
mento komitetas kokiu nors klausimu 
laikosi priešingų pozicijų. Net jei kuri 
nors Lietuvos valdžios institucija ką 
nors cituoja kaip „ES poziciją“, žur-
nalistams vis tiek svarbu pasigilinti, 
kieno konkrečiai ta pozicija yra, ką 
šiuo klausimu mano Europos Parla-
mento frakcijos, kaip ten, beje, balsavo 
Lietuvos atstovai, gal ką tuo klausimu 
yra pasakęs Europos Žmogaus Teisių 
Teismas (EŽTT), ką mano Briuselyje 
veikiančios visuomeninės organizaci-
jos, pavyzdžiui, korporacijų įtaką ES 
valdymo institucijoms stebinti organi-
zacija CorporateEuropeObservatory, 
o gal ir Lietuvos organizacijos, pavyz-
džiui, Nacionalinė nevyriausybinių 
vystomojo bendradarbiavimo organi-
zacijų platforma. Pavyzdys – diskusi-
ja dėl tarptautinio susitarimo ACTA 
prieš porą metų. Tiksliau, faktas, kad 
Lietuvos ministerijų atstovai sėkmin-
gai dėliojo parašus, bet jokios disku-
sijos žiniasklaidoje, o tai reiškia – vi-
suomenėje – nebuvo, kol neprasidėjo 
aktyvistų protestai. Net tada toliau 
citavome Lietuvos politikus ir valdi-
ninkus, kartojančius, kad viskas „jau 
seniai nuspręsta“, ir kad esą pritarti 
tam susitarimui yra „ES pozicija“. 
Žurnalistiką išstūmė viešinimas. 

Ilgą laiką ES lygiu svarstomi klau-
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simai dažniau minėti ne žurnalistų 
rašomuose tekstuose, o užsakomuo-
siuose, vadinamuosiuose viešinimo 
tekstuose. Tai mus ištvirkino. Pinigus 
administravo Lietuvos institucijos, po-
litikai tuo naudojosi, tuo naudojosi ir 
žiniasklaidos valdytojai. Kam samdyti 
žurnalistą ir mokėti jam už gilinimą-
si į temą (didelė dalis to darbo atrodo 
kaip nieko neveikimas, sėdi žmogus 
prieš kompiuterį, skaito ir galvoja apie 
dalykus, apie kuriuos net aš, redakto-
rius, neturiu laiko galvoti), jei laimėjęs 
kokį viešinimo projektą gali ir tekstų 
krūvą gauti, ir pinigų, ir dar, atleidęs 
nebereikalingą darbuotoją, sutaupyti 
redakcijos lėšų? Trumpas verslo pla-
nas. Žurnalistė Inga Janiulytė prieš 
praėjusius Seimo rinkimus savo ty-
rime „Perkamo viešumo galia“ anali-
zavo situaciją ir problemos suvokimą 
(http://gzi2.wordpress.com/2012/11/17/
httpgzi2-wordpress-com20121117per-
kamo-viesumo-galia/). Nereikia tei-
sintis, kad tai visur įprasta. Tokia 
praktika pasižymi vos keletas šalių, 
Lietuva ir naujosios narės Bulgarija 
ir Rumunija. 
Tapatinimasis ne su žmogumi, o

sugalia. Tai labai stebina kolegas iš 
Vakarų, ypač iš Skandinavijos. Nors 
daugelis mūsų, žurnalistų, uždirbame 
nelabai daug, bet savo darbe neretai 
esame linkę į klausimus žiūrėti iš 
galios, kad ir kokia ji būtų, pinigų ar 
politinė, perspektyvos. Tie, kurie dar 
laikosi sąlyginės kairės/dešinės per-
skyros, galbūt pasakytų, jog Lietuvos 
žurnalistika didžiąja dalimi yra deši-
nioji, nepaisant to, jog dirba joje tipinis 
prekariatas, su neaiškiomis darbo su-
tartimis ir socialinėmis garantijomis, 
pakibęs amžino laikinumo būsenoje. 
Tačiau net apie paskolas rašydamas 
jose skendintis žurnalistas skambins 
banko ekonomistui, kad sužinotų, kaip 
Viskas Yra Iš Tikrųjų, o mero pakvies-
tas į Vilniaus Kirtimuose esančią romų 
gyvenvietę, tikėtina, rašys iš buldoze-
rio perspektyvos. Mes neturime profe-
sinio įgūdžio apversti piramidės ir apie 
tai, kas vyksta mūsų Europos valstybių 
sąjungoje, rašyti kitaip nei „iš viršaus“. 
Išlaikytiniųmentalitetas. Organi-

zuoti redakcijos darbą taip, kad žur-
nalistai keliauti gali tik tada, kai juos 
po savo sparnu priglaudžia kokia nors 
institucija ar verslas, nėra nei taupu-
mas, nei gera žiniasklaidos vadyba. 
Meilėtrumpumuiirgreičiui. Žur-

nalistikoje, kaip ir aritmetikoje, re-
zultatas negali būti didesnis nei su-
dedamų dalykų suma. Jei ženklų gali 
būti tik tiek ir laiko skiriama tik tiek 
ir jei žmogus per dieną turi parašy-
ti – tiksliau, sugeneruoti – daug teks-
telių, tai nesitikėkime stebuklų. Kai 
kur redakcijose vos užtenka žmonių 
„srautui“ palaikyti, tai yra užtikrinti 
nenutrūkstamą trumpų „failų“ meti-
mą į juodąją interneto skylę. Įrodyti, 
kad greta naujienų reporterio reika-
lingas ir ekonomikos reporteris gal dar 
įmanoma, bet įtikinti, kad reikia dar ir 
ekonomikos redaktoriaus, gali būti jau 
sunkiau. o kaip įtikinti, kad redakcijai 
būtinas ES ekonomikos redaktorius? 
Svarbu ne tekstai, o komentarai. 

Apie tai, jog šiandien viena iš žinias-
klaidos varomųjų jėgų yra interneto 
tekstų komentatoriai, yra rašęs VU 
Žurnalistikos instituto direktorius  
Deimantas Jastramskis (http://www.
bernardinai.lt/straipsnis/2010-03-10-
deimantas-jastramskis-komentaru-
verslo-seseliai/41737/comments). Kol 
tai tęsis, sunku bus ką nors įtikinti, 
kad reikia investuoti ne į „klikinius“ 
tekstus, o į kokybišką žurnalistiką. 
Nesuvokimas,kadESstruktūrąir

darbotvarkęišmanančiųžmoniųre-
dakcijojeturibūtinevienas,obentkeli,
irnetikBriuselyje,betirčia,Lietuvoje,
ir ne tik pirmininkavimo laiku, bet vi-
sada. Neturėti žmogaus, išmanančio 
Lietuvos energetikos ūkio raidą ES ir 
pasaulio kontekste, ne tik energetikos, 
bet ir aplinkos, socialinio teisingumo 
ar politikos suderinamumo vystymuisi 
aspektais, šiandien yra tas pat, kaip 
neturėti rajoniniame laikraštyje žur-
nalisto, žinančio, kad yra toks Seimas 
ir Vyriausybė. 

Tai subjektyvus požiūris. Kaip visa-
da, gal ir perspaudžiu. Pati esu prastos 
žurnalistikos pavyzdys, visi mano teks-
tai vėluoja mėnesius, o svarbiausieji 
lieka neparašyti. Tačiau kaip skaityto-

ja ir klausytoja esu profesionali. Aš iš 
tų moterų, kurios BBC klausytojų ty-
rime sakė, jog užuot kasdien klausiu-
sios „karštųjų žinių“ kas pusvalandį, 
informuojančių, kiek žmonių šiandien 
žuvo Irake, norėtų išgirsti kad ir vieną 
žinių laidą per savaitę, tokio ilgio, ko-
kio reikia, iš kurios sužinotų, kodėl jie 
vis dar žūsta, ir kas daroma, kad tai 
pagaliau liautųsi. Žinios juk nuo žodžio 
„žinoti“, taip? 

Lietuvoje yra puikių žurnalistų ir 
žurnalisčių, ne taip jau mažai. Dalis 
jų – slenksčio būsenoje, tuoj išeis. Tai 
protingi, gabūs žmonės. Dalis jų patys 
lietuvišką žiniasklaidą vartoja mini-
maliai. Daugelis jų gilesnei analizei 
neturi laiko. Dalis jų jau išsekę, jiems 
atsibodo kuistis „smėlio dėžėje“, kaip 
patys sako, laikraščiai jiems jau seniai 
per ploni, portalai savo informacijos 
garantiniu laiku per trumpi, jie išeina. 
Kaip žmonės jie laimi, o kaip profesinė 
bendrija ir kaip visuomenė mes pra-
laimime dar kartą su kiekvienu pasi-
traukusiuoju. 

Pirmininkavimas baigtas,  
kas bus toliau?

Gal viskas liks kaip buvę. Kalbas 
mokantys ir užsienio portalus skai-
tantys žmonės žinių, kurioms svarbus 
ES kontekstas, į Lietuvos žiniasklai-
dą skaityti negrįš. Na ir kas. Porta-
lai išgyvens, nes ir toliau maitinsis 
iš visų kitų nemokamai perimamais 
tekstais, taip pat aktyvistų, politikų, 
visuomenės veikėjų ir pasipiktinusių 
ar susižavėjusių piliečių rašiniais. Bus 
daugiau vaizdų, daugiau pusnuogių 
moterų, tekstai trumpės. Mes ir toliau 
dirbsime savo redakcijose kaip dirbę. 
Laikraščiai bankrutuos vienas po kito, 
o jų redaktoriai peršoks redaktoriauti į 
portalus ir toliau kalbės, kad dėl visko 
kalta rinka, kurios nėra. Jie ir toliau 
nesiųs žurnalistų į žaliųjų ar profsą-
jungų protesto mitingus, o paskui pa-
rašys redaktoriaus skiltelėje, kad prof-
sąjungos Lietuvoje nieko nereiškia, o 
tikrųjų žaliųjų apskritai nėra, va, jų 
jaunystės laikais tai būdavo, o dabar 
žmonėms tai pilietiškumo trūksta. 
Tik grabas mus ištiesins. Mes ir toliau 
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niekinsime savo skaitytojus, klausyto-
jus ir žiūrovus. Vadybininkai ir toliau 
mums kels nerealius reitingų ir „kli-
kų“ reikalavimus, žinodami, jog tokių 
be pornografijos negalime pasiekti. 
Tai viena iš žurnalistų disciplinavimo 
priemonių – kad jaustumėmės netik ri 
dėl to, ką darome, ir darytume tai, ką 
mums sako daryti žiniasklaidos vady-
bininkai. 

Mes ir toliau, atidirbę keletą metų 
žurnalistikoje, ieškosime „normalaus 
darbo“, o tie, kurie liksime redakci-
jose, ir toliau galvosime, kad darome 
viską teisingai, kad mūsų darbas, 
komiksų autorės Miglės Anušauskai-
tės žodžiais, yra „geras kaip lietuviš-
kam“, mes ir toliau šventai tikėsime 
paistalais, kad kokybiškai žurnalis-
tikai Lietuvoje nėra rinkos, o jeigu ji 

yra Latvijoje ir Estijoje, tai ten tiesiog 
maistas kitoks, jūra arčiau sostinės, 
be to, jie liuteronai. Vis mažiau skai-
tysime knygų, o naujų – apskritai ne. 
Juk geriausios knygos jau seniai pa-
rašytos. Vieną diena liksime šalikelė-
je, bet to nepastebėsime, o humaniški 
žmonės to mums nepasakys. Vis dar 
galvosime, kad esame svarbūs, nes 
kartais ciniškiausius iš mūsų likimo 
draugai pasikvies į vis dar vedamą 
laidą televizijoje pasakyti kokios ba-
nalios išminties, ir mūsų veidai aki-
mirksniui sušvis Lietuvos virtuvėse ar 
svetainėse, žmonėms perjungiant te-
levizorių iš vieno kanalo į kitą. Jei dar 
bus, žinoma, tų televizorių. Kartais kai 
kuriuos mūsų pietauti pasikvies koks 
ambasadorius ar saugumo darbuoto-
jas. Bet ateitis mums nepriklauso. Ji 

tikrai priklausys visai kitiems, visai 
kitokiems žurnalistams. Kad jų būtų, 
ir kad būtų daugiau, tuos trikdžius iš 
savo veiklos turime pašalinti, jei ne dėl 
savęs, tai dėl jų. 

Priešingu atveju mes ir toliau rea-
guosime tik į sirenas bei švyturėlius ir 
aprašinėsime tik tą trumpą raumenų 
įtampą, pirmininkavimu tai vadinsis, 
kultūros sostine ar kaip kitaip. Tai 
panašu į rimtas, tikras žinias, sirenos 
iš tiesų kuria tam tikrą bendrumą – 
juk mūsų širdys vieningai ima plakti 
greitesniu ritmu. Bet tai ne tiek daug 
turi bendra su tikra žurnalistika, ana-
lizuojančia ES lygiu priimamus spren-
dimus, apie kuriuos privalome suteikti 
visuomenei kuo daugiau informacijos, 
kad žmonės galėtų priimti pamatuo-
tus sprendimus. 
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ŽEMAIČIų KRIKŠTAS 
Tyrimaiirrefleksija

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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Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, 
santykiai su Izraeliu buvo užmegzti 
1992 m. Per šį laiką šalių bendradar-
biavimas išgyveno sunkesnių ir leng-
vesnių tarpsnių. Nėra ko ir kalbėti, 
sudėtingiausias klausimas Lietuvos ir 
Izraelio santykiuose – Lietuvos žydų 
likimas Antrojo pasaulinio karo me-
tais. Holokaustas Lietuvoje sunaikino 
beveik visą prieškariu Lietuvoje gy-
venusią žydų bendruomenę. Norime 
šiandien apie tai kalbėti ar ne, bet prie 
nacių organizuotų žydų žudynių prisi-
dėjo ir lietuviai. Santykių su Izraeliu po-
žiūriu tragiškas Lietuvos žydų likimas 
visada liks atsimintina istorijos dalis. 

Kita vertus, 2013-uosius galima lai-
kyti simboliniais metais dvišalių san-
tykių istorijoje, nes Lietuva sulaukė 
istorinio Izraelio prezidento Shimono 
Pereso vizito. Abi valstybės pastarai-
siais metais jau buvo suaktyvinusios 
politinį, ekonominį ir kultūrinį bend-
radarbiavimą, o aukštų pareigūnų 
vizitai tapo reguliarūs. Dėl šių prie-
žasčių išaugo ir Izraelio žiniasklaidos 
dėmesys Lietuvai.

Nemenko dėmesio susilaukė gegužę 
įvykęs Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistro Lino Linkevičiaus vizitas Izrae-
lyje. Lietuvos spaudoje jis susilaukė 
dviprasmiškų vertinimų dėl ministro 
pastabos apie galimą Izraelio prekių 

lietuva izraelio spaudoje

ToMAS DoVYDAITIS

žymėjimą ar net jų boikotą ES1. Šie 
ministro žodžiai Lietuvoje buvo prista-
tomi kaip akibrokštas, tuo tarpu Izrae-
lio žiniasklaidoje jie susilaukė daugiau 
interneto komentatorių dėmesio, nei 
polemikos straipsniuose. Antai The Je-
rusalem Post pristatydamas ministro 
vizitą pabrėžė, kad Lietuva yra viena 
labiausiai Izraelį remiančių valstybių 
tarp ES narių2.

Palankiai apie Lietuvą atsiliepiama 
ir Valstybės dienos proga parengta-
me straipsnyje, kuriame kalbamasi 
su Lietuvos ambasadoriumi Izraelyje 
Dariumi Degučiu. Straipsnio autorius 
Herbas Keinonas pabrėžė, kad Lietu-
va ir Izraelis puikiai bendradarbiauja 
ne tik dvišaliu lygmeniu, bet ir tarp-
tautinėse organizacijose. Anot auto-
riaus, žinant, kaip skeptiškai Izraelio 
atžvilgiu yra nusiteikusios kai kurios 
Vakarų Europos valstybės, Lietuvą 
galima laikyti viena iš draugiškiausių 
Europos valstybių3. 

Kitas dvišalių santykių dėmuo – 
ekonominis bendradarbiavimas. Pri-
statant Lietuvos ūkio ministro Evaldo 
Gusto apsilankymą lapkritį, Izraelio 
spaudoje pažymima, kad nuo 2010 m. 
dvišalė prekyba ir turizmas išaugo 
dvigubai, Izraelio kompanija „Wix.
com“ atidarė savo biurą Lietuvoje, o 
nuo 2013 m. spalio atsirado tiesioginis 

skrydis iš Vilniaus į Tel Avivą. Taip pat 
pabrėžiamas augantis Lietuvos ir Iz-
raelio verslininkų bendradarbiavimas: 
spalį septyniolika Lietuvos startuolių 
(start-up) dalyvavo konferencijoje Izra-
elyje, aštuoni Lietuvos startuoliai šiuo 
metu derasi su Izraelio investuotojais. 
Anot straipsnio autoriaus Nivo Eliso, 
Izraelis taip pat turįs ko pasimokyti iš 
Lietuvos, kurioje įmonę užregistruo-
ti galima du tris kartus greičiau, tai 
darant internetu. Pažymima, kad dėl 
šios priežasties verslo sąlygų lengvu-
mo indekse Izraelis nukritęs į 35, tuo 
tarpu Lietuva šoktelėjusi į 17 vietą4. 

Didelio Izraelio žiniasklaidos dėme-
sio susilaukė ir LR Seimo svarstomas 
siūlymas leisti ritualinį gyvulių skerdi-
mą, kuris atitiktų žydų ir musulmonų 
tradicijas. Toks skerdimas nuo sausio 
yra uždraustas Lenkijoje, kurioje dėl 
šios priežasties mėsos eksportas su-
mažėjo 500 milijonų JAV dolerių. Pa-
brėžiama, kad toks leidimas paskatin-
tų mėsos eksportą iš Lietuvos į Izraelį 
ir arabų valstybes5. The Times of Israel 
cituoja Europos rabinų konferencijos 
prezidentą rabiną Pinchas Goldsch-
midtą, kuris sveikina LR Seimo daro-
mus žingsnius bei ragina kitas valsty-
bes pasekti Lietuvos pavyzdžiu6.

Visi šie ir panašūs bendradarbia-
vimo pavyzdžiai skatina ir trečiąjį 
veiksnį – žmonių ir kultūrų pažinimą, 
kuriam Izraelio spauda skiria daug dė-
mesio. Izraelyje gyvena apie 200 000 
piliečių, save kildinančių iš Lietuvos. 
Daug jų yra žinomi politikos, verslo ir 
kultūros atstovai. Litvakais save laiko 
Izraelio prezidentas Peresas, minist-
ras pirmininkas Benjaminas Netany-
ahu, buvęs gynybos ministras Ehudas 
Barakas ir daugelis kitų. Nenuostabu, 
kad viena dažniausiai pasitaikančių 
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1 Marius jokubaitis, „Ministro l. linkevi-
čiaus perspėjimas žydams sukėlė audrą“, in: 
lrytas.lt, 2013-05-22, in: http://www.lrytas.
lt/lietuvos-diena/aktualijos/ministro-l-linke-
viciaus-perspejimas-zydams-sukele-audra.
htm#.uqfTqyeRTFQ.

2 Herb Keinon, steve linde, „lithuanian FM: 
Heed settlement goods label issue“, in: The Je-
rusalem Post, 2013-05-22, in: http://www.jpost.
com/national-news/lithuanian-FM-to-israel-
Heed-settlement-goods-label-issue-313937. 

3 Herb Keinon, „in lithuania, jews are 
‘cool‘“, in: The Jerusalem Post, 2013-07-11, 
in: http://www.jpost.com/Features/in-Thes-
potlight/diplomacy-in-lithuania-jews-are-
cool-319601.

4 niv Elis, „growing lithuanian business 
ties beget political support“, in: The Jerusa-
lem Post, 2013-11-20, in: http://www.jpost.
com/Business/Business-news/growing-li-
thuanian-business-ties-beget-political-sup-
port-332417.

5 sam sokol and jTa, „lithuanian lawma-
kers advance bid to keep ritual slaughter le-
gel“, in: The Jerusalem Post, 2013-10-17, in: 
http://www.jpost.com/jewish-World/jewish-
news/lithuanian-lawmakers-advance-bid-to-
keep-ritual-slaughter-legal-329070.

6 „lithuania advances bid to keep ritual 
slaughter legal“, in: The Times of Israel, 2013-
10-17, in: http://www.timesofisrael.com/lithu-
ania-advances-bid-to-keep-ritual-slaughter-le-
gal.
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Izraelio spaudoje temų apie Lietuvą 
yra įspūdžiai iš „Šiaurės Jeruzalės“, 
kuri yra geografiškai tolima, tačiau la-
bai artima dėl istorinių aplinkybių.

Apsilankymas protėvių žemėje ir pa-
sivaikščiojimas po vietoves, kuriose ka-
daise gyveno proseneliai ar seneliai, yra 
dažnas leitmotyvas Izraelio spaudoje. 
Dažnu atveju čia persipina mišrūs jaus-
mai: prisiminimai apie didžią litvakų 
kultūrą, Holokaustą Lietuvoje, galiau-
siai įspūdžiai apie šiuolaikinę Lietuvą, 
kuri yra visai kitokia nei išlikusiuose 
rašytiniuose prisiminimuose ar buvo 
įsivaizduota iki apsilankymo šalyje. 

Anot The Jerusalem Post vyriausiojo 
redaktoriaus Steve‘o Linde, kurio abu 
seneliai yra kilę iš Lietuvos, apsilan-
kymas vietovėse, kuriose anksčiau 
gausiai gyveno žydai, neišvengiamai 
asocijuojasi su Holokaustu, tačiau kar-
tu tai ir pilna įspūdžių nauja patirtis. 
„Daugelis sutiktų lietuvių buvo man-
dagūs, malonūs ir svetingi, ypač kai 
sužinojo, kad mes atvykome iš Izraelio. 
[...] Šiandieninė Lietuva su savo arti-
mais ryšiais su Izraeliu ir JAV, atrodo, 
nuoširdžiai rūpinasi savo maža žydų 
bendruomene ir skatina izraeliečius 
bei litvakus ją aplankyti“, – teigiama 
straipsnyje7. 

Panašius jausmus išsako ir Lilit Vag-
ner, Lietuvą kartu su šeima palikusi 
1957 m., būdama ketverių: „Atvykau 
į Vilnių praėjus penkiasdešimt šeše-
riems metams, saulėtą dieną, skam-
bant muzikai ir šimtams žmonių išėjus 
į pagrindinę Vilniaus gatvę – Gedimino 
prospektą – švęsti „Sostinės dienos“. Aš 
norėjau pamatyti savo namą, kuriame 

gyvenau keturis metus, stovintį šalia 
upės ir netoli aikštės, kurioje kasmet 
būdavo įžiebiama Kalėdų eglė. Šiuo-
laikinis Vilnius – stilingas ir jaukus“8. 

Apskritai didesni sentimentai Lietu-
vai reiškiami tų autorių, kurie į Izraelį 
išvyko patys sovietmečiu ir kuriems 
Lietuva asocijuojasi su jaunyste: „So-
vietiniais metais mes daug ko nespė-
jome. Asmeniškai man nepasisekė 
pabūti vietose, kurių pavadinimai 
skamba kaip muzika: Druskininkai, 
Palanga, Kaunas... Ir štai, baigiantis 
šiai vasarai, aš praleidau kelias dienas 
Gintaro šalyje, pagaliau išpildydamas 
jaunystės svajonę“9.

Didėjantis turistų srautas iš Izra-
elio liudija ne tik norą atvykti į Lie-
tuvą ir pamatyti vietas, susijusias su 
Lietuvos žydų praeitimi ar asmenine 
istorija, bet ir siekį pažinti europietiš-
ką, šiuolaikišką šalį, kurioje galima 
pasigrožėti Vilniaus senamiesčiu ir jo 
bažnyčių bokštais, apsilankyti Nidoje, 
Kuršių nerijoje, skaniai pavalgyti bei, 
žinoma, įsigyti gintaro. Populiariau-
sio Izraelio kelionių naujienų inter-
netinio puslapio Lametayelautorius 
Avitalis Israelis, reziumuodamas savo 
apsilankymą Lietuvoje, teigia: „Mano 
žinios apie Lietuvą iki kelionės – Ho-
lokaustas, komunizmas, krepšinis ir 
Vilniaus Gaonas. Atvykęs į Lietuvą at-
radau svetingą šalį, žalią kraštovaizdį, 
pilis ir ežerus, gražią sostinę, žemas 
kainas; šalį, kurios praeitis nebuvo 
lengva, tačiau valstybę, turinčią didelį 
potencialą turizmo srityje“10. 

Vertinant suaktyvėjusio Izraelio pa-
reigūnų dėmesio Lietuvai priežastis, 

būtina atsižvelgti į kelis esminius mo-
mentus. Pirma, Izraelis yra šalis, kuri 
iš tarptautinės bendruomenės, o ypač 
iš Europos, susilaukia daug kritikos 
dėl savo saugumo ir užsienio politikos. 
Besitęsiantis konfliktas su palestinie-
čiais lemia, kad šalys, kurios tarptau-
tinėse organizacijose (pirmiausia JTo) 
laikosi nepripažinimo ar neutralios po-
zicijos Palestinos atžvilgiu, dažniau-
siai susilaukia draugiško Izraelio poli-
tikų dėmesio. Kita priežastis – išaugęs 
Lietuvos matomumas tarptautinėje 
politikoje, pradedant pirmininkavimu 
ES Tarybai ir baigiant JTo ST ne-
nuolatine naryste, didina jos patrauk - 
lumą vizitams tų politikos lyderių, 
kurie siekia atsidurti dėmesio centre 
ar iškelti savo turimas problemas ir 
bandyti jas išspręsti per tarptautines 
organizacijas. 

Galiausiai, Izraelio spauda turi 
bruožų, kurie yra artimi posovietinių 
šalių žiniasklaidai. Esamos vidaus 
problemos čia dažnai yra pristatomos 
ir išryškinamos pasitelkiant kontras-
tuojančius teigiamus pavyzdžius iš 
tolimojo-artimojo užsienio. Atidžiau 
panaršę publikacijas Izraelio žinias-
klaidoje, atrastume ir tokių pavyzdžių, 
kuriuose Lietuvos santykis su tragiš-
ka žydų Katastrofa šiandieniniam 
Izraelio skaitytojui būtų pateikiamas 
kaip siektinas pavyzdys, derinantis 
praeities atmintį su dabarties gyve-
nimo realijomis. Prisimenant įtaigius 
Pereso žodžius vizito Lietuvoje metu: 
„Praeitis yra mirusi, o ateitis – gyva. 
Praeities pakeisti neįmanoma, o ateitį 
kuriame kasdien“11.
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7 steve linde, „a litvak in lithuania“, in: 
http://www.jpost.com/Travel/Travel-news/a-
litvak-in-lithuania-326710, 2013-09-21.

8 lilit vagner, „vilnius širdyje“, in: Ye-
diyot Ahronot, 2013-09-30, p. 4–5; verti-
mas į lietuvių kalbą: http://il.mfa.lt/index.

php?1594779320.
9 Яков Зубарев, „Литовский пейзаж“, in: 

Луч, 2013-10-16, p. 8.
10 avital israel, „Kelionė į mažai žino-

mą lietuvą“, in: http://www.lametayel.co.il/ 
 vertimas  į ;תרכומ+תוחפה+תיטלבה++אטילב+לויט

lietuvių kalbą: http://il.mfa.lt/index.php?1594 
779320.

11 „sh. peres: „vilnius mums, žydams, nėra 
tik geografinis planetos taškas“, in: lrytas. lt, 
2013-07-31, in: http://www.lrytas.lt/?id=137
52136431372891287&view=6.
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Tarptautinio Minsko kino festivalio 
„Listapad“ programos aukšta meninė 
kokybė niekuo nesiskiria nuo ES šalių 
festivalių, tokių kaip Varšuvos, Sofi-
jos, Talino, Vilniaus ir pan. Aišku, iš 
pokalbių su meno vadovu Igoriu Souk-
manovu ir programose atsiradusių 
pavienių filmų galima suprasti, kad 
cenzūros ir lobizmo esama, tačiau pas-

tarasis apskritai egzistuoja kiekviena-
me festivalyje. Susidarė įspūdis, kad 
cenzūra kartais išeina į gera: festivalio 
programos labai saikingos, nerasi nė 
vieno „balastinio“ filmo, o prieš kiek-
vieną seansą Soukmanovas surengs 
mini-paskaitą, paaiškins, kodėl vienas 
ar kitas filmas yra įtrauktas į progra-
mą. Jo pristatymai tokie įtaigūs, kad, 
rodos, nepamatyti filmų – tiesiog nuo-
dėmė. Soukmanovui antrino ir festiva-
lio šūkis: In kino veritas.

Įdomu ir tai, kad festivalio organi-
zatoriams pavyksta prisivilioti pasau-
linio garso kino kūrėjus. Smalsu, kas 
juos patraukia: ar honorarai, ar pats 
Minskas, kur visuomet po seanso pa-
kviečiama į kambarėlį išgerti kavutės 

Kas labiausiai įsiminė 
tarptautiniame Minsko kino 

festivalyje

SANTA LINGEVIČIūTĖ

ar ko stipresnio, o ant sienos vis dar 
kabo „vintažiniai“ Lenino portretai. 
Tad šiemet „Listapade“ svečiavosi 
Claire Denis, Brillante Mendoza, Kira 
Muratova.

Konkursinių programų – trys. Man 
teko garbė būti tarptautinės kino kri-
tikų žiuri nare, tad šįkart plačiau apie 
Minsko festivalio laureatus. Beveik visi 
laurai atiteko jau ankstesnėje kino apž-
valgoje aprašytai Paweło Pawlikowskio 
juostai Ida. Geriausiu filmu ją išrinko 
ir pagrindinės konkursinės programos 
žiuri (joje buvo ir Juozas Budraitis), 
ir mūsų, kino kritikų, kompanija.

Į pagrindinę konkursinę programą 
atrenkami filmai iš pokomunistinių 
šalių. Šiemet į ją buvo įtraukta ir Ki-
nija. Už geriausią režisūrą žiuri ap-
dovanojo būtent kinų režisieriaus Jia 
Zhang-Ke makabrišką dramą Nuo-
dėmėsprisilietimas (Tian zhu ding, 
2013). Už geriausią scenarijų filmas 
taip pat buvo apdovanotas šių metų 
Kanų festivalyje. Juosta daugelį šo-

kiravo, nes iš tykaus, dokumentinio 
realizmo šalininko niekas nesitikėjo 
smurto proveržio. Akivaizdu, kad 

naują filmo formą įkvėpė ir kovos me-
nai, ir Quentino Tarantino kūryba. 
Tik paskutiniuose juostos epizoduose 
grįžtama prie ramesnės, realistiškes-
nės kino kalbos. Režisieriui filmo is-
torijų dėlionę pasufleravo laikraščių 
antraštės apie žiaurius nusikaltimus. 
Paprastas gamyklos darbininkas pra-
trūksta iš beviltiško pykčio, pamatęs 
vadovą vairuojant sportinę mašiną, 
kai jo juodadarbiai pavaldiniai vos 
tesuduria galą su galu. Kai trys bro-
liai grįžta namo pasveikinti mamos 
su gimtadieniu, paaiškėja, kad visi 
savaip labai nelaimingi. Šį negatyvų 
jausmą lydi smurto protrūkiai: vienas 
be jokių skrupulų nušauna tris jaunuo-
lius, kurie kelyje pabandė jį apiplėšti, 
kitas – šaltakraujis plėšikas, galintis 
nužudyti moterį dėl brangios dizaine-
rio rankinės, trečias turi romaną, ku-
ris taip pat baigiasi kraujo praliejimu. 

Tačiau tai nėra tuščiaviduris nuoty-
kių filmas, veikiau piktas ir satyriš-
kas režisieriaus baksnojimas į tai, ką 
jis įsivaizduoja kaip modernią Kiniją. 
Šiuolaikiniame pasaulio žemėlapyje ji 
tampa ekonomiškai vis įtakingesnė, 
tačiau didėjanti atskirtis tarp naujai 
iškeptų pinigų garbintojų ir darbo 
klasės vis labiau kursto pastarosios 
pavydą ir neapykantą. Režisierius pe-
simistiškai vertina ne tik Kiniją, bet ir 
visą pasaulį. Tai akivaizdu iš filmo epi-
zodo: vienas personažas klausia kito, 
kodėl šis neemigruoja. Jis atsako: „o 
kam? Visur krizė. Užsieniečiai dabar 
atvyksta čia“.

„Už estetinį įžūlumą“ apdovanoti du 
filmai, buvę toje pačioje konkursinėje 
programoje: Kiros Muratovos Amži-
nassugrįžimas (Večnoevozvraščenije, 
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Kira Muratova

Kadras iš kinų režisieriaus jia Zhang-Ke 
dramos Nuodėmės prisilietimas

Łukasz Żal (paweło pawlikowskio 
juostos Ida operatorius)



611naujasis židinys-aidai   2013  /  8

2012), rodytas šiais metais ir „Kino 
pavasaryje“, bei Corneliu Porumboiu 
Metabolizmas,arbatemstantBukareš-
te (Când se lasa seara peste Bucuresti 
sau metabolism, 2013). Tai juosta apie 
filmo kūrimo procesą. Aktorius-reži-
sierius su pagrindinį vaidmenį atlie-
kančia mergina ne tik aptarinėja ir 
kartoja tam tikras scenas, bet ir už-

mezga romaną. Kamera užima labai 
pasyvią poziciją, jos beveik nejusti, tad 
žiūrovų akys krypsta į du personažus: 
kino režisierių Polą ir aktorę Aliną. Po-
rumboiu mintis jau pirmame epizode 
ima dėstyti Polas, jis garsiai svarsto 
apie kino ateitį, apie naujus jo varto-
jimo būdus ir neaiškią evoliuciją. Taip 
pat užsimenama, kad reikia sugalvoti 
priežastį, kaip būtų galima nufilmuoti 
Aliną nuogą. Toliau pateikiama fil-
mavimo ataskaita – taip Porumboiu 
visiškai deromantizuoja patį kino kū-
rimo procesą. Žiūrovas priverčiamas 
dalyvauti repeticijose, kuriose ta pati 
scena iki smulkmenų vis pervaidina-
ma iš naujo, tad nekantrus žiūrintysis 
gali imti paprasčiausiai nuobodžiauti. 
Tačiau visa tai – netiesioginis flirtas 
su tuo pačiu žiūrovu ir subtilus vaidy-
binio kino ribų trynimas.

Į „Jaunojo konkurso“ programą 
atrinkti darbai jau iš viso pasaulio, 
tačiau tai pradedančių režisierių pir-
mi ar antri vaidybiniai filmai. Žiuri 
geriausiai įvertino gruzinų režisierių 
Nanos Ekvtimišvili bei Simono Grosso 
juostą Pačiamežydėjime (Grzeli nate-
li dgeebi, 2013). Šis filmas Gruzijos 
buvo pasiūlytas „oskarams“. Istorija 
nukelia į 1992-uosius, kai dvi geriau-
sios draugės Eka ir Natia bando ne-
pasiduoti pesimistinėms suaugusiųjų 

nuotaikoms, stengiasi gerai mokytis, 
būti nepriklausomos ir svajoja apie 
šviesią ateitį. Filme puikiai pertei-
kiamas visuomenės neveiksnumas ir 
sutrikimas. Merginos gyvena smur-
taujančioje aplinkoje, kur ieškoti tei-
sybės beviltiška, o palaikymo sulaukti 
neįmanoma net iš šeimos narių. Tai 
laikai, kai vaikinai savo merginoms 
dovanoja ne gėles ar pliušinius meš-
kiukus, o ginklus savigynai. Atsklei-
džiama ir opi moterų išnaudojimo 
tema. Viena pažįstama gruzinė pa-
sakojo, kad iki šiol, ypač provincijose, 
gaji tradicija – vyras pagrobia patin-
kančią merginą ir ją išprievartauja. 
Tokiu atveju jai belieka su savo prie-
vartautoju susituokti. Taip atsitinka 
ir vienai pagrindinių herojų – Natiai. 
Nors ir aišku – merginos gyvenimas 
sugadintas, tačiau pritrūko aiškesnės 
režisierių pozicijos, gilesnio dramatiz-
mo, situacijos tragizmo suvokimo. Taip 
pat „Listapade“ už geriausią moters 
vaidmenį buvo apdovanotos būtent šio 
filmo pagrindinės aktorės Lika Bab-
luani (Eka) ir Mariam Bokeria (Na-
tia). Senokai teko matyti tokią bran-
džią vaidybą, ypač paauglių merginų.

Specialusis žiuri prizas už debiutą 
skirtas vokiečių režisieriaus Ramono 
Zürcherio dramai Keistakatytė (Das 
merkwürdige Kätzchen, 2013). Nors 
filmas iš pirmo žvilgsnio atrodo gana 
nuobodus vokiečių vidurinės klasės 
„bėdų“ dokumentavimas, tačiau ilgai-
niui pradedi suvokti, kad tai tipinės 

vokiečių šeimos šaržas. Filmo erdvė 
suspausta – ankštas butas, kuriame 
gyvena penkių asmenų šeima su šu-
nimi ir kate. Be to, į svečius turi at-
vykti kiti giminės nariai. Viename 
kambaryje miega jaunuolis, kuriam 

išorinis pasaulis visiškai tuo metu ne-
egzistuoja, jis nekreipia dėmesio ir į jį 
žadinančią katę. Tai vyriausias sūnus, 
gyvenantis jau savarankiškai, atvyks-
tantis čia tik retomis progomis, tad jo 
kambarys paverstas šeimos sandėliu. 
Kitame kadre peršokama prie virtuvė-
je stovinčios apatiškos motinos, ir taip 
skirtinguose kadruose pristatomi visi 
šeimos nariai (kartu katė bei šuo). Ka-
mera nuolat statiška, kad perteiktų, 
kaip tarpusavyje juda visi individai. 
Jų prasilenkimai, žingsniai ir ritmika 
ima panėšėti į kasdien šokamą rutinos 
valsą arba tiesiog lipimą vienas kitam 
ant galvos. Ši šeima – tai lyg visuome-

nės mikrokosmas, jos kasdieniai be-
prasmiai judesiai ir pokalbiai atspindi 
egzistencijos absurdiškumą, žmonių 
izoliuotumą, tik vienintelė jungiamoji 
šeimos grandis – keista katytė.

Specialaus paminėjimo sulaukė ir 
Meksikos režisieriaus Diego Quema-
da-Diezo filmas Auksinis narvelis (La
Haula de Oro, 2013). Šis meksikietis 
dirbo Keno Loacho filmų režisieriaus 
asistentu, tad juostoje jaučiama brito 
įtaka renkantis realistinę stilistiką. 
Pasakojama apie tris vaikus iš Gva-
temalos, bandančius nelegaliai kirsti 
Meksikos sieną, kad patektų į JAV. 
Trys neprofesionalūs aktoriai puikiai 
įkūnija gvatemaliečius Chuaną ir Sarą 
bei indėną Čahuką. Mergina nusiker-
pa plaukus ir pasivadina berniuku 
osvaldu. Su keliais į džinsus įsiūtais 
doleriais jie keliauja į šiaurę ant trau-
kinių vagonų su daugybe likimo brolių 
bei seserų. Tai nei romantinis, nei nuo-
tykinis kelio filmas – veikiau piešia-
mas niūrus skurdžių nūdienos lotynų 
amerikiečių portretas. Visi personažai 
nuosekliai bręsta žiūrovų akyse, kai 

Kadras iš Corneliu porumboiu filmo 
Metabolizmas, arba temstant Bukarešte
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Kadras iš nanos Ekvtimišvili bei simono 
grosso juostos Pačiame žydėjime

Kadras iš Ramono Zürcherio dramos 
Keista katytė
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kelyje susiduria su mirtinais pavojais 
ir nuožmiais nusikaltėliais, kuriems 
jų gyvybė neverta nė cento. Tokius 
paauglius išnaudoja ir narkotikų pre-
keiviai, šie jiems duoda heroino pake-
tus, nurodo nelegalius kelius į JAV, 
o gyvybės išsaugojimas – jau paties 
paauglio reikalas. Auksinis narvelis – 
tai amerikietiškos svajonės metafora. 
Amerikiečiai įsileidžia nelegalus kaip 
pigią darbo jėgą. Jie dirba virėjais, 
valytojais, tarnais, tačiau jų darbda-
viai visiškai nesirūpina legalizavimui 
reikalingų dokumentų tvarkymu. Bet 
JAV vis tiek kaip magnetas traukia 
skurstančius lotynų amerikiečius. Jei 
Steve‘o McQueeno filmas 12metųver-
govės pasakoja apie praeities vergovę 
JAV, tačiau su aliuzija į šios proble-

mos aktualumą, tai Auksinis narvelis 
tiesiogiai prabyla apie prekybą žmonė-
mis ir jų išnaudojimą.

Į konkursinę Minsko programą 
buvo galima įtraukti ir uždarymo 

filmą – lenkų režisieriaus Maciejaus 
Pieprzyca‘os dramą Noras gyventi 
(Chcesiezyc, 2013). Monrealio kino 
festivalyje šis filmas pelnė ir pagrindi-
nį, ir žiūrovų simpatijų prizą. Keista, 

kad tokie kritiški savo nacionaliniam 
kinui lenkai taip pat išrinko šį filmą 
žiūroviškiausiu Gdynės kino festivaly-
je. Filmas paremtas tikra istorija apie 
cerebrinio paralyžiaus invalido veži-
mėlyje įkalintą Mateušą. Gydytojai šį 
žmogų nurašė kaip „daržovę“, tačiau 
vaikino tėvai (ypač tėvas) mano, kad 
sūnus yra tokia pati pilnavertė asme-
nybė kaip ir visi kiti žmonės. Per pap-
rasta pasakyti, kad režisierius ban do 
žaisti žiūrovo jausmais. Mateušas 
nė ra statomas į aukos poziciją: tėvai 
jį labai myli, o po tragedijos šeimoje 
vaikiną išvežus į specializuotą įstaigą, 
ir čia gyvenimas atrodo gražus, žmo-
nės atidūs. Taip, savanorė prižiūrėtoja 
pasinaudoja Mateušo jausmais, kad 

atkreiptų savo tėvo dėmesį, tačiau 
taip gali nutikti kiekvienam, neįgalie-
ji nėra išimtis. Nuo pat filmo pradžios 
žiūrovas atsiduria privilegijuotojo po-
zicijoje: Mateušas ne tik negali pilna-
vertiškai judėti, bet ir kalbėti, tačiau 
balsas už ekrano pasakoja vidinį vaiki-
no monologą, tad žiūrintysis supranta, 
ką nori pasakyti vaikinas, tik tėvai – 
ne. Juosta savotiškai artima Juliano 
Schnabelio Skafandrui ir drugeliui, 
tik Mateušas neįgalus nuo gimimo. 
Tai filmas apie žmogaus valią: susi-
taikymas su tokiu kūnu, koks duotas, 
rankų nenuleidimas, net jei ir neduo-
ta žmogui tokia svarbi kalbos dovana. 
Taip, tai filmas su laiminga pabaiga, 
tačiau toks yra Mateušo gyvenimas, 
kuris dažnai priklauso nuo paties žmo-
gaus užsispyrimo. Šį ir kelis kitus čia 
aprašytus filmus bus galima pamatyti 
kitais metais „Kino pavasaryje“.
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Kadras iš diego Quemada-diezo filmo 
Auksinis narvelis

Kadras iš Maciejaus pieprzyca‘os 
dramos Noras gyventi

Tarptautinio Minsko kino festivalio 
„listapad“ uždarymo momentai
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kad verta kur kas rimtesnės istorinės 
ir geopolitinės šlovės. Žmonėms labai 
reikia tų svajonių. Kiek kitoje vietoje, 
miesto centre, ant mažo tiltuko stovi 
kuk lutis nedidutis Imre Nagy (pavar-
dė tiesiogiai reiškia – Didžiulis). Žmo-
gus, nesėkmingai bandęs vaduoti šalį 
iš sovietinio režimo gniaužtų, nužudy-
tas 1957-aisiais. Nelabai svajonė, tik-
rai nenorėjo karo. Didvyrių aikštėje 
jis paminėtas, tačiau skulptūros tarp 
didvyrių nesusilaukė.

Amsterdamo Katedros aikštėje iš-
kilęs monumentas primena visus, ko-
vojusius ir nukentėjusius Antrajame 
pasauliniame kare. Jame yra 11 urnų 
iš 11 Nyderlandų provincijų ir dvy-
liktoji – iš Rytų Indijos, kuri šiandien 
žinoma kaip Indonezija. Tačiau tuo-
met ji buvo Nyderlandų svajonė. Kaip 
matome, monumentuose išlieka ir tai, 
ką kartais išbraukiame net iš istorijos 
vadovėlių. Neatsitiktinai paminklų 
vertimas ir perstatinėjimas yra tokia 
svarbi politinė akcija.

Paragvajus XIX a. antroje pusėje ka-
riavo kruviniausią savo istorijoje karą, 
kuriame svajones tapti jūrų valstybe 
pakirto žiaurus pralaimėjimas ir vi-
siška jūros netektis. 1864–1870 m. jis 
stojo prieš trijų šalių – Brazilijos, Ar-
gentinos ir Urugvajaus aljansą. Kru-
viniausias karas istorijoje, 
žuvusiųjų skaičių lyginant 
su kariaujančiųjų skaičiu-
mi. Paragvajus neteko be-
veik milijono civilių (neo-
ficialiai skaičiuojama, kad 
60–80% visų gyventojų), 
tačiau išsaugojo karo laivy-
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Kaune, Laisvės Alėjoje stovi iškilus mo-
numentas – skulptoriaus Vinco Grybo 
sukurtas paminklas Vytautui Didžia-
jam. Kalbama, kad ne čia jis stovėjo 
prieškariu, tad ir šiandien Vytautui ne 
čia vieta, čia per daug savigyros... Kad 
ir ką kalbėtume, Vytauto monumente 
įkūnyta didžiausia ir drąsiausia visų 
laikų lietuviška geopolitinė svajonė. 
Negalima nepastebėti, kad lietuvį Vy-
tautą laiko keturi jo nugalėti kariai – 
rusas, lenkas, totorius ir vokietis. Kaip 
tai malonu lietuviškai širdžiai, akiai 
ir ausiai! Vytautas turėjo savo šlovę ir 
nešlovę, anais laikais pardavinėjo etni-
nes žemes, rezgė sandėrius su Rytais 
ir Vakarais, keliskart krikštijosi, kilo, 
krito, tačiau visa tai niekis, palyginus 
su didžiąja svajone. Po juo rusas, len-
kas, totorius ir vokietis. Tada jie žinojo, 
kur jiems vieta. Štai kur buvo Lietuva, 
šiandien jau tik kaip nedidelė Lietuvos 
Respublika, aplinkybėms susiklosčius, 
pirmininkaujanti Europos Sąjungai. 
Lietuva, kuri jaučiasi už vokietį pras-
tesnė, lenko nemyli, ruso bijo, o apie 
totorius nė nepagalvoja. 

Vengrijos sostinėje viena didžiausių 
miesto atrakcijų yra Didvyrių aikštė, 
kur sustatyti šalies valdovų paminklai, 
primenantys visai nekuklią Vengrijos 
istoriją. Monumentas kurtas XIX a., 
šalies plėtros zenite, Vengrijos tūks-
tantmečiui ir daugiausia Habsburgų 
šlovei, vėliau vieni didvyriai keisti ki-
tais, kaip politikams reikia, bet nebū-
tinai – svajonei... Šiandien Vengrija – 
Trianono sutarties auka – nedidelė 
Europos valstybėlė, tačiau, pasižiū-
rėjęs į didingas skulptūras, supranti, 

no tradiciją, daugiau simboliškai negu 
realiai. Tačiau ir šiai svajonei reikėjo 
monumento. Paragvajaus ginkluoto-
siose pajėgose tebėra visos laivyno ka-
rinės struktūros – ateičiai ir svajonei. 
Visoje šalies politikoje neslepiama, 
kad be jūros tauta nenurims...

Svajonių turime kiekvienas. Kam 
Klaipėda, kam Vilnius, kam Memel 
ar Wiłno. Svajonės dažnai nedera tar-
pusavyje, ir jos įgyvendinamos ne tiek 
„elgiantis teisingai“, kiek per neskaid-
rius sandorius, apgaulę, karus, jėgos 
demonstravimą. Galima sakyti, kad to-
kia jau žmogaus prigimtis, tačiau kartu 
verta klausti, o ar negalima kitaip, ar 
negalima svajonės įgyvendinti be prie-
vartos kitaip svajojantiems, ar galima 
geopolitines svajones suformuluoti taip, 
kad jos būtų įgyvendinamos be karų?

Taip bandė vokiečiai, bandė žydai 
Palestinoje, tiesiog keisdami demo-
grafinę situaciją. Ji dabar kinta arabų 
naudai. Rusifikacija ar germanizacija 
vyko, vyksta per mokyklas ir bažny-
čias, pasaulis verda dėl to, kaisdamas 
iki vadinamųjų asimetrinių karų. 
Ati džiau paskaitę vietovardžius, pa-
vyzdžiui, Estijos ir Rusijos pasienyje, 
patirtume, kad per pastarąjį tūkstant-
metį realios etninės ribos nepasislinko 
daugiau kaip 30–50 kilometrų. Norime 
ar nenorime, bet šimtmečiai Pribalti-
kos nepadarė Rusija, žemaičiai yra ne 
aukštaičiai, Klaipėdoje pilna Memelio, 
Didžioji Lenkija skiriasi nuo Mažosios, 
o Hamburgas – nuo Miuncheno. Va-
dinasi, arba geopolitinės svajonės yra 
fikcija, slepianti pasąmonėje nusikalti-
mą, arba jos pilnos gerų ketinimų, bet 
niekada pilnai netampa tikrove.

Statytojai nori, kad taip būtų, bet 
kažkodėl atsitinka kitaip. Vytauto nei 
rusai su totoriais, nei lenkai su vokie-
čiais neiškėlė, Paragvajus jūros neturi. 
Kartais geopolitinės svajonės laimina-

mos, kartais jas sunaikina 
paslaptingosios „juodosios 
gulbės“ ir kiti netikėti, 
neplanuoti įvykiai, pakei-
čiantys istoriją. Tai atsi-
tiktinės žūtys, pasikėsini-
mai, gamtos kataklizmai, 
epidemijos. 

neišsipildžiusių svajonių 
geopolitika

netikėti momentai ir karų monumentai

EGIDIJUS VAREIKIS
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o jeigu būtų kitaip... Kokio nors Na-
poleono karjera sukosi neįtikėtinais 
vingiais. Korsikietis, kurio tėvas tėvy-
nėje buvo kaltinamas kolaboravimu su 
okupantais prancūzais, tapo Prancūzi-
jos imperatoriumi, nors ne vienas jį lai-
kė beviltišku provincialu. Ar galėjo ko-
kia nors karo logika prognozuoti, kad 
didžiausias epochos strategas, nuvedęs 
į Rusiją beveik pusės milijono armiją, 
grįš tik su dešimčia tūkstančių išvar-
gusių karių? Ar kas galėjo numatyti, 
kad Vaterlo mūšio eigą nulems... lie-
tus? Napoleonas, turėdamas kiekybinę 
persvarą, delsė pradėti kautynes lauk-
damas, kol laukai ir keliai pakanka-
mai pradžius. Mūšis prasidėjo gerokai 
įdienojus, ir vėlavimas buvo lemtingas.

Didžiausias Antikos superkonflik-
tas buvo Peloponeso karas. V a. pr. 
Kr. Viduržemio jūros regionas ir buvo 
visas aniems laikams žinomas pasau-
lis. Amžiaus viduryje jį pasidalijo du 
ekonominiai-kariniai blokai – Delo 
sąjunga (Atėnai) ir Peloponeso Sąjun-
ga (Sparta). Karo pradžia vyko pagal 
Atėnų scenarijų, tačiau svarbiausiu 
sąjungos pavojumi tapo ne mūšio lau-
kas, o epidemija. Epidemijos siautėjo 
Romos imperijoje, ir dėl jų šaliai teko 
daugiau investuoti į ligonius, nei į ka-
rybą. Vadinamasis „ispaniškasis gri-
pas“, siautęs 1918–1920 m., į kapus 
nuvarė nuo 20 iki 50 milijonų žmo-
nių – ženkliai daugiau, nei žuvo karo 
mūšių laukuose. VI a. Konstantino-
polyje kilusi maro epidemija ne šiaip 
sau nušlavė 40 milijonų Europos ir 
Azijos gyventojų – jis sužlugdė Bizan-
tijos viltis atkurti visą Romos imperiją, 
susilpnino valstybę tiek, kad ji nebe-
atsispyrė arabų antpuoliams, o Italija 
ilgiems šimtmečiams liko suskaldyta. 
Rytų Prūsijos gyventojų etninę sudėtį 
pakeitė ne kokia sėkminga germani-
zacijos politika, o kelios maro epidemi-
jos, išnaikinusios vietinius gyventojus. 
Sąrašą galima tęsti ilgai. o jei viskas 
būtų kitaip? Kas būtų, jei Aleksandras 

Makedonietis nebūtų miręs toks jau-
nas, o Leonido Brežnevo nebūtų pavy-
kę išgelbėti jaunystėje, kai jis skendo... 
Ar būtų taip pat?

Paminklų marui ir aukoms yra ne 
viena dešimtis, tačiau svajonių pamink-
lai vis tiek labiau gerbiami. Romos 
imperatoriaus Trajano garbei Romoje 
stovi garsi Trajano kolona, ženklinanti 
vieną to metų svajonių. 113 m. šis im-
peratorius pagaliau nugalėjo dakus ir 
pasiekė didžiausią visų laikų Romos 
imperijos plėtrą. Kolona ją savaip sim-
bolizavo – svajonę, kuri po kelių šimt-
mečių tik svajone ir beliko. Romėnai 
ne vieną karo žygį ir pergalę ženkli-
no kolonomis ir triumfo arkomis. Juk 
trium fas pats savaime gražus žodis, 
nes jis simbolizuoja įkūnytą svajonę.

Seniausias Konstantinopolio Romos 
laikų paminklas – vadinamoji Gotų 
kolona – pastatyta pergalei prieš go-
tus, kurie, palikę tik savo įmantrias 
raides, seniai nuėjo į istorijos užmarš-
tį. Nėra ir antrosios Romos, nors 330 
m. Konstantinopolis įsigijo Konstan-
tino koloną kaip antrosios (naujosios) 
Romos simbolį. 

Paryžiaus triumfo arka šlovina Na-
poleono karus ir Prancūzijos revoliuci-
ją. Ten minima ir kova prieš vokiečių 
barbarus. Vadinasi deklaracija, po 
kuria nebepasirašytų jokia Prancū-
zijos vyriausybė... Ir nesirašo, tačiau 
svajonių deklaracija turi kažkur būti. 
Tarpvalstybiniuose santykiuose (kad 
ir kiek šnekėtumėme bei mokytume 
vieni kitus, kad reikia prekybos, o ne 
istorinių skaudulių) tie skauduliai le-
mia ne tik prekybą, bet ir norą bendrai 
matyti vieni kitus. Vokiečiai irgi mato 
savaip. Brandenburgo vartai yra dau-
giau vartai, o ne triumfas... Jie dabar 
labiau padalijimo, o ne pergalės sim-
bolis, tačiau už vartų Vakarų pusėje 
kur kas įdomesni monumentai – so-
vietinis tankas, rodantis stalinistinės 
svajonės simbolį, ir dar toliau Pergalės 
kolona, pastatyta Vokietijos pergalei iš 

pradžių prieš danus, o po to – ir aust-
rus bei prancūzus. Šiandien ji noriai 
vadinama Suvienijimo kolona, nors 
1945 m. gegužę ant jos kabojo Lenkijos 
vėliava. Štai kaip...

Makedoniečiai kuria savo istoriją, 
statydami nubūtus monumentus ir 
triumfo arkas. Geopolitinę svajonę 
juk galima sukurti ir šiandien. Pagal 
prog ramą Skopje-2014, kuria rengia-
masi miestą padaryti istorinės Make-
donijos centru, jau sukurta Raitelio 
(Aleksand ro Makedoniečio) skulptū-
ra, o praėjusiais metais atidengta ir 
Triumfo arka PortaMakedonija2012. 
Makedonijai labiau reikia ne parašyti, 
o sukurti savo istoriją, įrodyti, kad tai 
istorinė tauta, o ne kokia nors Bulgari-
jos ar Serbijos nuoplaiša. Bagdado per-
galės monumentas suręstas už pergalę 
kare prieš Iraną, kare, kuris, teisybę 
sakant, aiškia pergale ir nesibaigė. Go-
dumo karas, dar viena Sadamo sva-
jonė. Nuvertus nemylimą prezidentą 
svarstyta, ar nenugriauti ir jo svajonių 
monumento. Bet milžiniškos rankos, 
sukryžiavusios kardus, Bagdade kol 
kas pasiliko. Galiausiai triumfo arka 
Pchenjane garbina dar vieną nenusi-
sekusio mito kūrėją – Šiaurės Korėjos 
ilgametį diktatorių Kim Ir Seną. Ten 
parašyta, kad triumfo arka skirta jam 
kaip kariui išvaduotojui, nors žvel-
giant iš šalies, nelabai aišku, kas čia 
ką nuo ko išvadavo.

Ukrainiečiai nori triumfo arkos ar 
kolonos Vytautui, laimėjusiam Mėly-
nųjų Vandenų mūšį, kas, kad gal ir vi-
sai nebuvusį. Pastatys. Atminimo pra-
laimėtoms Vorsklos kautynėms nebus, 
mes nenorime, totoriams tai neberūpi, 
jiems tai nebe šlovės karas. Atrodo, 
kad triumfo arka tiems, kurie išvengė 
karo, bus pastatyta negreit, nes karo 
vengimas niekada netapo vadinamojo 
paprasto žmogaus svajone.

Tiems, kurie nesvajoja, iš viso nieko 
nebus statoma... Bet juk kiekvienas 
triumfas – tai savita abejonė. !
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Knygų Mugė

Čiurlionis, Mikalojus Konstan-
tinas, Straipsniai, parengė Vytautas 
Landsbergis, Vilnius: Lietuvos rašy-
tojų sąjungos leidykla, 2013, 103 p., 
iliustr., 500 egz.

Beveik viskas, prie ko prisilietė Čiur-
lionis, šiandien paverčiama pamin-
klu. Leidinys yra dar vienas pagarbos 
ženk las ir suvenyras jo mylėtojams. 
Žinoma, knyga tikrai nebūtų pasiro-
džiusi, jeigu ne neabejotinas dailinin-
ko ir kompozitoriaus talentas. Kita 
vertus, ji sunkiai gali sudominti eilinį 
skaitytoją, pavyzdžiui, dailės draugijos 
įstatais ar panašiais dokumentais, ne-
sigilinantį į Čiurlionio gyvenimo ir kū-
rybos subtilybes – tai veikiau specialis-
tams skirtas leidinys. Pasisekė nebent 
muzikologams, kurie galės perskaityti 
Čiurlionio apmąstymus apie tautinės 
muzikos kultūrą ir tikslus. Neįmano-
ma nepaminėti ir vieno iš svarbiausių 
knygos elementų – profesoriaus Vy-
tauto Landsbergio įvadinio straipsnio.

ŠarūnasJokubaitis

Gailius, Antanas, Penkiapėdžiosu-
grįžimas: Eilėraščiai, Vilnius: Apost-
rofa, 2013, 61 p., 600 egz.

Ar galima rėkiančiosios poezijos 
srauto apsuptyje kalbėti ramiai, kla-
sikine forma ir neištirpti kanoninių 
tekstų apsuptyje bei išlaikyti vidinį 
eilėraščio žaismą, gyvybę? Panašu, 
kad taip. Šio, jau ketvirtojo rinkinio 
autoriaus eilėraščiai harmoningi ir 
tikslūs – bėgdamas eilėraštis nepalie-
ka tuščių pėdų ir, rodos, tiksliai žino, 
kur keliauja. Klasikinė forma užgina 
rėksmingumą, perdėtą ar dirbtinį jaus-
mingumą, emocijos bei autentiškas 
patyrimas skleidžiasi ypač skaidriai ir 
saikingai, nors šiuo, skaidrumo ir sai-
kingumo, požiūriu ir rinkinyje patei-
kiami verlibro eskizai yra ne mažiau 
„klasiški“. Ramiame kalbėjime jaučia-
ma harmoninga pasaulėvoka, veriasi 

krikščioniškosios vertybės. Retas turi 
drąsos pasakyti, kad žmogus (net ir 
XXI amžiuje!) gali turėti namus ir ras-
ti juose paguodą – patogesnė yra dra-
matiška, rėksminga persona. Būtent 
penkiapėdis grįžta tikru, autentišku ir 
(jau vien todėl) drąsiu kalbėjimu.

MantasTamošaitis

Green, Graham, Garbėirgalybė, 
iš anglų kalbos vertė ona Daukšienė, 
Vilnius: Sofoklis, 2013, 336 p.

Puikiai parašyta knyga, įtraukianti 
nuo pirmų puslapių ir nepaleidžianti 
iki pabaigos. Knygos veiksmas vyksta 
XX a. trečio dešimtmečio porevoliuci-
nėje Meksikoje, Tabasko valstijoje, ku-
rioje nuo religiją visiškai uždraudusios 
valdžios slapstosi paskutinis, į despera-
ciją ir alkoholizmą paniręs kunigas. Jį 
persekioja jo antipodas – pasitempęs ir 
ateistiškai nusiteikęs policijos leitenan-
tas, tikintis, kad religijos sunaikinimas 
atneš „šviesesnį rytojų“, be vilties, bet 
su duonos kąsniu. Pagrindinių veikė-
jų vardų nesužinome, tačiau tai nėra 
svarbu, kadangi jie yra ne tiek veikėjai, 
kiek tam tikri žmogaus provaizdžiai. 
Knygą galima skaityti ir kaip įtaigų 
trilerį, tačiau jos stiprybė glūdi nagri-
nėjamose idėjose, mat tai tikrai nėra 
vien kūrinys apie savosios ideologijos 
apakintų kairiųjų piktumą ir jų perse-
kiojamus religingus narsuolius. Knyga 
kreipia skaitytojo mintis gerokai sudė-
tingesnių temų link. Tai greičiau ap-
mąstymas apie tikrąjį pasiaukojimą ir 
dvasios stiprybę, autentišką tikėjimą, 
bet ypač apie tai, kas yra šventumas, 
kur ir kaip šiuolaikiniame pasaulyje jis 
gali pasirodyti ir būti pamatytas.

LaurynasPeluritis

Kubilinskas, Kostas, Menumįslę
keturgyslę, iliustracijos Giedrės Seniū-
nienės, Vilnius: Abeceda, 2013, 17 p., 
iliustr., 2000 egz.

Knygelėje sudėtos eiliuotos mįslės 
(ir, žinoma, atsakymai į jas). Tačiau 
savotišką mįslę užmena pati knyga: ką 
daryti su talentingais autoriais, kurie 
yra moralinės padugnės? Ar tai nėra 
dar viena posovietinės schizofrenijos 
emanacija? Schizofrenijos terminas 
čia labai tinkamas, nes išreiškia ne 
moralinį vertinimą, o veikiau nusako 
būklę. Ginčyti Kubilinsko kaip vaikų 
poeto talento neįmanoma, tačiau jis 
nėra Salomėja Nėris, tad galbūt lietu-
viška vaikų poezija yra pakankamai 
turtinga, kad išgelbėtų nuo Kubilins-
ko eilių perpublikavimo būtinybės ir 
moralinių dilemų? Be to, gal verčiau 
vaikai paskaitys Liongino Baliukevi-
čiaus-Partizano Dzūko dienoraščius?

SkirmantasLaurinaitis

Lietuvos tarpukarioarchitektūra: 
Albumas, sudarytojai Jolita Kančienė, 
Gintaras Balčytis, Asta Prikockienė, 
Kaunas: Gintaras Balčytis, 2013, 221 
p., iliustr., 600 egz.

Kauno pasididžiavimui – tarpukario 
architektūrai – skirtas solidus ir pa-
trauklus albumas. Gal to ir pakaktų 
pasigėrėjimui, tačiau gilinantis į albu-
mo turinį, aplanko nusivylimo gaidelė. 
Dabar ne metas svarstyti, dėl kokių 
priežasčių čia netrūksta aplaidumo ir 
skubos ženklų – korektūros klaidos 
nedaro garbės reprezentaciniam leidi-
niui. Pasigedau ir šiuolaikinio požiūrio 
į Kauno modernizmą – kodėl jį repre-
zentuoja tik gyvenamieji ir visuomeni-
niai pastatai; kodėl objektų aprašuose 
didele dalimi kartojama Kauno archi-
tektūroje (1991) pateikta informacija? 
Diskutuotinas ir prisirišimas prie sti-
liaus – neaišku kodėl Kančienė, ilgai 
visus mokiusi, ir pagaliau išmokiusi 
vieningo „modernizmo“ termino, kny-
goje jį suskaido į nesuskaičiuojamą, 
menkai pagrįstą ir nebesuprantamą 
terminų įvairovę, kurios kulminacija 
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tampa „santūrus modernizmas“. Jei 
kam pavyks paaiškinti, kuo pastarasis 
skiriasi nuo šiaip modernizmo, dovano-
siu šią, nesantūrius 180 Lt kainavusią 
knygą. Nuo šiol sakydama „moderniz-
mas man išties brangus“, turėsiu ome-
nyje ir tos meilės finansinę išraišką.

MarijaDrėmaitė

Marcišauskytė-Jurašienė, Jo-
lanta, Vilniausskulptūrųkelias, Vil-
nius: Modernaus meno centras, 2013, 
408 p., 1000 egz.

Specializuotas vadovas tikrai leidžia 
pamatyti Vilnių naujomis akimis. Ro-
dos, ko gi daugiau galima norėti iš 
„kultūrinio gido“, kaip jis įvardytas 
ant viršelio? Net ir labai vidutiniškos 
iliustracijos nesutrukdo vaizduotėje 
ar tikrovėje kontempliuoti „Kablį“ ar 
„Šv. Kristoforą“. Deja, yra ir šaukštas 
deguto – nežinau, ar sugadina statinės 
medų, bet tikrai burnoje darosi gaižu, 
kai autorė paisto niekus apie krikš-
čioniškus dalykus – kad ir Katedros 
skulptūras, kurios neva vaizduoja Ru-
sijos triumfą prieš Abiejų Tautų Res-
publiką (ko verta vien šv. Kazimiero 
„nukritusi karūna“).

Jonas Naujokas

Mažeikis, Gintautas, Įsitikinimai:
Sąmoningumometamorfozės, Vilnius: 
Kitos knygos, 2013, 438 p., 1000 egz.

Vargu ar Mažeikio Įsitikinimai ką 
nors įtikins: tie, kurie knygą sutiko 
džiugiai, matyt, jau iš anksto mėgavo-
si tokiais žodžiais kaip altervencijos ar 
transgresija, o esminėms knygos idė-
joms nepritariantieji savo nuomonės 
nepakeis ir po skaitymo. Pagrindinė 
knygos tema – metamorfozė, kurios 
apmąstymas skleidžiasi kultūriniame, 
politiniame, filosofiniame ir egzisten-
ciniame kontekstuose. Mažeikis sau 
būdingu stiliumi nesiima apeiti net 
ir tokių autorių, kuriems „akademinė 
filosofija“ liktų akla (Cvetajava, Goet-
he ar Degutytė). Tiesa, visus veikalo 
svarstymus suvienija klausimas: ar 
konkretus autorius, filosofema, prak-
tika, organizacija skatino arba neigė 

metamorfozę? Nors knyga vargu ar 
yra paveiki egzistenciškai, su ja gal ir 
turėtų susipažinti besidomintieji šiuo-
laikiniu humanitariniu diskursu.

Ruslanas Baranovas

Miller, Madeline, Achilogiesmė, iš 
anglų kalbos vertė Adonė Grendienė, 
Vilnius: Tyto alba, 2013, 382 p., 2000 egz.

Romano dėmesio centre yra Patroklo 
ir Achilo meilės istorija, kurią įtaigiai, 
aistringai ir įtraukiančiai pasakoja 
Patroklas. Romano pasakotojas yra 
„mažesnysis“ herojus, kuris antiki-
niuose mituose nefigūruoja kaip svar-
bus didvyris ir apie kurio gyvenimą 
menkai težinome. Patroklo pasakoji-
mas intymus, detaliai atskleidžiantis 
jųdviejų pažintį, bendrą gyvenimą, 
Patroklo minčių ir jausmų pasaulį, 
Achilo asmenybę. Tai įdomi herojų gy-
venimo interpretacija, centriniu Achilo 
konfliktu paverčianti ne šlovės ir ilgo 
gyvenimo ar nevaldomo charakterio ir 
paklusnumo autoritetui priešstatas, 
bet konfliktą, kylantį kai tenka rinktis 
tarp aukštų asmeninių siekių ir mei-
lės. Pastarąja prasme (greta kitų) mito 
reikšmė tampa itin aktuali ir šiandien. 
Reikia pridurti, kad romanas parašy-
tas lengva maniera, žaismingai, kar-
tais pernelyg patetiškai, tačiau stilius 
neiškreipia mitų turinio, kuris pertei-
kiamas ganėtinai tiksliai.

Vilius Bartninkas

Rodrigues, Chris, Chris Garrat,  
Modernizmas: Iliustruotas gidas, iš  
anglų kalbos vertė Marius Buro kas, 
Vil nius: Modernaus meno centras, 
2013, 176 p., iliustr., 1500 egz.

Kas yra modernizmas? Ar yra su 
praktika siejama modernizmo teorija? 
Kas modernizmą sieja su populiariąja 
kultūra? Ar modernizmas jau baigėsi? 
Šiuos ir kitus klausimus bando kelti ši 
nedidelė knygelė. Tiesa, jiems atsakyti 
pasirenkamas kiek neįprastas būdas. 
Knygoje nerasite išplėtotų mokslinių 
studijų ar gilių filosofinių apmąstymų, 
tik progą porai valandų pasinerti į be-
sikeičiančių vaizdų ir minčių koliažą. 

Daugybė paskirų pieštinių vaizdinių ir 
tezių užgriebia įvairius modernistinio 
meno bruožus, asmenybes ir kūrinius, 
sieja juos su politiniais, socialiniais ir 
ekonominiais savo meto pokyčiais, pa-
teikia gausias nuorodas į kitus literatū-
rinius, mokslinius ar vizualiuosius šalti-
nius, tad leidžia susidaryti ryškų ir gyvą 
laikotarpio įspūdį. Vis dėlto tai ir lieka 
įspūdžiu – efemerišku ir fragmentuotu, 
dažnai stokojančiu gylio ir vieningos 
minties linijos. Gido tikslas „turistinis“ – 
tad jis tegali pasiūlyti neįpareigojančią 
pirminę pažintį su svarbiausiomis mo-
dernizmo pavardėmis, idėjomis ir da-
tomis, na, o turiningesnio ar išsames-
nio pažinimo patartina ieškoti kitur.

AistėNoreikaitė

Trumpa kinoistorija:NuoXXa.5-ojo
dešimtmečioikiXXIa.pradžios, redak-
torė Auksė Kanceravičiūtė, autoriai 
Rūta Birštonaitė, Lukas Brašiškis, Vai-
das Gecevičius, Maksim Ivanov, Elena 
Jasiūnaitė, Goda Jurevičiūtė, Auksė 
Kanceravičiūtė, Neringa Kažukauskai-
tė, Izolda Keidošiūtė, Saulius Macaitis, 
Rasa Paukštytė, Paulius Petraitis, Ži-
vilė Pipinytė, Giedrė Simanauskaitė, 
Renata Šukaitytė, Vilnius: Vaizdų kul-
tūros studija, 2013, 344 p., 1500 egz.

Tai antroji lietuviškos dilogijos apie 
kiną dalis. Knyga edukacinio pobū-
džio, patogios struktūros (pristatomi 
arba režisieriai, arba „nacionalinės 
kino bangos“), pravarti neseniai susi-
domėjusiems kinu – tekstai įtraukia 
smulkiomis detalėmis iš režisierių gy-
venimo, ištraukomis iš interviu ir ban-
dymu glaustai pristatyti pagrindinius 
režisierių filmus, atskleisti jų braižą. 
Tačiau nuvilia pernelyg enciklopedinis 
rašymo stilius. Tai suteikia vientisu-
mo, bet prarandamas autorinių tekstų 
unikalumas. Vienintelė išimtis – a. a. 
Sauliaus Macaičio analizės. Žinant 
autorių kolektyvo rašymo ir analizės 
gebėjimus, norėtųsi, kad ir tekstai apie 
kiną būtų išreikštų jų požiūrį, o ne tik 
perteiktų faktus. Žinoma, būtina pa-
girti autorius už labai kruopštų darbą 
renkant ir sintezuojant informaciją.

KristinaTamelytė
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Gerb. redaktorius, vėl buvo problemiš-
ka pas kolegą užeiti, šį kartą su pasta-
bomis apie rimtą situaciją, susiklosčiu-
sią mūsų respublikoje aplink istoriją. 
Buvo pasakyta, kad būk tai kolega ant 
kokio tai ilgalaikio biuletenio ar lyg tai 
išėjęs į dekretines ir nebuvau įleistas 
net į redakcijos kolidorių apšilti kojų. 
Man vis labiau rodosi, kad kolega ko 
tai nesveikai manęs vengiate, kad ne-
parodyti kaip prieš mane nėra jokių ar-
gumentų ir neatsakyti į seniai pribren-
dusius klausimus. Mėginimas užimti 
stručio pozą problemų akivaizdoje ne 
tik diskredituoja kolegą mano akyse, 
bet ir kelia įtarimų, ar tik kolega nee-
sate vienas iš tų kenkėjiškų elementų, 
kur, prisidengę naiviojo objektyvizmo 
kauke, menkina mūsų istoriją ne tik 
savo mokslinėje pseudoprodukcijoje, 
bet ir švietimo, auklėjimo bei įkalini-
mo įstaigose, pro žydrąjį ekraną ir pro 
kitus masinės informacijos kanalus 
arba sueidami į betarpišką kontaktą 
su plačiųjų liaudies masių atstovais 
visuomeninio transporto priemonėse, 
viešojo maitinimo punktuose, didžiojo 
sporto šventėse bei stiklo taros supirki-
mo taškuose. Ar ne laikas kompetetin-
giems vidaus organams pasidomėti dėl 
kolegos tinkamumo eiti atsakingas re-
daktoriaus pareigas šiame respublikos 
raidos etape, kai kadrai lemia viską? 

Bet eikime arčiau prie principinių 
klausimų. Kad pademonstruoti visą 
situacijos rimtumą, paimsiu tik la-
biausiai įsiskaudėjusius pavyzdžius, 
kurie liečia seniausią mūsų respubli-
kos istorijos periodą, kažkur tai nuo 
religinio oportunisto Mindaugo iki 
lenkiško didvalstybiškumo marionetės 
Jogailos imtinai, kada lėmėsi ar eisi-
me savo keliu, ar būsime tampomi už 

trumpo vėlyvojo feodalizmo pavadėlio. 
Pradėkime nuo geografijos, nes šitoje 
sferoje begėdiškiausiai apeliuojama į 
istorinių faktų deficitą, kad paslėpti 
ar tai abejingą atsinešimą, ar tai kokį 
ideologinį daltonizmą, o greičiausiai 
ardomosios veiklos simptomus prieš 
mūsų istoriją. Čia skandalas lipa ant 
skandalo. Skandalas tame, kad tuo 
metu, kai kosminiai laivai vagoja 
bekraštes vakuumo platybes, mūsų 
specialistai ligi šiolei yra neįgalūs su-
derinti tarpusavyje kurioj konkrečioj 
vietoj įvyko Saulės mūšis, kur teutonų 
karinis pramoninis kompleksas nusi-
laužė savo iltis į baltų vienybės grani-
tą. Skandalas tame, kad respublikoje 
su tokiomis giliomis melioracijos tra-
dicijomis iki šiol neiškasame Vytauto 
didžiojo kapo. Nėra klausimo, kad šis 
ryškus valstybės ir visuomenės veikė-
jas ne visada išlikdavo ant moralinės 
aukštumos, o šiais laikais pagal asme-
nines savybes jis nebūtų kvalifikuotas 
produktyviai dirbti parlamentinės eti-
kos kodekso darbo grupėje. Bet savu 
laiku jo veikla ženkliai prisidėjo prie 
socioekonominės mūsų respublikos ba-
zės stiprinimo bei progresyvaus ants-
tatinių procesų vektoriaus ir būtent 
dėl tos priežasties, retušavus smetoni-
nio raugo asmenybės kulto atspalvius, 
jo portretas ir toliau nusipelnė kaboti 
mūsų respublikos istorijos 
garbės lentoje. Skandalas 
tame, kad kur tai amžių 
glūdumoje pasimetė ir pir-
moji mūsų sostinė, bet ligi 
šiolei niekas nepasivargi-
na deramai jos paieškoti 
mūsų respublikoje ar bent 
kur tai prie Vilniaus, tuo 
tarpu kai kolegos balta-

rusiai nesnaudžia bei jau beveik įfor-
mino Naugarduką, vieną iš religinio 
oportunisto Mindaugo irštvų, kaip pir-
mąją istorinę sostinę per pažįstamus 
Juniesko, ir štai dar biškutis kaip vėl 
paliks mus prie suskilusios geldos. Ir 
visų šitų skandalų šviesoje mūsų ar-
cheologai, užuot kad sutelkti savo ir 
taip negausius pajėgumus į vieningą 
kumštį ant kelių nacionalinių priori-
tetų, pavieniui, be jokios sistemos po 
visą respubliką atkasinėja kokius tai 
anoniminius skeletus ir registruoja 
ant jų surastą menkavertę bižuteriją 
ir galanteriją.

Publicistas ir aktyvus visuomeni-
ninkas Paleckis dar kažkur tai apie 
1940-jų vasarą savo bloknote rašė, kad 
geriau meluoja ne tas, kuris nuslepia 
jam žinomus faktus, o tas, kuris neigia 
faktus, žinomus visiems. Deja, prisiei-
na su apgailestavimu konstatuoti, kad 
per paskutinius du penkmečius istori-
jos mokslo baruose stebima ne kokia 
tai kita, o magistralinė atsitraukimo 
nuo visuotinai žinomų faktų tenden-
cija. Labiausiai pagristą pasipiktini-
mą kelia, kad ciniškai manipuliuojant 
ribota šaltinių baze iš beidėjinio for-
malizmo pozicijų, žeminamas šviesus 
mūsų valdovų atminimas ir įkyriai 
stengiamasi paneigti, kad jie nešiojo 
karaliaus titulą, nes būk tai jie buvo 

tik didieji kunigaikščiai, 
nepriaugantys pagal savo 
svorį ligi kolegų iš išsivys-
čiusių monarchijų area-
lo. Užduokime klausimą, 
ant kokio pagrindo teisę 
spręsti kaip ką užvadinti 
sau prisirašo uždaras is-
torikų cechas, išstatantis 
savo lyderiu vieną reakci-

Ką darysime istorijai?

PASTABUSIS

užsklanda



618 naujasis židinys-aidai   2013  /  8

nio istorizmo labirintuose beviltiškai 
pasiklydusį profesorių? Ar tai nėra 
partinių-valstybinių organų funkcija, 
kurių kompetencijoje jau dabar yra 
gatvių, aikščių ir prospektų pavadi-
nimai? Ar, svarstydami šį klausimą, 
vis dar laikysimės mėšlungiškai įsiki-
bę trumpo šaltinotyros sijono, ar vis 
gi gale galų įvertinsime tą faktą, kad 
dauguma mūsų valdovų buvo stabi-
lumo garantai, kurie nepailstamai ėjo 
savo pareigas ištisus dešimtmečius iki 
gilaus pensijinio amžiaus, sėkmingai 
įgyvendindami baltiško valstybingu-
mo vienoje, atskirai paimtoje terito-
rijoje kursą priešiškos apsupties są-
lygomis. Visi jie, išskyrus jau minėtą 
religinį oportunistą Mindaugą, kuris 
vedinas smulkiamonarchinių motyvų, 
ideologiškai kapituliavo prieš popiežių, 
tvirtai stovėjo ant nuosaikios pagoniš-
kosios gamtos reiškinių garbinimo 
platformos, ant kurios vietos užteko 
ir taikiam dialogui tarp visų religinių 
grupių.

Dabar retai kas akcentuoja, kad 
mū sų respublikos protėviai tuo metu 
gyveno net tik sudėtingomis priešiš-
kos apsupties, bet ir aštrėjančios kla-
sių kovos viduje sąlygomis. Ne kartą 
revanšą mėgino paimti ir pasukti is-
torijos ratą atgal alodinės buožės, de-
gusios zoologine neapykanta iš esmės 
progresyviai kazarminio absoliutizmo 
politikai, vedamai mūsų valdovų. Šios 
išgamos, aklai gynusios savo siaurus 
privatinius interesus, nesibodėjo jokių 
priemonių, ir senosios mūsų istori-
jos analai yra kupini kruvinų eilučių 
apie jų išdavystes, sąmokslus ir kitą 
kenkėjišką veiklą. Buvo momentai, 
kai šitie išperos beveik pasiekė savo 
tikslą – ideologinės diversijos ir laiki-
no užsižaidimo su taktika pasekoje, 

šiaip tai politinio budrumo nestoko-
jantis valdovas Gediminas, išsiuntė 
kai kuriems oligarchiniams Europos 
sluoksniams laiškus su eksporto bei 
importo pasiūlymais ir su koketiškais 
pažadais pervesti nieko neįpareigojan-
tį religinį dialogą į tiesioginių derybų 
dėl krikšto režimą. Sugebėjusios trum-
pam suklaidinti valdovą Gediminą tuo 
pretekstu, kad būtina pralaužti tarp-
tautinę blokadą ir plėsti ekonominius 
ryšius, alodinės buožės iš tikrųjų veikė 
kaip lupikinio tarptautinės pirklijos 
kapitalo ir stambiųjų amatininkinės 
gamybos monopolijų agentai, siekę 
pakeisti tradicinę savistovio baltiško 
natūrinio ūkio harmoniją prekinių-pi-
niginių mainų diktatu, iš kurio tikėjosi 
išspausti pridėtinę vertę, paspęsda-
mos lažinius-palivarkinius žabangus 
bend ruomeninėms lietuviškosios vals-
tietijos masėms. Kaip žinia, šis planas 
neišdegė ir ambicingus baudžiavinės 
priespaudos planus teko atidėti dauge-
liui dešimtmečių. 

Štai tokiomis sudėtingomis sąly-
gomis teko dirbti mūsų valdovams 
ir karališkas jų vadovaujančios rolės 
charakteris darosi dar aiškesnis, kai 
žinai, kokius tragiškus rezultatus iš-
šaukė nukrypimas nuo jų linijos, kada 
pučistas Jogaila, remdamasis tomis 
pačiomis alodinėmis buožėmis bei de-
klasuota plikbajorija, pasiruošusia už 
kelis ilguosius parduoti tėvynę, įvykdė 
antivalstybinį perversmą. Jau tapęs 
lenkiško didvalstybiškumo marione-
te, jis ne tik per kelis metus iššvaistė 
Algirdo ir Kęstučio geopolitinį įdirbį ir 
kažkur tai pradangino didžiosios baltų 
ir rusų liaudžių brolybės sėklą, bet ir 
šventose giraitėse padėjo klerikalinio 
fundamentalizmo lėliukes, iš kurių po 
poros šimtų metų išsirito jėzuitinės 

erkės, visiškai išsiurbusios stichinio 
lietuvių liaudies dvasingumo likučius. 
Būtent tokių išsišokėlių kaip Jogaila 
nemokšiškos vadybos dėka lietuvių 
liaudis, nepaisant titaniškų Vytauto 
didžiojo pastangų, pasiteisinusių tik 
trumpoje perspektyvoje, palaipsniui 
pradėjo grimzti į tamsiųjų viduramžių 
letargą, iš kurio pilnutinai prabudo tik 
prieš pat lemtingus 1917-uosius. 

Jeigu jau daleidžiama taip nebau-
džiamai žeminti aukščiausiąją va-
dovybę, kas užsistos mažesnį? Antai 
atviru tekstu tyčiojamasi iš suicidinio 
kunigaikščio Margirio ir jo bataliono 
ritualo, turinčio gilias indoeuropietiš-
kas šaknis. Prieita jau ligi to, kad iš 
pasalų skleidžiami gandai, jog Vytau-
to didžiojo motina Birutė būk tai ne-
egzistavo kaipo tokia, jau nekalbant 
apie tai, kad ji nebuvo jokia vaidilutė, 
nes tokių, atseit, ten nebuvo iš viso, o 
viskas yra tik liguistos metraštininkų 
fantazijos vaisius. Ar reikia stebėtis, 
kad tas pats likimas ištiko ir Lizdeiką, 
talentingą pedagogą, išleidusį į gyve-
nimą ne vieną krivių kartą ir kantriai 
stovėjusį pagoniškų stabų sargyboje, į 
kurio žodį, tame tarpe pasąmonės ar-
chetipų klausimais, įsiklausydavo pats 
valdovas Gediminas. Deja, šį sąrašą 
galima dar ilginti ir ilginti iki pat sa-
domazochistinės agonijos. 

Gerb. redaktorius, ne tam gavau ped-
instituto diplomą, kad dabar tylėti. To-
dėl viešai kreipiuosi į istorikų cechą, 
ragindamas dar ir dar sykį atsisukti 
į save ir susimąstyti, kur istoriją veda 
neatsakingi metodologiniai eksperi-
mentai bei teorinis avantiūrizmas be 
tvirto vertybinio stuburo. Juk tiems, 
kam istorija rašosi neteisingai, anks-
čiau ar vėliau prisieina ją perrašinėti 
iš naujo.

užsklanda
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