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Laiškas Redaktoriui
Dovydas Pancerovas

Gerbiamas Redaktoriau,
Per vienos televizijos žinių laidą neseniai mačiau reportažą, kad Lietuvoje svarstoma
leisti važinėti automobiliais, kurių vairas yra dešinėje pusėje. Tiems iš Londono. Net esa
ma žmonių, kurie atstovauja šiai pozicijai visokiose institucijose, pavyzdžiui, teismuose.
Esama žmonių, kurie šituo aktualiu klausimu bendrauja su žiniasklaida. Sakyčiau, gerai
veikianti organizacija, kuri siekia ištaisyti valstybės sistemos trūkumą.
Aleksejus sukinėjo kairėje automobilio pusėje tvirtai įspaustą vairą, kai 2014 m. spalį
su „Pravyj sektor“ bataliono savanoriais važiavome iš Kijevo į frontą Rytų Ukrainoje. Šito
jauno ukrainiečio kova su valstybės yda prasidėjo Maidane, pasiekė Donbaso priemies
čius ir, veikiausiai, tęsis dar daug metų. Aišku, Aleksejui kovoti yra gerokai lengviau nei
dešiniavairių teisių gynėjams Lietuvoje, nes ukrainietis turi tūkstančius bendražygių ir
milijonų palaikymą. Visi jie tvirtai pasiryžo ištaisyti Ukrainos valstybės ydas.
Kai Rusijos kariuomenė okupavo Krymą, buvau įsitikinęs, kad šito įvykio negalima lai
kyti Maidano tęsiniu. Juk Kijevo centre sukilę ukrainiečiai sprendė savo valstybės vidaus
problemas, o Krymo okupacija ir karas Rytų Ukrainoje yra išorės agresija, kurią sukėlė
Kremlius. Maniau, kad vadindami šituos įvykius vienos istorijos dalimi, mes tarsi patei
siname Rusijos agresiją.
Tačiau mūsų vairuotojas Aleksejus, kuris buvo maidancas, o dabar yra „Pravyj sektor“
karo medikas Donecko fronte, kalbėjo kitaip. Sakė, kad Maidanas ir Donbasas yra skirtin
gi karo už Ukrainą etapai. Dauguma sukilėlių, kurie lipo ant barikadų Kijevo Hruševskio
ir Instituto gatvėse, jautė, kad kova tik prasideda.
Per tą kelionę į frontą šalia mūsų vairuotojo Aleksejaus sėdėjo ukrainiečių dvasininkas
Aristarchas. Jis pasakojo, kad į Maidaną atėjo žinodamas karą būsiant ilgą. Sąmoningi
ukrainiečiai senai jautė, kad vieną dieną jiems reikės eiti kariauti, nes valstybės aparato
brokas tapo vieninteliu jo bruožu. Žmonės jautė, kad neturi jokios įtakos valstybės spren
dimams, jautė ant kupros dygstančius korumpuotų politikų rūmus, jautė, kad jais žongli
ruoja Vladimiro Putino režimo ranka.
Ta nuojauta buvo tokia stipri, kaip Rytų Ukrainos fabrikų sukeltas smogas, kai per ka
minus rūksta rusiškų rublių dūmai. Stipri, kaip rusiškų televizijų noras įrodyti, kad Rytų
Ukrainos gyventojai smarkiai skiriasi nuo gyvenančių Vakaruose, aiškinimai, kad ukrai
niečiai yra tik dar nesusivokę rusai, o jų valstybė – geopolitinis nesusipratimas. Tokios
„tiesos“ ukrainiečiams buvo brukamos ne po Maidano, o daugelį metų prieš pratrūkstant
pūliniui. Per Ukrainoje transliuojamas rusiškas televizijas, per ukrainietiškus istorijos
vadovėlius, per vietinės reikšmės naudinguosius idiotus, kurie dieną iš dienos vapėjo kal
bas iš Kremliaus lapų.
Maidanas buvo pirmoji vieta, kurioje Rusijos sistema susidūrė su naująja ukrainiečių
karta, užaugusia tarp neremontuojamų sovietinių daugiabučių, šaltos blokinių kiemų ne
teisybės, kiršinimo, bandymų suskaldyti valstybę. Augdami šitie jauni ukrainiečiai matė,
kad keičiasi tik politikų kalbos, vėjas pučia tik iš prorusiškų veikėjų lūpų, bet sovietinių
smalkių kvapas tvyro jų kasdienybėje lyg per štilį.
Kartą iš Maidano mus vežė toks jaunas išsilavinęs taksistas. Jis ilgai kalbėjo apie san
tykius tarp Ukrainos vakarų ir rytų. Krymo okupacija dar nė nekvepėjo, o jaunas vyras
tikino, kad Maidano pergalė reikš tiesioginę kovą su Rusija. Aiškino, kad Rytų Ukraina
yra labiau Rusijos erdvės dalis, o Vakarų – orientuojasi į Europą. Tie skirtumai buvo taip
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jaučiami, kad taksistas net prisiminė istoriją, kai vakarinėse žemėse gyvenantys ukrainiečiai pirtyje
susimušė su savo draugais iš rytinių miestų, nes vieni Ukrainą įsivaizdavo ES sudėtyje, o kiti – Rusijos
pašonėje.
Tada aš ne iki galo supratau, apie ką kalba tas taksistas, Maidano kovotojai, vietos žurnalistai, su
maidancais gyvenantys politikai, nepažįstamieji baruose. O dabar suprantu, kad sąmoningi ukrainiečiai
dar iki sukilimo Kijevo centre aiškiai jautė, kad bręsta karas su Kremliaus įtaka. Ir jautė, kad tas karas
nesibaigs Maidane.
Vieni sakė, kad Maskva nepaleis Kijevo iš savo gniaužtų dėl istorinių priežasčių. Juk Ukrainoje prasi
dėjo pačios Rusijos istorija, net Antrasis pasaulinis karas, kuris yra svarbi kremliškosios tapatybės dalis,
daugiausiai vyko ukrainiečių žemėse. Kiti sakė, kad Rusija nepaleis, nes Ukraina yra pieninga karvė,
kurią padeda melžti korumpuoti politikai. Dar kiti svarstydavo, kad jeigu Ukraina taptų ES ir NATO
nare, tai tik laiko klausimas, kada vakarietiškos kultūros potvynis pralaužtų Kremliaus ledines uždangas
ir nuplautų Putino režimo puvėkus.
Ukrainiečiai aiškiai žinojo apie artėjantį karą su Rusija, nes gyveno šalyje, kurioje milijonai žmonių
nesijautė esantys vienos valstybės piliečiai, kurioje gyventojai nesijautė galintys daryti įtaką svarbiems
valstybės sprendimams.
Pokyčiai buvo tokie reikalingi ir tai buvo taip akivaizdu, kad tuose pačiuose alaus baruose ir kituose
žmonių bendravimo skersgatviuose kilo idėja, kuri užvaldė ukrainiečius – sistemą reikia keisti ir atnau
jinti, net jeigu tai pareikalaus kraujo. To norėjo milijonai žmonių, todėl ši idėja išvirto į galingą vakarėlį
Kijevo centre, kuriame geidžiamiausiais buteliais tapo Molotovo kokteiliai.
Mačiau tokį keistą vaizdą. Vieną saulėtą sekmadienio popietę Maidane, kai spirgančios padangos netgi
atrodė jaukai, kažkoks paauglys sukilėlis prisėlino prie Molotovo kokteilių katapultos ir pabandė iššauti
vieną užtaisą į „Berkut“ pareigūnų gretas. Vaikėzui pritrūko raumenų, todėl liepsnojantis kokteilis nu
krito už kelių metrų. „Berkut“ ereliai net nesujudino snapų.
Dabar tie patys Molotovo kokteilių šauliai ir tie patys „Berkut“ pareigūnai kartu svaido minas ir ra
ketas ant rusiškų skydų, kurie dengia Marijupolio priemiesčius, Luhanską, Donecką. Dabar Maidanas
tęsiasi ten.
Ukrainiečių kelionė į Europos išrinktųjų klubą bus ilgesnė nei kelias nuo Kijevo iki Donecko, kuriuo
riedėjome tą praėjusių metų spalį. Šalia mūsų vairuotojo Aleksejaus sėdėjęs dvasininkas Aristarchas sa
kydavo: kai baigsime su separatistais, tai grįšime į Kijevą rengti dar vieną Maidaną. Nenustebino tokios
kalbos, nes apie tą patį pasakojo Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgų karininkas, su kuriuo susipažinau
fronte ir bendrauju iki šiol: Kijeve tikrai bus dar vienas Maidanas, ir jame dalyvaus jau ne tik savanoriai,
bet ir kariai.
Apie antrąjį Maidaną kalbėjo beveik visi, kuriuos sutikau Donecko fronte. Jie teigė, kad Ukrainos
valdžia vis dar yra korumpuota, prorusiški valstybės tarnautojai ir karininkai vis dar užima svarbius
postus, liustracija neįvyko, šalis dar priklausoma nuo Rusijos ekonomikos, valdžia ir visuomenė vis dar
nesusišneka. Ukraina keičiasi lėčiau nei užsipildo karo lauko ligoninės, todėl kovotojai yra įsitikinę, jog
tik nauji laužai gali užkurti pokyčių variklį.
Atrodė, kad nuo Kijevo iki Donecko riedėjome ištisus dešimtmečius. Ištisus dešimtmečius atgal. Tie
metai bėgo pro šalį greitai kaip duobės Ukrainos keliuose ir karių kapinėse. Tai buvo Maidano metai, pra
sidėję 2013-ųjų lapkritį, kai buvo žvarbus ruduo. Kai grįžau iš Ukrainos į Lietuvą, atėjo 2015 m. žiema.
Tą žiemą iš dangaus lyg ant Donbaso snigo visokių raštų maidanais. Vieni gražūs, kiti – ne. Lietuvių
Maidanas požiūriui į savo valstybę. Vakarų valstybių Maidanas požiūriui į Rusijos įtaką pasaulio bend
ruomenei. Rusijos Maidanas savo pačios apsimetinėjimui, kad gali sėdėti prie vieno stalo su vakariečiais.
Vakariečių Maidanas apsimetinėjimui, kad nematome, jog mūsų sienas pralaužė visokio plauko barbarai,
kurie bėgioja polių gatvėmis kariaudami tai informacinius, tai gradinius, tai teroristinius karus. Visokio
plauko teroristų Maidanas prieš Vakarus.

Vilnius, 2015-02-04
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šiandiena

Židinio 90-mečiui
Kęstutis I. Skrupskelis

Mėgdavome mes švęsti jubiliejus, – tarytum nekant
rūs vaikai, kiekviena proga skaičiuodami, kiek centi
metrų ūgio priaugome. Pomėgis atspindi anų laikų vy
raujančią galvoseną, kad esame atsilikę ir privalome
visuose frontuose vytis toli pažengusius, kultūringuo
sius Vakarus. Pirmasis Židinio (Židinys: Literatūros,
mokslo, visuomenės ir akademiško gyvenimo mėnesinis
žurnalas) sąsiuvinis pasirodė 1924 m., prieš Kalėdas, o
1933 m. Nr. 4 jau buvo jubiliejinis – šimtasis, tiesa, teat
spindintis žurnalo numeraciją, o ne sąsiuvinių skaičių.
1934 m. paskutiniame numeryje, minint dešimtmetį,
buvo paskelbta prisiminimų iš Židinio istorijos ir Stasio
Šalkauskio straipsnis, nubrėžiantis Židinio ideologiją,
„„Židinys“ – vedamosios minties laikraštis“. Užtat da
bar, praėjus devyniasdešimčiai metų, esame brandesni
ir sukaktis yra maloni proga ne vien pasidžiaugti lai
mėjimais, bet ir prisiminti Židinio auklėjamąjį vaidme
nį. Mums, besikeliantiems iš kaimo į miestą, miesto
gyvenimo pradinukams, auklės reikėjo. Kaip gi kitaip
pereisi nuo tradicinės liaudies kultūros prie sąmoningai
kultivuojamos?
Idant būtų lengviau įsivaizduoti anų dienų tikrovę,
suprasti, kokį skurdų kraitį į nepriklausomus namus
atsinešėme, paminėsiu dvi laikraštines žinutes. 1924 m.
vasarą iš Pilviškių į Kauną vyko ekskursija aplankyti
žemės ūkio ir pramonės parodos. Bet Pilviškių trauki
nių stoties budėtojas „pamigo“, daugeliui nespėjo išduo
ti bilietų, ir ekskursantams teko laukti kito traukinio
visas 5 valandas. Po ilgų ginčų gudraujantis budėtojas
atnešė tariamą skundų knygą, kuri pasirodė tesanti
tuščias sąsiuvinis. O jeigu būtų tekę laukti Kaune, tai
ne vienam būtų prisireikę stovėti, nes stotyje trūko suo
lų1. Ne vien geležinkeliuose, bet ir kultūroje stokojome
ir kvalifikuotų darbininkų, ir būtiniausios įrangos.
Kitaip buvo 1991-aisiais, pradedant leisti Naująjį Židinį. Sveikindamas pirmąjį numerį kun. Vaclovas Aliu
lis pastebėjo, kad senasis Židinys „susikūrė prabėgus
šešetui metų nuo Nepriklausomybės paskelbimo“, o su
Naujuoju Židiniu „Lietuvos katalikai kultūrininkai“ į
Lietuva, 1924-12-11; 1924-12-15.
Vaclovas Aliulis, „Naujam kultūros židiniui ir žiburiui“, in: Naujasis
Židinys, 1991, Nr. 1, p. 1.
1
2
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visuomenę išėjo dar nesibaigus pirmiesiems atkurtosios
Nepriklausomybės metams. Šešių metų laukti nepri
reikė, nes, pasak Aliulio, „jaučiame po kojomis pamatą,
sukurtą iki 1940-ųjų. Dvasinės tvirtovės pasirodė ne
sugriaunamos ir nesudeginamos, kaip nepavyko sielų

Žurnalo Naujasis Židinys 1991 m. pirmojo numerio viršelis

genocido tarnams sudeginti visų „Židinio“ ir jam artimų
žurnalų komplektų“2. Manau, sovietai sudegino kur kas
daugiau – kylantį jaunųjų katalikų būrį okupacija už
klupo pačioje jo raiškos pradžioje, iš daugelio atimdama
dvidešimt trisdešimt kūrybingiausių metų. Bet, šiaip
ar taip, 1991 m. nebereikėjo pradėti beveik dykvietė
je. Naujasis Židinys džiaugėsi ir išeivijos palikimu, po
metų prisijungdamas išeivijoje leistų Aidų vardą (ir net
skaitytojus). Neatsitiktinai pirmojo numerio pagrindi
nis dėmesys teko ilgamečiam Aidų redaktoriui Juozui
Girniui.
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Kęstutis I. Skrupskelis

Mintis leisti inteligentijai skirtą žurnalą tarp ateiti
ninkų radosi jau 1923 m. Galutinį sprendimą priėmė
studentų ateitininkų konferencija Kaune, 1924 m. rug
sėjo 12–13 d. Daug kas nuogąstavo, kad sumanymas ne
pasiseks, nes trūksta tiek lėšų, tiek bendradarbių. Kas
gi rašys be honoraro ir dirbs be algos? O lėšų viskam
trūko. Ne vienam atrodė svarbiau pastatyti Ateitininkų
namus Kaune ar šelpti studentus, kurie konferencijos
metu skundėsi, kad jų medžiaginis aprūpinimas esąs
„apgailėtinam stovy“. Turbūt nepadėjo ir tuometinis
ateitininkų pirmininkas Pranas Dovydaitis, uždarant
konferenciją pasiūlęs „įrašyt savo vėliavoje [...] Mes ei
sime į liaudį!“, – taigi grįžti į tą kaimą, iš kurio atei
tininkai kaip tik bėgo. Šiaip ar taip, kuriant žurnalą
vienbalsiai nutarta redaktoriumi pakviesti Vincą My
kolaitį-Putiną3.
Putiną reikia laikyti pagrindiniu katalikiškojo kultū
rinio žurnalo apaštalu. Jis ir pasiūlė pavadinimą: „„Ži
dinio“ vardas [...] labiausiai patiko, nes jis labai gražiai
išreiškė jaunesniosios ir vyresniosios inteligentijos kar
tos kūrybinių jėgų susitelkimą, kuris turėjo pasirodyti
sumanytame žurnale“. Ir gerai, kad pasirinkimą lėmė
jo autoritetas, nes atsisakyta moksleiviškų, įprastinių
vardų, kaip antai „Kūrybos Žiedai“ ar „Ateities Spin
duliai“. Ar jis būtų senas, ar naujas, malonu su bend
raminčiais prie ugniakuro pasėdėti, pasišildyti, pasi
šnekėti! Tuo tarpu „Naujieji kūrybos žiedai“ primintų
gimnazijos suolą.
Pirmojo numerio atspausdinta 700 egzempliorių, o
antrojo – tik 500. Nenuostabu, mat 1925-ieji buvo kri
zės metai: tesugebėta išleisti šešis sąsiuvinius (Naująjį
Židinį-Aidus tai ištiko dukart, 1996 ir 1997 m.). Sausio
data pasirodė antrasis žurnalo numeris, gegužės ir bir
želio numeriai sujungti į vieną sąsiuvinį, o paskutinis,
Nr. 8–12, apėmė visą antrąjį pusmetį. 1926 m. pradžio
je žurnalas teturėjo „apie dešimtį“ prenumeratorių. Bet
atsirado studentų (ir studenčių) entuziastų saujelė ir,
išnaudojant katalikiškų organizacijų tinklą, kovą jų jau
buvo 1200. Rašo Kazys Šapalas (1903–1982), vienas iš
žurnalo iniciatorių ir redakcinio kolektyvo narys: „Ne
buvo nė vieno žymesnio katalikiškųjų organizacijų susi
rinkimo, kuriame „Židinys“ nebūtų buvęs platinamas“4.
Su laiku susilaukta maždaug 2500 prenumeratorių, po
30 litų metams5.
Dėl kylančio asmeninio skandalo, 1932 m. vasarą Pu
tinas pasitraukė. Kurį laiką redaktoriumi pasirašinėjo
Šalkauskis, nors darbą atliko (vėliau sovietų kalintas)
filosofijos istorikas Pranas Mantvydas (1894–1960).
1933 m. rugsėjį redaktoriumi tapo sovietiniame lage
ryje žuvęs žurnalistas Ignas Skrupskelis (1903–1943).
Prieš pat sovietams Židinį uždarant, darbą perėmė na

cių lageryje žuvęs pedagogas, žurnalistas Kazys Bauba
(1908–1943).
Lietuviškų bendresnio pobūdžio kultūros žurnalų
istorijoje Židinys bus greičiausiai ketvirtas. Pradžią
davė Aleksandro Dambrausko-Jakšto 1907 m. pradė
toji Draugija, po karo atgaivinta 1919 m. ir sustojusi
1923 m. Draugijai užsidarius kaip tik ir pradėta kal
bėti, kad katalikams būtina turėti savą kultūrinį žur

3
M. K-tė, „L. K. Studentų ateitininkų konferencija“, in: Ateitis, 1924,
Nr. 10, p. 468.
4
Kazys Šapalas, „Kaip pradėjo eiti „Židinys“?“, in: Židinys, 1934,

Nr. 12, p. 465–468.
5
1938 m. pabaigoje penkių žmonių šeimos pragyvenimo minimumas buvo apie 150 Lt per mėnesį. Anais laikais spauda buvo brangi.

4

Žurnalo Židinys 1924–1925 m. pirmo tomo viršelis

nalą. Kaip Draugijos priedas 1911 m. pasirodė antra
sis toks leidinys, būtent Ateitis. Iš tiesų bendradarbių
ir tematikos atžvilgiais Židinys buvo brandesnė Ateitis, o Židiniui įsibėgėjus Ateitis tapo moksleiviškesnė.
1923 m. pabaigoje Šiauliuose pradėta leisti Kultūra.
Nors žurnalas išsilaikė ligi 1940 m. pabaigos (pasku
tiniai numeriai buvo komunistiški), gilesnių pėdsakų
mūsų kultūros gyvenime jis nepaliko, nors Kultūrai
rašė Lietuvos mokslo elitas. Lyginant su Židiniu, Kultūra buvo platesnės apimties, daug vietos skyrė moks
lo siaurąja prasme populiarizacijai. Bet jį leido žinomi
laisvamaniai, ir katalikiškame krašte tai negalėjo ne
pakenkti. Židiniui ateitininkai augino naujus bendra
darbius ir skaitytojus. O antireliginiame fronte niekas
naujų kartų neugdė.
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Židinio 90-mečiui

Buvome jauni. Pirmojo numerio seniausi veteranai
buvo vos bepradedantys penktą dešimtmetį. Tai poetas,
kunigas Mykolas Vaitkus (1883–1973) ir filosofas, ku
nigas Pranas Kuraitis (1883–1964). Pirmus žingsnius
žengiančiam jaunimui atstovavo poetas Stasys Santva
ras (1902–1991), vėliau komunistu tapęs teisininkas
Povilas Pakarklis (1902–1955) ir astronomas Antanas
Juška (1902–1985). Matyti viena moteris, poetė Bronė
Buivydaitė (1895–1984). Iš viso vienuolika autorių ir
visi žinomi mūsų kultūros istorijoje. Ryškiausi – pats
Putinas ir trys filosofai: Reinys, Šalkauskis ir Kuraitis.
Iš viso šeši kunigai.
Beje, nei Pakarklio, nei Juškos rašiniai pirmame nu
meryje nebuvo paskelbti. Atskiroje skiltyje redakcija tik
informavo, kad Pakarklio rašinys apie abstinenciją tarp
studentų bus skaitomas, o Juškos – perduotas Kosmos
žurnalui, nes per daug specializuotas.
Redakcijos atsakymų skiltis buvo dažnas reiškinys
to meto leidiniuose, ypač moksleiviškuose, kartais kaip
proga redaktoriui ištarti aštresnį žodį. Ne visi iš kar
to suprato, kad Židinys – ne vieta pirmiesiems ban
dymams skelbti. Tad tikriausiai pačiam Putinui teko
aiškinti, kodėl atsiųsta kūryba nepasirodys: „netinka“;
„geriau tiktų dienraščio felietonui. Meno atžvilgiu silp
nas“; iš straipsnelio „nieko negalima pasakyti nė apie
Tamstos gabumus“; eilėraščiai „pakrikę kaip turiniu,
taip ir forma“. Gerai, kad nepaskelbti autorių vardai,
vien moksleiviški slapyvardžiai – Augalota, Gintaras,
Miško Dievaitis arba inicialai6.
Pirmajame numeryje spausdintose eilėse matyti daug
madingos melancholijos, kad ir būsimo sovietmečio ra
šytojo Juozo Paukštelio (1899–1981) eilėraščio „Sku
bink, sugrįžki...“ pabaigoje: „Šalčio užgautos gėlės nu
vysta. / Vysk peržydėjusi mano jaunysta!“ (p. 11). Arba
Buivydaitės: „Ir svajos nelinksmos, it gelstančios pie
vos – / Naktis dar juodesnė širdin nusileido“ (p. 9). O
Santvaras eilėse „Devynios naktys prie Reino“ (iš ciklo
„Klajonės“) tamsiomis spalvomis vaizduoja karo nu
niokotą Vokietiją: „Čia – sako – griuvėsiai šviesios se
novės, / O ten – liūdnosios dabarties“ (p. 7). Tačiau jis
kartu primena, kad klajoja ne šiaip sau, o pasisemti Va
karų kultūros: „Man buvo neapsakomai smagu! [...] / Ir
svetimos šalies turtus rinkau tėvynei savo“ (p. 6). Anais
laikais tai dažnai girdima gaida, – kad mokaisi ir dirbi
ne sau. Bet eilėraščiais 84 puslapių leidinio neužpildy
si. Daugiau vietos skirta Paukštelio prozai „Ką smuikas
jam kalbėjo“, melancholiškam apmąstymui apie atgai
laujantį senyvą vyrą, kuris jaunystėje nužudė savo gel
tonkasę mėlynakę, sužinojęs, kad ji pasižadėjo kitam.
Literatūrinis pirmojo numerio derlius kuklus – ir pus
lapių skaičiumi, ir turiniu nusveria filosofija. Bet ir čia
nieko svaresnio neregėti, gal nebent Šalkauskio „Rim
6

Židinys, 1925, Nr. 3, p. 244.
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vydas-Mickevičius“ (p. 34–50). Kitus filosofinius raši
nius jungia bendra tema – katalikiškos pasaulėžiūros
santykis su mokslo įtakoje besiformuojančia sekulia
riąja kultūra. Šią problemą svarsto Reinys („Principų ir
gyvenimo sintezė“, p. 28–34) ir Kuraitis („Dėl šių laikų
kultūros krizio“, p. 51–56). Ją liečia ir Mantvydas recen
zuodamas Kultūrą (p. 72–81).
Dar randame kun. Pijaus Kirvelaičio (1896–1953)

Žurnalo Židinys 1929 m. reklaminis lapelis prenumeratoriams

„Kelias pastabas dėl V. Kudirkos stiliaus“ (p. 57–61),
keletą trumpesnių recenzijų ir kitų fragmentų. Esama
ir akademinio gyvenimo apžvalgos, tapusios nuolatine
Židinio dalimi. Ši, kaip ir kitos vėliau atsiradusios apž
valgos, išlieka vertinga anų dienų kultūrinio gyvenimo
kronika.
Numeris atrodo tarytum sulopytas atsitiktinai. Pa
vyzdžiui, rašinyje apie Adomą Mickevičių skaitome Šal
kauskio paaiškinimą: „Brangiam draugui Putinui šitą
platesnio bandymo nuotrupą, rašytą laimingais bend
ro studentavimo laikais, skiria autorius“. Žadėta tąsa
nepasirodė. Taigi – tik bandymas ir nuotrupa, turbūt
niekad neužbaigta, rašyta prieš kelerius metus, nes Šal
kauskis Fribūrą paliko 1920 m. Kuraičio rašinyje visko
po truputį – materializmo, idealizmo, pozityvizmo, kan
tiškos kritikos, subjektyvizmo kritikos, pastabų, kaip
siaučiant idėjiniam chaosui kultūrinti liaudį, inteligen
tijos skatinimo studijuoti filosofiją. Tonas įspėjantis,
bauginantis: dabartinėje kultūroje knibždėte knibžda
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Kęstutis I. Skrupskelis

kenksmingų mikrobų. Argumentacijos lygis visur pana
šus: „Skatinama dažnai pasišvęsti, pasiaukoti tėvynės
gerovei, o tuo tarpu netikima į sielos nemirtingumą. [...]
jeigu pagaliau visa sueina prie materijos ir jos ypaty
bių, tai visai tuomet naturalu, kad stipresnis pavergia,
išnaudoja silpnesnį, kaip naturalu, kad didesnė fizinė
jėga nusveria mažesnę“. Čia verta prisiminti Kuraitį
buvus pagrindiniu – gal net vieninteliu – sausos, scho
lastinės vadovėlinės filosofijos atstovu. Tik dėl teisin
gumo reikia priminti jo pastabą, kad keliami klausimai
yra reikalingi išsamaus nagrinėjimo.
Mantvydo Kultūros recenzija rodo jį sekus mokslo
įvykius. Pavyzdžiui, kad ir ši pastaba: „Taip straips
ny „Materija“ [...] tvirtinama, kad materija esanti am
žina ir nenykstama, nesukuriama ir nesunaikinama.
[...] Dabartės dėl šio materijos dėsnio gamtininkų ima
ma ir kitaip kalbėti (plg. Einšteino teoriją)“. Dažnai,
ir manau teisingai, jis kritikuoja Kultūros autorių pa
stangas materialistinę pasaulėžiūrą skelbti esant pa
skutine mokslo išvada. Pasak jo, materializmas tesąs
„subjektyvi nuomonė, per greitas apibendrinimas ar,
pagaliau, filosofavimas“. Tačiau grynai mokslinėje plot
mėje Mantvydas randa ir daug vertingų dalykų. Beje,
daug pastabų apie kalbos klaidas. Teisingos jos ar ne –
nežinau (įsimena pastaba apie vertėjo klaidą Comte‘ą
supainiojant su Kantu, mat versta iš rusų kalbos, kur
formos panašios...).
Pirmasis Židinio numeris palieka liūdnoką įspūdį.
Tačiau jis daugmaž teisingai atspindi anų dienų katali
kiškojo sparno kultūrinį pajėgumą. Mantvydo redaguo
tas 1933 m. šimtasis numeris – jau kitoks. Jį maloniai
skaitytume ir dabar. Iliustruotas lietuvių dailininkų
darbų reprodukcijomis, numeris kur kas patraukles
nės išvaizdos. Pastebima spaudos technikos pažanga. Ir
kaip nepastebėti „Lietūkio“ reklamos: „Pirkite tik SSSR
siuvamas mašinas kurios yra labai pigios“? Ekonominį
stiprėjimą liudija pranešimas, kad 1933 m. mėnesinis
kalbos laikraštis Gimtoji kalba eina kaip Židinio priedas.
Literatūrą atstovauja jaunos pajėgos: Jonas Aistis,
Bernardas Brazdžionis, Antanas Miškinis, Antanas
Vaičiulaitis. Daug vietos skirta kylančio literatūros is
toriko ir kritiko Juozo Ambrazevičiaus studijai „Mairo
nio vieta lietuvių religinėje literatūroje“. Plačiai išplėsti
apžvalgų skyriai – meno, mokslo, mokyklos ir auklėji
mo, akademinio, visuomeninio gyvenimo. Yra recen
zijų skyrius, šiame numeryje akcentuojantis verstinę
literatūrą ir vokiškąją apie Lietuvą. Taigi per nepilnus
devynis metus subrendo ne tik pats leidinys, bet ir kata
likiškoji visuomenė: pavyzdžiui, Ambrazevičius Lietu
vos universitetą baigė 1927 m., o 1931–1932 m. praleido
studijuodamas Vokietijoje. Ambrazevičius, Brazdžionis
ir Vaičiulaitis, Lietuvos universiteto auklėtiniai, buvo
ateitininkai ir priklausė ateitininkų literatų korpora
cijai „Šatrija“.
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Europos istorijoje 1933-ieji buvo kritiški metai, nes,
Hitleriui tapus kancleriu, prasidėjo tarytum neišven
giama slinktis žemyn, pasibaigusi Antrojo pasaulinio
karo katastrofa. Jubiliejiniame numeryje pasirodė plati
nepasirašyta Vokietijos politikos apžvalga „Hitleris ir
hitlerizmas“ (p. 373–381). Mane stebina, kad 1933 m.
Lietuvoje atsirado taip artimai su Vokietijos gyveni

Žurnalo Židinys 1934 m. jubiliejinio numerio viršelis

mu susipažinęs autorius, net kai ką supratęs geriau
negu daug kas mūsų laikais. Išskyrus akademinę isto
riją, bent jau Amerikoje, Hitleris dažnai vaizduojamas
kaip neapykanta putojantis beprotis. O šios apžvalgos
Hitleris, kad ir demagogas, yra Vokietijos išgelbėjimo
programą kuriantis politikas. Pralaimėjusi karą Vo
kietija išgyveno gilią politinę, ekonominę, psichologinę
krizę. Atitinkamai apžvalgininko dėmesys skiriamas
ne Hitlerio asmeniui, o vokiečių psichologinei būklei.
Svarbus pralaimėtas karas: „žinią apie karą vokiečiai
sutiko su pakilusia nuotaika ir save liūliavo laiminga
jo pabaiga. Didelis buvo jų nusivylimas karą pralai
mėjus ir didelė desperacija. [...] kiekvienas vokietis be
veik prisiekė pats sau ir savo tautai revanšą“. Svarbi
ekonominė krizė: „minios nepatenkintų, nuskriaustų,
suskaudusių inteligentų, iš čia išaugęs nepatenkintas
ir surizgęs jaunimas“. Todėl nacionalizmas jungia du
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Židinio 90-mečiui

elementus – konservatyvų nacionalizmą ir revoliucinį
socializmą: „Nacionalizmas siejo naująjį judėjimą su
prieškarine praeitimi, su svajonėmis apie vokiečių vieš
patavimą visame pasaulyje, o socializmas turėjo savyje
drąsių reformų ir ateities geresnio gyvenimo perspekty
vų viltis“. Tiesa, daug kur nacionalsocialistų programa
tėra „miglotų, labai bendrų ir beveik neįgyvendinamų
šūkių ir formulių rinkinys“, pažadai „kažko naujo, ne
paprasto, netikėto“. Tikriausiai lemiamą vaidmenį bus
atlikęs vadų atkaklumas, pasiryžimas. Tačiau: „Nusi
vylusioje, suvargusioje, apkarpytoje, skolose pasken
dusioje tautoje tokia įtūžusi agitacija negalėjo neturėti
pasisekimo“.
Nors apžvalgininkas nemažai vietos skiria visą civi
lizuotą pasaulį papiktinusiai antisemitinei politikai ir
pastebi troškimą vienoje valstybėje sujungti visus vo
kiečius, jo pagrindinis dėmesys tenka Vokietijos Rytų
politikai. Esama didelio pavojaus mažoms tautoms.
Pranašiškai skamba pastaba: hitlerininkai greičiau
siai tikisi „galėsią įvairiausiais būdais eksterminuoti
vietos gyventojus“. Pabaltijo valstybių sąjunga, apie
kurią daug kalbama, per silpna, kad galėtų vokiečiams
atsispirti. Galingesnių ir draugiškų kaimynų nesimato.
Beskaitant kyla klausimas, koks dabar būtų Židinys (ir
Lietuva), jeigu Sovietų Sąjunga ir Lenkija būtų sugebė
jusios veikti bendrai ir į antivokišką frontą įjungi Balti
jos valstybes, su atitinkamu dėmesiu jų interesams?
Platus apžvalgų skyrius leidinį aktualina ir praplečia
skaitytojų ratą. Paliesti mokyklų reformų, elektros kai
nos, spaudos priežiūros, abortų, antisemitinio vajaus
Vokietijoje, Lietuvos saugumo ir kiti klausimai. Dar ir
dabar dėmesį pagauna teiginys apie decentralizuotos
švietimo sistemos privalumus: „Mokytojai tampa laisvi
kūrėjai, kultūrinių uždavinių vykdytojai, o ne ministe
rijos valdininkai, iš viršaus primestų įsakymų kuklūs
vykdytojai, amatininkai“ (p. 399).
Anuo metu tarp katalikų vyravo optimizmas: taria
mai mokslinis materializmas žlunga ir patys moksli
ninkai pradeda suprasti, kad pasaulėžiūra plačiai iš
sitiesia už mokslo ribų. Tai minėto Reinio straipsnio
vedamoji mintis: nors Dievo buvimo negalima įrodyti
eksperimentais, tačiau matydamas pasaulio „nuosta
bią tvarką, žmogus logingai prieina išvados, jog yra tos
tvarkos kūrėjas“ (p. 31). Šimtajame numeryje taip pat
pastebimas optimizmas, nes pabrėžiamas tarp jaunes
nių filosofų ir mokslininkų dievybei duris atveriantis
vitalizmas – mintis, kad gyvi organizmai iš esmės išsi
skiria iš negyvos gamtos, kad gyvybės kilmės negalima
paaiškinti vien mechanikos dėsniais. Ne vienas vitalis
tas rėmėsi Pasteuro atradimu, kad organizmai tegali
kilti iš kitų organizmų, kad „mokslas apie savaimingą
gyvybės atsiradimą yra klaidingas“. Atitinkamai šia
me numeryje publikuojamas vieno Pasteuro biografijos
skyrelio vertimas (p. 363–372). Jį parengė Domas Ja
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saitis (1898–1977) – ateitininkas, gydytojas, studija
vęs Berlyne 1921–1922 m. Naujųjų vitalistinių filosofų
savitą katalogą skelbia ne katalikas, o žydas filosofas
Izaokas Donskis (1898–1938) straipsnyje „Materija ir
organizmas naujose filosofijos ir mokslo srovėse“ (p.
352–362). Jis itin pabrėžia, kad kiekvienas organizmas
yra visuma, neatsirandanti vien tik sudėjus įvairius
medžiagos gabalus. Būtent organizmuose yra kai ko
daugiau. Akivaizdu, kad tokia pažiūra yra palanki Die
vo buvimo argumentams ir reikšminga, kad ją pristatė
ne katalikas.
Nors ir ateitininkų leidžiamas bei atvirai katalikiškos
krypties, tačiau Židinys buvo atviras kitų pasaulėžiūrų
atstovams, kol jie negriovė ideologinio leidinio nusista
tymo. Tai paaiškina Šalkauskis 1934 m. jubiliejiniame
numeryje: „Aukštai kompetentingas žinovas visados
yra pageidaujamas orientaciniam laikraščiui specialių
jų klausimų nušvietimui ir intelektualinio lygmalo išlai
kymui didelėje aukštumoje; bet tai, žinoma, nereiškia,
kad iš vienos pusės visi garbingi ir branginami bendra
darbiai įjungiami į vieną ideologinę kolegiją, ir kad iš
antros pusės laikraštis išsižada savo ideologinės linijos.
Platumas iš idėjų pusės ir platumas iš bendradarbių
pusės anaiptol dar nereiškia beprincipiškumo“ (p. 475).
Pasak Šalkauskio, Židinys nėra propagandinis, kokios
vienos politinės partijos leidinys, nors „nesusipratėliai
ir tendencingi žmonės“ jam kartais prikiša partiškumą.
Židinys ne siekia bet kokiomis priemonėmis laimėti, bet
telkia bendraminčius bendromis jėgomis ieškoti tiesos.
Kaipo orientacinis leidinys, Židinys mėgina atskleis
ti įvykių prasmę ir padėti skaitytojams susiorientuoti
„chaotiškoje mūsų gyvenimo srovėje“. Kaipo vedamo
sios minties, Židinys skaitytojus auklėja, ir tai daro ne
įtikinėdamas, bet įrodinėdamas. Jam svarbiausia „vesti
skaitytojo mintį, jam vadovauti, kreipti jo dėmesį į tai,
kas susidomėjimo verta“.
Čia, kaip ir daug kur kitur, Šalkauskio žodžius rei
kia suprasti normatyvine prasme; Šalkauskis ne tiek
apibūdina esamą padėtį, kiek nurodo idealus, ne tiek
leidinį giria, kiek aiškina, ko jis privaląs siekti. Židinys buvo Šalkauskio mokinių kūrinys. Jų galvoseno
je pastebimas šalkauskiškas normatyvumas: visur ir
visada privalai auklėtis, plėsti savo žinias, gilėti, to
bulėti, kritiškai vertindamas savo paties įsitikinimus,
savo pasaulėžiūrą tikslinti ir taisyti. Gyvename kitais
laikais. Bent Amerikos reklaminėje kultūroje nesima
to žmogaus kaip laisvos, savarankiškos, protaujančios,
auklėjamos ir besiauklėjančios būtybės. Darbas ir pa
stangos nereikalingi: užtenka įsigyti atitinkamą pre
paratą. (Trokšti laimės? Nusipirk traškučių pakelį!) Ir
nors dabar sakytume, kad Šalkauskis pervertino žmo
nių galimybes, jo skelbtų idealų, kaip ir senojo Židinio,
užmiršti neturėtume.
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Pastabos

Teisuolių paradas ir tikra šeima
Gabrielė Gailiūtė

Nenorėčiau pasirodyti veidmainė: iš Šeimadienio, su
rengto Vilniaus arkivyskupijos kurijos antrąjį šių metų
savaitgalį, grįžau puikios nuotaikos. Sutikau daugybę
mielų, seniai nematytų pažįstamų, ir ne vienas iš jų
sakė: juk tikrai čia jautiesi kaip didelėje šeimoje, tiesa?
Beveik visi mano pažįstami Šeimadienyje rodė, kuo
užsiima, o ne tik žvalgėsi į kitus. Justina atkalbinėja
nelaimingas moteris nuo abortų. Silvija draugauja ir
meldžiasi kartu su proto negalią turinčiais žmonėmis.
Rasa kuria katalikišką pažinčių svetainę. Mantas, kaip
visada, įsitaisė su kažkokiais riteriais, nors nelabai
supratau, kodėl jie liepė spręsti galvosūkius. Artūras
vadovauja gimnazijai, Rima – „Mažajai akademijai“,
Viktorija – vaikų darželiui, Sigutė – Bažnytinio paveldo
muziejui. Elzė ant rankų nešiojosi penktą sūnelį, tai ne
trukus, matyt, vadovaus futbolo komandai.
Nepažįstami dirba ne mažiau svarbius ir naudingus
darbus. „Rachelės vynuogyno“ rekolekcijos skirtosgedin
čioms po aborto, „Bendrakeleiviai“ buria išsiskyrusius
katalikus, nė neminint Carito, kuris daro viską: alkaną
pavalgydina, benamį apnakvyndina, ligonį slaugo, naš
lę, našlaitį ir vienišą motiną globoja, bedarbį moko ama
to, buvusį kalinį lydi į padorų gyvenimą. Kapelionai tar
nauja ligoninėse ir kalėjimuose, armijoje ir policijoje. Ir
net universitetuose.
Kitaip sakant, Šeimadienis patvirtino gerai žinomą
tiesą: Katalikų Bažnyčia dažnai pirmoji, kartais vie
nintelė skuba į pagalbą žmonėms ir šeimoms. Ir šiuo
požiūriu Vilniaus arkivyskupija neišsiskiria. Tačiau to
niekaip negalėjai nuspėti iš to, kaip renginys buvo rek
lamuojamas iš anksto. Plakatuose, iškabintuose mieste,
pavyzdinė šeima spardė kamuolį, ėjo į žygį ir pynė kase
les, ir net močiutė ten nenupiešta su lazdele, kur jau
ten šeimos narys vežimėlyje. Ir akiniuoto ar su dantų
kabėmis nė vieno nebuvo. Paskaitų temos – vien dvasin
gumas, džiaugsmas, atlaidumas, meilė ir rūpestis, nors,
tiesa, atsargiai užsiminta apie nevaisingumą ir skyry
bas. Apie skyrybas kalbėjusios „sielovadininkės“ vaikų
skaičius nenurodytas, nors apie „džiaugsmą šeimoje“
pasakojo „septynių vaikų tėvas“. Ir jau pats renginio pa
vadinimas vargiai patrauklus tam, kuriam šeima kuria
nors prasme yra skaudi tema.
NŽ-A redakcijoje – visi aštrialiežuviai šaipokai, tai gali
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ma tikėtis, kad nepabijosime pašiepti šventų dalykų.
Todėl svarbu pabrėžti, kad ir šeima savaime, ir visa,
ką Bažnyčia bei įvairios Vilniaus arkivyskupijos tarny
bos daro dėl jos, yra tikra, vertinga ir – taip, šventa.
Tačiau bent jau Lietuvoje matyti problema: Bažnyčia
daro viena, o kalba kita. Ir būtent daro tikrus ir šventus
dalykus, o kalba, na, tiesą sakant, dažnai niekus. Ypač
Šeimadienyje – prieš renginį ir per jį – buvo aiškiai maty
ti, kaip Bažnyčios kalbose nesiseka rasti viduriuko tarp
kaimo klebono, baisėjimosi pagedusiu šiuolaikiniu pa
sauliu ir nusaldinto „teisingos“ krikščioniškos šeimos
paveiksliuko, su kuriuo dauguma tikrovėje gyvenančių
šeimų vargiai įstengtų tapatintis. Tad Šeimadieniui kilo
tikra grėsmė virsti teisuolių paradu, kur susirenkama
savimi pasigrožėti, šitaip tolstant ir atsiribojant nuo tų, ku
riems visų tarnysčių labiausiai reikia. „Tarnysčių EXPO“
šiek tiek atstatė pusiausvyrą, bet kadangi Bažnyčia ir
Vilniaus arkivyskupija yra ir mano šeima, leisiu sau
pateikti pasiūlymų kitų metų Šeimadienio temoms:
Vyriškumo šaltinis: kaip auginti sūnų be tėčio?
Supermamos šmaikštašiknės: kaip nesuvaikėti, susi
laukus mažylių, ir kaip išsaugoti draugystę su bevaikiais?
Dėdės ir dėdienės: kokia yra mano šeima, jei niekaip
nesutinku savo išrinktojo ar išrinktosios?
Be Bažnyčios, be altorių: kodėl kai kurie žmonės
gyvena kartu nesusituokę ir kokia jų vieta katalikų
bendruomenėje?
Pamotė ragana: kaip auginti ir mylėti ne savo vaikus?
Meilė nuo mokyklos suolo: kada laikas kurti šeimą, o
kada protingiau palaukti?
Mano anūkai – nekrikštai: ar gali vienoje šeimoje
sugyventi skirtingos religinės pažiūros?
Kur šiemet švęsime Kūčias ir kiti sudėtingi logistiniai
jaunavedžių klausimai
Šalis be vaikų namų: kas ir kaip gali padėti nelaimių
ištiktoms šeimoms?
Ar katalikai gali nenorėti vaikų?
Pabandom iš naujo: kai antroji santuoka laimingesnė ir
sveikesnė už pirmąją, bet Bažnyčiai vis tiek neįtinka.
Močiutė visai nebepaeina: kaip mylėti ir globoti seną,
mažą, silpną ar ligotą šeimos narį ir kodėl jis šeimai la
bai svarbus ir reikalingas?
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Nepasitikėjimas piliečiais
Kęstutis K. Girnius

Rusijos agresijos Ukrainoje akivaizdo
je pradėta kalbėti apie poreikį sutelkti
tautą, užtikrinti, kad ji gebėtų tinka
mai reaguoti net ekstremaliausiomis
aplinkybėmis, antai jei Rusija Lietu
von pasiųstų „žaliuosius žmogeliukus“
arba kitaip mėgintų destabilizuoti pa
dėtį. Gyventojai raginami stoti į Šau
lių sąjungą, užsiimti kita patriotine
veikla. Sunku numatyti, kaip seksis
šitaip skatinti patriotizmą. Nežinome,
kaip ilgai truks jo ugdymo banga, ar,
nusiraminus padėčiai, valdžia vėl ne
užmirš, kad gyvena pavojingoje kaimy
nystėje. Nežinia, kaip reaguos piliečiai,
kiek jų laiko savo įsipareigojimą tau
tai ir valstybei kertiniu savipratos ele
mentu. Esama pagrindo pesimizmui.
Nors ekonominiai sumetimai labiau
siai skatina žmones išvykti iš Lietu
vos, įtariu, kad abejingumas valstybei
ir jos likimui turi netiesioginį povei
kį daugelio emigrantų sprendimams.
Nuo nepriklausomybės atkūrimo
nebuvo skiriama daug dėmesio pi
lietiniam ir patriotiniam auklėjimui.
Gal galvota, kad toks auklėjimas pa
senęs ir nedera XX a. pabaigai, juo
lab XXI a. Būta nuogąstavimų, kad jis
skatins kovingesnį nacionalizmą arba
net ksenofobiją. Nemenką vaidmenį
atliko nesutarimai dėl praeities verti
nimo – dėl partizanų kovų, nacių oku
pacijos, LKP vaidmens engiant Lie
tuvą ir jos žmones. Tai, kad Lukiškių
aikštė dar nesutvarkyta, kad tebesi
ginčijama dėl Žaliojo tilto statulų, yra
simptomai negebėjimo sukurti vie
ningesnio požiūrio į mūsų praeitį. Dėl
praeities visada bus ginčijamasi, nesu
tarimai gali tęstis šimtmečius, paski
ri istorikai skirtingai vertins istorines
asmenybes ir laikotarpius. Tik prieš
kokį dvidešimtmetį Prancūzijoje pasi
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sekė depolitizuoti Didžiosios revoliu
cijos interpretacijas. Kaip pažymi žy
musis olandų istorikas Pieteris Geylis,
„tiesa, gal būdama viena Dievui, žmo
gui pasirodo įvairiais pavidalais“. Bet
esama pažangos, atkrenta kai kurie
pasakojimai, akivaizdžiai nederantys
su praeities įvykiais. Nepaisant neiš
vengiamos ir sveikintinos interpreta
cijų įvairovės, nesiseks skatinti įsipa
reigojimo tautai ir valstybei, kol nebus
rišlaus ir santykiniai nuoseklaus pa
sakojimo apie Lietuvą, gebančio pa
veikti jaunimo jausmus, įžiebti mei
lę savo tėvynei. Įtaigus pasakojimas
nebūtinai užtikrins patriotizmą, bet
be jo patriotizmo ugdymas vyks van
giau, jei iš vis vyks. Negebėjimo su
sitarti dėl istorijos, ypač naujausiųjų
laikų, sampratos neatsvers proginiai
ir dirbtiniai istorinių įvykių, kaip an
tai Oršos mūšio minėjimai. Vargu ar
net dabartinėmis sąlygomis patrioti
niam auklėjimui bus skiriamas tinka
mas dėmesys.
Yra kitas, nemažiau svarbus veiks
nys, mažinantis piliečių norą sieti savo
likimą su tauta ir šalimi. Lietuvos po
litikai, teisėjai ir kiti vadinamojo elito
nariai nepasitiki daugeliu šalies gy
ventojų, ir atvirai šį nepasitikėjimą
reiškia. Eiliniai piliečiai nėra akli, ir į
valdžios nepasitikėjimą jie atsako abe
jingumu. Panieka saviems piliečiams
pasiekė viršūnę pernai, kai Konstitu
cinis Teismas (KT) nuta
rė, kad Seimas turi pareigą
neskelbti referendumo, jei
gu referendumu siūlomas
sprendimas neatitiktų iš
Konstitucijos kylančių rei
kalavimų, – net ir tuo atve
ju jei jau surinkta 300 000
parašų. Referendumas yra

beveik vienintelis būdas, kuriuo val
džios politika nepatenkinti žmonės
gali siekti, kad būtų kreipiamas dėme
sys į jų valią, kad jiems svarbūs klau
simai būtų įtraukiami į šalies politikos
darbotvarkę. Dabar ši galimybė yra at
imta iš žmonių ir perleista Seimui bei
jo tariamiems ekspertams, jiems su
teikiant precedento neturinčios galios
lemti, kokiais klausimais piliečiai gali
stengtis išreikšti savo valią, ir kokie
klausimai visiškai nepriklauso tautos
kompetencijai. Šis KT nutarimas ne
dera su LR Konstitucijos 3 str. teigi
niu, kad „niekas negali varžyti ar ri
boti Tautos suvereniteto, savintis visai
Tautai priklausančių suverenių ga
lių“, su 148 str., kuriame nurodama,
jog net kertinė Konstitucijos nuostata,
kad „Lietuvos valstybė yra nepriklau
soma demokratinė respublika“, gali
būti pakeista referendumu, jeigu už
tai pasisakytų ne mažiau kaip 3/4 Lie
tuvos piliečių, turinčių rinkimų teisę,
pagaliau ir su paties KT 1994 m. lie
pos 22 d. nutarimu. Deja, Konstituci
jos teksto nedviprasmiški žodžiai ne
saisto „Konstitucijos dvasios“ įkvėpto
KT, kuris dar kartą parodė, ką ne kar
tą davė suprasti buvęs KT pirminin
kas Egidijus Kūris: kad Konstitucija
yra tai, kuo KT ją pavers.
Jau esame pripratę prie ydingų ir
savanaudiškų KT sprendimo. Bet šiuo
atveju KT nutarimas buvo kulminaci
ja atkaklių bene visų „tra
dicinių“ politinių partijų
pastangų užkirsti kelią re
ferendumams. Svarstant
referendumus aiškinta, kad
žmonės yra politiškai neiš
prusę, nesidomi politika,
negeba suprasti, kas Lietu
vai naudinga ir kas kenks
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minga. Referendumus esą palaiko
„runkeliai“: demagogai, Rusijos slap
tųjų tarnybų įtakojami arba tiesiog jos
interesams tarnaujantys žmonės, o sa
vanaudžiai populistai piktnaudžiauja
rinkėjų tamsumu ir naivumu, tad re
ferendumų nereikia. Premjeras Algir
das Butkevičius ragino Seimą kreip
tis į KT, prašydamas išaiškinimo, ar
referendumas nepažeistų valstybės
Konstitucijos. Liberalų sąjūdis ir kon
servatoriai prašė Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo (LVAT) panai
kinti Vyriausiosios rinkimų komisijos
(VRK) sprendimą nestabdyti referen
dumo dėl žemės pardavimo užsienie
čiams. LVAT atmetė šį prašymą, bet
vėliau palaikė VRK nutarimą neregis
truoti iniciatyvinės grupės dėl lito iš
saugojimo ir neišduoti jai piliečių pa
rašų rinkimo lapų. KT sprendimas yra
paskutinė vinis į referendumų rengi
mo karstą, nes neįsivaizduojamos
aplinkybės, kuriomis Seimas nutartų
panaikinti šį ydingą KT nutarimą.
Per visą šį procesą politikai nesisten
gė paaiškinti gyventojams, kodėl jų
pritarimas referendumams dėl lito ir
žemės pardavimo užsieniečiams būtų
kenksmingas Lietuvai. Visi svariausi
argumentai buvo referendumo priešų
rankose, tad nebūtų buvę sunku įti
kinti daugumą piliečių. Bet rimtų dis
kusijų nebuvo, politinė klasė tenkinosi
pastangomis demonizuoti referendu
mų šalininkus, suabejoti jų sveiku pro
tu, gera valia ir patriotiškumu. Tokie
pasisakymai ir laikysena žemino re
ferendumų rėmėjus, tad negalima ti
kėtis, kad kreipimaisi į jų patriotinius
jausmus sulauks atgarsio.
Referendumai nėra tobulas įrankis.
ES šalys nėra linkusios rengti referen
dumų nei dėl opiausių vidaus politikos
klausimų, nei dėl naujausių ES pla
nų. Didžioje Britanijoje yra buvę tik
du nacionaliniai referendumai. Švedi
joje įvyko tik šeši referendumai – pas
kutinysis dėl narystės ES 2003 m. –
ir visi buvo patariamieji. JAV neturi
nacionalinių referendumų, juos ren
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gia atskiros valstijos. Aukščiausiasis
Teismas dažnai nustato, kad juose pri
imti įstatymai pažeidžia Konstituciją,
tad rezultatai ilgainiui liaujasi galioję.
Bet Lietuvos padėtis skiriasi. Konsti
tucijos 9 str. nedviprasmiškai teigia,
kad „svarbiausi Valstybės bei Tautos
gyvenimo klausimai sprendžiami re
ferendumu“, o Lietuvos, skirtingai nei
Liuksemburgo, Portugalijos, Švedijos
ir kai kurių kitų šalių, poreikis sutelk
ti savo piliečius yra didesnis.
Nepasitikėjimą piliečiais aiškiai
reiškia valdžia ir įvairūs „informacinio
karo“ šaukliai, nuolat raginantys riboti
Rusijos televizijos laidų retransliaciją,
nes jos esą kursto karą ir neapykan
tą. Netiesiogiai reiškiamas nepasitikė
jimas rusakalbiais, vyresnio amžiaus
žmonėmis, „runkeliais“. Lietuvos ru
sai yra linkę teigiamiau ir atlaidžiau
vertinti Rusijos veiksmus. Vargu ar ki
taip gali būti. Bet nereikia į juos žiūrė
ti kaip į potencialią penktąją koloną,
priešiškai nusiteikusią Lietuvos at
žvilgiu. Skubėjimas drausti rusiškus
kanalus gali sukelti atvirkštinę reak
ciją, sukurti įspūdį, kad stengiamasi
nuslėpti per tuos kanalus pristatomą
Lietuvai nepatogią informaciją, tad ir
didinti jų populiarumą – draudžiamas
vaisius yra skaniausias. Draudimai
ir įvairūs suvaržymai tik atstums ru
sus, nors svarbu juos labiau integruo
ti į Lietuvos gyvenimą. Apskritai šalys
gali siekti savo mažumas asimiliuoti,
integruoti, ignoruoti arba diskriminuo
ti. Lietuva nei diskriminuoja, nei sten
giasi asimiliuoti savo mažumas. Bet ji
ne itin stengiasi jas integruoti, įtraukti
į politinį gyvenimą, įtikinti jas, kad jos
yra sudėtinė visuomenės dalis. Pirmai
siais nepriklausomybės metais tokie
žmonės kaip Nikalojus Medvedevas ir
Vladimir Jarmolenko atliko svarų ir
teigiamą vaidmenį Lietuvos politikoje.
Tokių veikėjų dabar nėra, nors jų tu
rėtų būti daugiau, tad reikia aiškintis,
kodėl integracija trūkčioja.
Įvairiai aiškinamas tariamas vyres
nio amžiaus ir mažiau išsilavinusių

jų žmonių negebėjimas atsispirti Ru
sijos propagandai. Atseit šie žmonės
išlaikę sovietinį mentalitetą, tebetiki,
kad Rusijos televizijos kanalų perša
mas įvykių vaizdavimas atitinka tik
rovę, kad ten skelbiama gryna tiesa.
Nors žmonės gali užsisklęsti specifinė
je informacinėje erdvėje, informaciją
semtis iš vieno ar dviejų kanalų, sun
ku įsivaizduoti, kaip lietuvis gali save
izoliuoti nuo lietuviškos žiniasklaidos,
neklausyti lietuviškų radijo stočių, ne
skaityti lietuviškų laikraščių, nesikal
bėti. Neneigiu, kad tai įmanoma, bet
tokių žmonių yra mažiau negu mano
ma. Reikia dar kitur ieškoti jų abejin
gumo šaltinių. Priekaištaujama žmo
nėms, kurie balsuoja už populistines
partijas, kaip antai „Drąsos kelias“.
Bet tai nereiškia, kad jie yra politiniai
infantilai ar sąmoningai siekia kenk
ti valstybei. Pravartu prisiminti, kad
iš pradžių Neringą Venckienę palaikė
ir racionalūs patriotai, o prezidentė il
gai aiškino, kad neturime konkrečių
finansinių įsipareigojimų NATO. Bū
kime atviri – yra pagrindo nesižavė
ti politiniu isteblišmentu, tad neturė
tų stebinti pastangos nuo jo atsiriboti,
net balsuojant už Arūną Valinską.
Suprantamas valdžios noras skatin
ti patriotizmą. Net geriausiomis aplin
kybėmis tai sudėtinga užduotis šalyje
be nuoseklesnių patriotizmo skatini
mo tradicijų ir programų. Valdžios ir
teismų arogancija, atkaklus savo pri
vilegijų puoselėjimas (KT primygtinai
pabrėžia, kad teisėjai turi teisę į oru
mą atitinkančias pensijas, nors pui
kiai žino, kad absoliuti gyventojų dau
guma net po 20 metų neturės panašių
„orumą atitinkančių“ pensijų), nieki
nantis požiūris į mažiau pasiturinčius
ar išsilavinusius apsunkina šią užduo
tį, kaip ir nuostata, jog siekiant apsau
goti piliečius nuo klaidingų įsitikinimų
ar veiksmų galima reguliuoti informa
cijos srautus, nutarti, kokiais klausi
mais jie turi teisę rengti referendumus
ir kitaip tvarkyti savo gyvenimą. Toks
paternalizmas gero nežada.
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Filosofija

Tauta
Kęstutis K. Girnius

Sunku pateisinti dar vieną straipsnį apie tautą, kai šia
tema jau parašyta tūkstančiai straipsnių ir knygų, nuo
dugniai išnagrinėjusių šį reiškinį iš įvairiausių perspek
tyvų. Be to, sociologai, filosofai ir kiti tautos tyrinėtojai
negali tikėtis užtikti iki šiol nepastebėtų tautos ypaty
bių, kurios radikaliai pakeistų tautos sampratą, kitaip
nei fizikai ir kiti gamtos mokslininkai, kurie savo sri
tyse gali atrasti naują elementarią dalelytę ar nauja
įranga pamatyti iki tol neregimus procesus. Kodėl ra
šyti nuvalkiota tema, jei nieko nauja nebus pasakoma1?
Bet, nepaisant jų gausos, egzistuojantys tautos apibrė
žimai skaidriai nenušviečia kai kurių svarbesnių tautos
elementų tarpusavio ryšių. Pastangų tiksliau apibū
dinti tautą nesekmę labiausiai sukelia nepakankamai
įvertinti subjektyvūs momentai, kurie persmelkia ir
vadinamąsias objektyvias ypatybes. Tauta yra mažiau
„substanciška“ negu dažnai įsivaizduojama.

Tautos ypatybės yra gerai žinomos – jos turi bendrą
kalbą, kilmę, kultūrą, papročius, mitus bei istorinę at
mintį. Bendrataučiai tapatinasi su tauta, palaiko vienas
kitą, puoselėja tarpusavio solidarumą, jaučiasi susiję su
protėviais ir palikuonimis. Trumpi, į išsamumą nepre
tenduojantys apibrėžimai geba nurodyti bendriausius
bruožus, nors jie pabrėžia skirtingas ypatybes. Antai fi
losofai Sethas Lazaras ir Cecile Fabre teigia, kad tautos
yra kolektyvai, atpažįstantys vieni kitus kaip turinčius
(šiek tiek) bendrą istoriją ir kultūrą, paprastai reali
zuojamą įgyvendinus ar siekiant įgyvendinti politinę
autonomiją. Liberalaus nacionalizmo šalininkė Yael
Tamir tautą laiko bendruomene, kurios nariai dalija
si brolybės jausmais, jaučia turintys ryškų savitumą
ir išskirtinumą, yra įsitikinę savo bendra kilme ir ne
nutrūkstama genealogija. Medievistė Susan Reynolds
aiškina, kad tauta yra bendruomenė su kolektyvinėmis
politinėmis teisėmis, bendra istorija ir kultūra2.

Sunkumų randasi, kai siekiama apibrėžti tiksliau,
o daugiausia problemų kelia tai, kad klausimas, kas
yra tauta, yra susijęs su klausimu, kada buvo tauta.
Neatsakysi į klausimą, kas yra tauta, kokios yra jos
ypatybės, neatsakius į klausimą, kada išsivystė ar at
sirado pirmosios tautos. Jei manoma, kad tautos yra
ilgaamžės ir egzistuoja tūkstančius metų, tai bus žiū
rima į itin platų visuomenių diapazoną. Bus ieškoma
mažiausio bendro vardiklio, tų ypatybių, kurios nekito
ar labai mažai kito, kintant visuomenėms, ūkio sant
varkoms, valstybės sąrangoms, žmonių savipratai, ku
rios ženklina idealizuotą La France profonde ir jo ati
tikmenis kitur. Šios sampratos šalininkai (vadinkime
juos tradicionalistais) pabrėš kalbą, papročius, kilmę ir
kitas objektyvias ypatybes, į antrą planą nustumdami
tautinį sąmoningumą, menkai išsivysčiusį solidarumo
jausmą, prarają tarp bajorų ir valstiečių. Jei manoma,
kad tauta yra moderniųjų laikų reiškinys, tai dėme
sys bus sutelktas į pastaruosius du amžius, į gerokai
mažesnį ir mažiau diferencijuotų visuomenių skaičių,
į tuos visuomenės, ūkio ir mentalitetų bruožus, kurie
išsivystė ir galėjo išsivystyti tik modernybės sąlygomis,
taigi į industrializaciją, raštingumą ir spaudos plėtrą,
masių mobilizavimą, politinių sistemų demokratėjimą,
vertikalią šalies gyventojų integraciją. Tradicionalistai
pabrėš tęstinumą, modernistai – kaitą ir lūžius3. Tra
dicionalistai neneigia, kad būta reikšmingų pokyčių,
kad bendruomenę ir jos sąmoningumą veikia platesni
visuomenės, ūkių ir politikos pokyčiai, bet aiškina, kad
modernybėje pakito ne tiek tauta, kiek valstybės ir jų
paskirtys, taigi tai, ko iš tautų buvo reikalaujama ir
tikimasi.
Praeito šimtmečio viduryje ne vienas tradicionalistas
buvo linkęs laikyti tautą esminiu visuomeninio gyve
nimo bruožu, o žmonių susiskirstymas į tautas buvo
lyginamas su gyvūnijos pasidalijimu į rūšis – abu buvo
gamtos lemti reiškiniai. Šią nuostatą atspindi minima
listinė kultūrinių ir politinių bendruomenių samprata,

1
Aš pats jau esu keletą kartų rašęs šia tema: „Tauta ir nacionalizmas“,
in: NŽ-A, 2002, Nr. 6, p. 303–312; „Juozo Girniaus tautos ir tautinės ištikimybės samprata“, in: NŽ-A, 2011, Nr. 4, p. 238–249.
2
Cecile Fabre, Seth Lazar, „Introduction to the Morality of Defensive
War“, in: Cecile Fabre, Seth Lazar (ed.), The Morality of Defensive War,
Oxford: Oxford University Press, 2014, p. 1; Yael Tamir, „The Enigma

of Nationalism“, in: World Politics, 1995, t. 47 (3), p. 423; Susan Reynolds, „The Idea of the Nation as a Political Community“, in: Len Scales, Oliver Zimmer (ed.), Power and the Nation in European History,
Cambridge: Cambridge University Press, 2005, p. 55.
3
Modernistinėms teorijoms labiau linkę pritarti sociologai negu istorikai.
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pagal kurią tautos yra kone amžinos, nes žmonės vi
sada gyveno kultūrinėse ir politinėse bendruomenėse.
Kiekviena žmonių grupė turi bendrą kalbą, papročius
ir tradicijas. Jos turi ir minimalų sąmoningumą bei
savipratą, nes jų nariai žino, kas yra savas ir kas ne.
Kiekviena gentis turi tam tikras normas ir vidinę or
ganizaciją, kurių pagrindu reguliuojami santykiai su
pašaliniais, sprendžiama, ar su jais prekiauti, kariauti
ir t. t. Taigi visos gentys yra kultūrinės, politinės bend
ruomenės, o jos tampa tautomis, kai pasiekia tinkamą
dydį, tam tikrą skaičių gyventojų. Perėjimas iš genties
ar etnoso į tautą yra mechaninis, lemiamas prieaugio.
Pagal šitokią tautos sampratą galima nustatyti, ar
bendruomenė yra tauta ir kokia tauta ji yra, neatsi
žvelgus į jos narių įsitikinimus ar įsivaizdavimus. Jei
bendruomenė turi reikalingas ypatybes, ji yra tauta,
kad ir ką galvotų bendruomenės nariai. Jei jie nežino
ar nepripažįsta savo tautos ir tai, kad jai priklauso, tai
jie klysta arba tiesiog nežino, kas jie yra. Jie klysta ir
tuo atveju, jei mano priklausantys tautai x, nors ne

zai ir Prancūzijos piliečiai, jie kalbėjo vokiškai, laikėsi
vokiškų papročių, ir svarbiausia, buvo vokiškos kilmės,
tad jie buvo vokiečiai. Ką jie galvojo apie save, buvo ne
svarbu. Pasak Treitschke‘s, vokiečių tauta turėjo teisę
neleisti savo vaikams likti svetimiems vokiečių tautai.
„Mes, Vokietiją pažįstantys vokiečiai, geriau žinome,
kas yra gera elzasiečiams, negu šie nelaimingi žmones,
kurie, iškreipti savo prancūziško gyvenimo, liko be ži
nių apie naująją Vokietiją. Norime jiems sugrąžinti jų
savastį prieš jų pačių valią.“4 Yra lietuvių, manančių,
kad įrodžius, jog Lietuvos lenko protėviai kadaise buvo
lietuviai, kartu įrodoma, kad tas žmogus iš tiesų yra lie
tuvis, nors ir nutautėjęs, nepaisant to, kad jis nesijaučia
lietuviu, neturi jokių sentimentų lietuviams, net jei jis
linkėtų lietuviams tik blogo.
Yra labiau niuansuotų tautos ilgaamžiškumą palai
kančių supratimų. Minėtoji Reynolds, politologas Aza
ras Gatas ir kiti aiškina, kad net pagal modernistų kri
terijus Viduramžiais būta tautų. Reynolds pabrėžia
ypatingą Vakarų Europos karalysčių vaidmenį. Išskir

Linas Liandzbergis. Čipas ir Deilas skuba į pagalbą. 2011. Drobė, akrilas

turi deramų objektyvių ypatybių, kurios juos saistytų
su x. Antai įtakingas prūsų istorikas Heinrichas von
Treitschke tvirtino, kad 1871 m. į Vokietijos imperiją
inkorporuoto Elzaso gyventojai yra vokiečiai ir turės vėl
tapti vokiečiais. Nors elzasiečiai jautėsi esantys prancū

tinis valdovo autoritetas ir prestižas, bendri įstatymai
ir valdžia, pastovios sienos ir aiškiai apibrėžta teritorija
sudarė sąlygas, leidusias šalies gyventojams tapatintis
vieniems su kitais ir su pačia karalyste, stiprino etni
nio sąmoningumo pradus5. Valstiečiai buvo politiškai ir

4
Hajo Holborn, A History of Modern Germany, New York: Knopf,
1969, p. 221–222.
5
Susan Reynolds, Kingdoms and Communities in Western Europe
900–1300, Oxford: Oxford University Press, 1984, p. 250–331. Ji nurodo, kad karalystės gyventojų solidarumas buvęs politinės konsolidacijos pasekmė, o ne jos priežastis. Kritikai aiškina, kad ilgainiui karalysčių
vaidmuo mažėjo, o XVI a. pradžioje Europoje buvo per 500 skirtingų

politinių vienetų, tad būtų galima argumentuoti, kad pradėjo silpnėti
tautas palaikančios institucijos. Istorikas Johnas Breuilly griežtai atmeta teiginius, kad būta tautų Viduramžiais; žr. John Breuilly, „Changes
in the political uses of the nation: continuity or discontinuity“, in: Len
Scales, Oliver Zimmer, op. cit., p. 72–76; John Breuilly, „Approaches to
Nationalism“, in: Gopal Balakrishnan, Benedict Anderson (red.), Mapping the Nation, London: Verso, 1996, p. 146–174.
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etniškai sąmoningesni negu modernizmo šalininkai juos
vaizduoja. Jie buvo neraštingi, bet klausėsi pamokslų ir
bažnyčiose skaitomų valdovų dekretų, tad ir žinojo apie
platesnius politinius įvykius. Juos jungė tarpusavio so
lidarumo jausmai, ypač bendra kalba, nes, kaip pažymi
Viduramžių kronikininkas, „tuos, kurie kalba ta pačia
kalba, jungia glaudesni meilės jausmai“6. Tautos, net
imperijos rėmėsi dominuojančia etnine ar nacionaline
grupe, ir kartais ištremdavo arba kitaip bausdavo ma
žumas, kuriomis nepasitikėjo. Per priešų įsiveržimus
valdovai ir bajorai apeliuodavo į savo pavaldinių solida
rumą, kviesdavo juos priešintis svetimoms jėgoms. Jie
nebūtų darę tokių kreipimųsi, jei nebūtų įsitikinę, kad
sulauks teigiamos reakcijos ir kad liaudis stos į kovą su
svetimtaučiais. Sostus perėmę kitataučiai demonstra
tyviai prisitaikydavo prie vietos papročių ir aprangos,
stengdavosi parodyti, kad ir jie savi7. Šie pavyzdžiai
neįtikina modernistų. Jie nurodo, kad karaliai valdė
savo grafystes kaip atskirus politinius vienetus, kurie
turėjo savitus įstatymus ir teisės sistemas. Kitataučiai
valdovai prisitaikydavo prie vietos papročių, siekdami
laimėti bajorų, o ne valstiečių palaikymą. Valstybė buvo
karaliaus, ne tautos nuosavybė. Kariuomenės netelkda
vo mobilizuotos tautos, jas sudarydavo karaliaus ir jam
pavaldžių bajorų sargybiniai.
Klausimas, kas yra tauta, sulaukia kito atsakymo, jei
pastarųjų amžių tauta yra laikoma tautos paradigma,
jei be esminių jos bruožų negali būti nė vienos tautos.
Tokiu atveju praeityje nebūta tautų, nes praeities etno
sai neturi ypatybių, kurios išsivysto tik modernybės są
lygomis. Nebuvo tautos vienijančios bendros kultūros
ir gyvensenos, bajorai kalbėjo viena kalba, valstiečiai ir
miestiečiai – kitomis, nebūta ir solidarumo tarp pras
tuomenės ir šviesuomenės, tarp valstiečių ir bajorų.
Tautos yra sąmoningos ir valingos kultūrinės, politinės
bendruomenės, o šitai sukėlė industrializacija, spaudos
plėtra ir jos veikiami visuomenės pokyčiai. Juo labiau
pabrėžiamas tautos sąmoningumas ir politinė valia,
juo labiau tautos laikytinos moderniųjų laikų reiškiniu.
Tad teigiama, kad pirmosios tautos išsivystė tik XVI
ar XVII a., ir pradėjo plačiau sklisti XIX a. pradžioje.
Modernizmo šalininkai nurodo, kad iki modernių laikų
valstiečiai nebuvo nei tautiškai, nei politiškai sąmo
ningi. Daugumai Europos gyventojų tautinė tapatybė
nebuvo jų svarbiausia kolektyvinė tapatybė; luominės,
vietinės, regioninės, religinės buvo reikšmingesnės. Re
gioninės tapatybės buvo stiprios ypač tarp bajorų, kurių

sąmoningumas buvo daugiau politinis negu etnokultū
rinis, bet jos veikė ir žemesnių klasių savipratą. Čekai
laikė save bohemais ir moravais, kroatai – dalmatais8.
Nebūta tiek vokiečių, kiek buvo bavarų, prūsų, švabų.
Jei senosios Vakarų Europos karalystės gebėjo savo
gyventojams įskiepyti sąmoningumo pradus, tai tokių
karalysčių daug nebūta. Kiek tautinio sąmoningumo
galėjo turėti lietuviai, latviai, kroatai ir kitos, Miros
lavo Hrocho žodžiais, mažosios Europos tautos, kurias
sudarydavo prie savo dvarų pririšti baudžiauninkai ar
vargingi valstiečiai, gyvenę imperijose ar daugiatau
tėse valstybėse? Lietuviai valstiečiai stokojo tautinio
sąmoningumo. XVII a. egzistavo lietuviškai kalbantis
etnosas, bet ne tauta. Klausiamas, kas jis yra, lietu
viakalbis retai būtų sakęsis esąs lietuvis, veikiau būtų
pasivadinęs sodiečiu, kataliku, savo kaimo gyventoju,
nes šios kolektyvinės tapatybės buvo svarbesnės. Neži
nia, kiek etnoso narių buvo girdėję žodį „lietuvis“, kiek
žinojo, kad jų kalba vadinama lietuvių ar kad lietuvių
tautai priklauso (ar priklausys) dzūkai, suvalkiečiai ir
žemaičiai? Turbūt nedaug. Dar mažiau jie būtų gebėję
apytikriai nurodyti, kur jų tautiečiai gyvena, kokios yra
lietuviakalbių žemės. Be tokių žinių ir supratimo jie te
galėjo turėti miglotą tautinę savipratą.
Nors valstiečiai nelaikė savęs lietuviais, daugelis
Abiejų Tautų Respublikos bajorų, kuriuos vienijo vals
tybinis sąmoningumas, tokiais save laikė9. Bet tai, kad
būta žmonių, kurie vadinosi lietuviais, neįrodo lietuvių
tautos tęstinumo. Žodis „lietuvis“ gal nekito, bet jis nu
rodė kitas lietuvio savybes, taigi ir ženklino skirtingą
sąvoką lietuvis. Bajorams ir šviesuomenei, kaip ir Ado
mui Mickevičiui, lietuviai buvo tam tikros teritorijos
gyventojai, kad ir kokia buvo jų etninė ar tautinė kilmė.
Lietuviškumas buvo teritorinė, politinė, valstybinė, o ne
etninė, kultūrinė kategorija. Savo lietuviškumu didžia
vęsi šviesuomenės atstovai būtų laikę raginimą išmokti
kalbėti lietuviškai absurdišku, net žeminančiu siūlymu.
Kad ir koks buvo lietuviais besivadinančių bajorų sąmo
ningumas, tiksliau jį vadinti valstybiniu, o ne tautiniu.
O jei laikytume jį tautiniu, tai turėtume pabrėžti, kad
toji politinė tautiškumo samprata radikaliai skiriasi
nuo etnokultūrinės, kuri išsivystė tautinio atgimimo
ir nepriklausomybės metais. Skirtingais laikais tą patį
tautovardį sau prisiskyrė skirtingi žmonės, turėję dvi
skirtingas lietuviškumo sampratas, grindžiamas dviem
skirtingais įsivaizdavimo būdais. Nėra pagrindo su
plakti juos į vieną.

6
Robert Bartlett, The Making of Europe, Princeton: Princeton University Press, 1993, p. 198.
7
Azar Gat, Nations, Cambridge: Cambridge University Press, 2013,
p. 12–14.
8
Čekų parlamentarai Austrijos ir Vengrijos Reichsrato sesijų pradžioje tradiciškai reikalaudavo, kad istorinės Bohemijos teisės būtų atstatomos ir gerbiamos. Tik 1917 m. jie viešai prabilo apie reikalą suvienyti
visas čekų žemes, net ir tas, kurios nepriklausė Bohemijos karalystei.

Čekų tautinis sąmoningumas buvo stiprus, Bohemijos karalystės teisės
buvo pabrėžiamos ir taktiniais sumetimais (Bohemijos teisių gynėjų nebuvo galima kaltinti nelojalumu), bet svarbų vaidmenį atliko regioninės
savipratos tradicijos.
9
Nenagrinėsiu klausimo, ar LDK klestėjimo metais XIII–XV a. lietuviai buvo pasiekę tokį kultūrinį ir politinį sąmoningumą, kad jie sudarė
tautą, taigi kad buvo lietuvių tauta, bet po kiek laiko neteko tautą formuojančių ypatybių.
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Ginčai dėl tautų ilgaamžiškumo nebus greitai iš
sprendžiami, nėra ir nebus duomenų, nedviprasmiškai
įrodančių vienos ar kitos pozicijos teisingumą. Esama
reikšmingų tęstinumų – ilgus amžius apytikriai da
bartinės Lietuvos teritorijoje gyveno lietuviškai ar gi
miningomis tarmėmis kalbantys žmonės, kuriuos dar
jungė bendra kilmė, papročiai ir kultūra. Ir kitur pa
saulyje taip būta. Bet jei tauta yra itin reikšminga ir
savo narius įpareigojanti bendruomenė, tai iki moder
nybės tautų nebūta ar būta tik labai mažai. Todėl mo
dernistų argumentai labiau įtikina, juolab kad šuolis iš
etnoso į tautą paprastai nėra spontaniškas ar pasyviai
evoliucinis. Neapsieita be didelių pastangų. Centrinės
valdžios siekė susilpninti subvalstybines regionines ir
etnines tapatybes, įtikinti bavarus, prūsus ir švabus,
kad jie pirmiausia yra vokiečiai, kad Vokietija ir vokie
čių tauta, ne Bavarija ar bavarai, yra pagrindinis poli
tinės ištikimybės bei solidarumo objektas, taigi ragino
įveikti tai, ką sovietai vėliau vadino „vietiniškumu“.
Prancūzija paprastai laikoma tautinės valstybės para
digma, bet XIX a. viduryje trečdaliui jos gyventojų pran
cūzų kalba nebuvo gimtoji. Stengdamasi skelbiamą tau
tos vienybę paversti tikrove, valdžia mėgino visuotiniu
švietimu, šauktinių įdiegimu, dialektų išstūmimu iš
viešojo gyvenimo bei kitomis priemonėmis paversti bre
tonus, provansiečius, flamandus, katalonus, elzasiečius
prancūzais, pašalinti politinį turinį iš etninių tapaty
bių, nustumti šias į paribį, susieti jas vien su liaudies
šokiais, dainomis, rūbais ir kitomis politiškai neutralio
mis „liaudiškumo“ išraiškomis. Mažosios tautos mobili
zavosi kitais būdais.
Modernistai neturi vieningos tautų atsiradimo teori
jos. Ernestas Gellneris sieja tautos išsivystymą su in
dustrializacija, poreikiu turėti raštingą, techniškai įgu
dusią darbo jėgą bei ją išugdančią visuotinę ir vieningą
švietimo sistemą. Benedictas Andersonas skiria pirme
nybę raštingumo plėtrai, kapitalistiniam knygų ir laik
raščių spausdinimui, sudariusiam sąlygas žmonėms
identifikuotis su bendrakalbiais apibrėžtoje teritorijoje.
Dar kiti autoriai pabrėžia politinius procesus. Visos šios
teorijos turi trūkumų, negali išaiškinti įvairių reiški
nių. Bet jos atkreipė dėmesį į du esminius modernybės
pokyčius. Pirma, kalba ir kitos etnoso kultūros žymės,
praeityje neturėjusios politinės reikšmės, dabar pradė
jo lemti žmogaus politinę tapatybę. Antra, besitelkianti
kultūrinė, politinė bendruomenė prisiskyrė sau ir tik
sau teisę save valdyti. Šie skirtumai ženklina procesus,
kurie sudarė sąlygas etnosui pavirsti tauta.

Pradėkime nuo šio tautos apibrėžimo: tauta yra sąmo
ninga ilgalaikė bendruomenė, kurios nariai yra siejami
kultūros ir bendro gyvenimo, ypač rūpinasi vienas kitu
bei savo bendruomenės gerove ir siekia save valdyti.
Tautinę bendruomenę sudaro bendros patirties ir pa
tvarių ryšių telkiama grupė žmonių. Narius sieja ne tik
tai, kas jiems bendra, – gyvenimo būdas, kultūra, tra
dicijos, praeitis, geografinė vieta, – bet ir šio bendrumo
pripažinimas bei vertinimas. Bendruomenė yra laiko
ma išplėsta šeima, jos nariai jaučia artumą ir šilumą,
būdingą šeimos narių tarpusavio santykiams10. Įprasta
kreiptis į tautiečius kaip į brolius ir seseris, bet praeity
je karaliai ir bajorai taip nesikreipdavo į savo pavaldi
nius ir dažnai pabrėždavo tai, kas juos skiria. Tautiečių
tarpusavio ryšiai yra tiesioginiai, jie bendrauja vienas
su kitu be jokių hierarchinių tarpininkų, kiekvienas yra
tiek pat tautos narys, kaip ir visi kiti. Narystė nėra kito
asmens suteikiama malonė, bet įgimta savybė11. Tauta
yra sąmoninga bendruomenė ta prasme, kad jos nariai,
arba atitinkamas jų procentas, supranta esantys tau
tos nariais, laiko savo tautiškumą svarbia, jei ne svar
biausia kolektyvine tapatybe. Tauta turi savo tauto
vardį. Etninė grupė, turinti daugelį objektyvių tautoms
būdingų bruožų, pavyzdžiui, bendrą kalbą, papročius,
bet neturinti tautinės savimonės ir nesilaikanti savęs
tauta, dar nėra tokia. Nėra nesąmoningų tautų, tauti
nis sąmoningumas yra būtina tautos sąlyga. Gudiškai
kalbantys tuteišiai nėra baltarusiai, nors tokiais gali
tapti, padidėjus jų sąmoningumui. Tauta yra ilgalaikė
bendruomenė, kylanti iš praeities kartų ir besitęsianti į
ateitį. Tauta nėra tik horizontali bendruomenė, telkian
ti tuo pačiu laiku gyvenančius tautiečius, bet bendruo
menė su istorine dimensija ir gelme, siejanti save su
protėviais ir palikuonimis bendrame projekte. Ši isto
rinė tąsa suteikia bendrataučių tarpusavio santykiams
didesnį intymumą negu piliečių ryšiams, kurie grin
džiami teritorija ir politiniu įsipareigojimu12. Istorinis
sąmoningumas ir jo veikiami įsivaizdavimai yra svar
būs tautinės tapatybės momentai. Sąmoninga tauta yra
politiškai aktyvi. Tautos priima bendrus sprendimus ir
lemia savo likimą. Pasak Davido Millerio, tuo jos skiria
si nuo religinių bendruomenių, kurios pirmenybę skiria
pastangoms suprasti Dievo norus ir juos vykdyti, o ne
tvarkyti savo reikalus13. Jei tauta yra laikoma vertybe,
svarbu užtikrinti jos ir tautiečių klestėjimą, o tai reika
lauja susitelkti ir įgyti galių, leidžiančių suimti likimą

10
Juozas Girnius išsamiau nagrinėjo bendruomenę ir jos savybes
knygoje: Tauta ir tautinė ištikimybė, Chicago: Į laisvę fondas lietuviškai kultūrai ugdyti, 1961, p. 17–36; taip pat žr. Bernard Yack, Nationalism and the Moral Psychology of Community, Chicago: Chicago University Press, 2013.
11
Sociologas Craigas Calhounas tokius ryšius vadina kategoriniais

(categorical): Craig Calhoun, Nationalism, Minneapolis: University of
Minnesota Press, 1997, p. 37–45; taip pat žr. Bernard Yack, op. cit.,
p. 70.
12
Pilietiniai ryšiai gali tapti tautiniais, jei išsivysto pilietinė tauta arba
jei piliečiai susitapatina su tauta ir į ją įsilieja.
13
Filosofas Davidas Milleris tautos aktyvumą laiko vienu penkių
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į savo rankas. Ne visada pasiseka iškovoti nepriklauso
mybę, net kultūrinę autonomiją, bet jei nėra pastangų
save valdyti, tai nėra ir tautos.
Tautą sudaro įvairūs elementai, kuriuos provizoriškai
galime suskirstyti į tris pagrindines grupes – objekty
vias ypatybes, subjektyvias nuostatas ir valingumą14.
Objektyvios yra tos ypatybės, kurias antropologas ar
kitas stebėtojas galėtų atpažinti ir klasifikuoti, neatsi
žvelgdamas kaip jas suvokia ar vertina tautos nariai.
Bendra kalba, menama ar tikra kilmė, papročiai, tradi
cijos, kultūra apskritai yra dažniausiai minimi objekty
vūs tautos bruožai. Jie ilgai buvo laikomi svarbiausiais
tautos komponentais. Kaip minėta, žmonių susiskirsty
mas į tautas laikytas fundamentaliu, beveik nekintamu
visuomeninio gyvenimo reiškiniu, tad turintis tvirtą ir
apčiuopiamą pagrindą, nepriklausomą nuo nepastovių,
kintančių žmonių (įsi)vaizdavimų ar subjektyvių nuos
tatų. Bet nesunku įrodyti, kad nė vienas objektyvus
bruožas nėra nei būtina, nei pakankama sąlyga tautai.
Nors bendra kalba yra svarbiausia objektyvi ypatybė,
esama tautų, kaip šveicarai, kurios kalba keliomis kal
bomis, ir esama kalbų, kuriomis kalba kelios tautos –
vokiškai kalba vokiečiai, austrai ir šveicarų dauguma.
Esama ir tautų, kaip airiai, kurie kalba ne savo pro
tėvių, bet pavergėjų kalba. Jei kokie nors konkretūs
papročiai ar tradicijos būtų būtina tautos sąlyga, jiems
pakitus ar išnykus tauta nebeegzistuotų arba trans
formuotųsi į kitą tautą. Per pastaruosius 100 metų be
raščiams katalikams valstiečiams tapus išsimokslinu
siais religiškai abejingais miestiečiais, radikaliai pakito
bendra lietuvių gyvensena, papročiai, daugelis tradici
jų. Pakito ir vertybės – šiomis dienomis nesididžiuoja
ma pamaldumu ir skaistybe. Nėra ir paskenduolių. Bet
tauta tebėra. Galima teigti, kad gyvenseną, būdingą lie
tuviams XX a. pradžioje, pakeitė kita – naujoviškesnė,
bet vis dėlto lietuviška gyvensena. Tačiau globalizacijos
sąlygomis reikia klausti, kiek ta gyvensena yra lietuviš
ka, o kiek apskritai vakarietiška, bei kiek yra reikšmin
gų išskirtinai lietuviškų bruožų, išskyrus kalbą.
Susitapatinimas su tauta, savo likimo susiejimas su
tautiečių bei tautos likimu, įsipareigojimai bendratau
čiams bei rūpinimasis jų gerove yra svarbiausios sub
jektyviosios nuostatos. Be jų, ypač be tautinio sąmo
ningumo, negali būti tautos. Nėra savęs nepažįstančios
tautos. Tačiau tų nuostatų negana. Jei branginame
žmones, jais rūpindamiesi, ir su jais siejame savo li
kimą, tai kas nors turi mus saistyti, turime turėti ką
nors bendra, jei ne dėl kitos priežasties, tai todėl, kad
galėtume nustatyti, kas priklauso tai bendruomenei,
kurią stengiamasi puoselėti, ir atpažinti tuos žmones,

kuriems ketiname ištiesti savo ranką. Tada vėl prade
dame ieškoti objektyvių ypatybių, kurios grindžia mūsų
nuostatas ir vaizdavimąsi, suprasdami, jog bendrumo
jausmas nekyla ex nihilo, bet turi remtis kuo nors tin
kamu. Mes daug ko bendra turime su įvairiais žmonė
mis, bet bendrų savybių turėjimas savaime neskatina
bendrumo jausmo. Aš turiu daug savybių, kurias turi
ir kiti. Esu rudaakis, kadaise lošdavau krepšinį, prieš
keletą savaičių lėktuvu nusileidau Frankfurto oro uos
te, stengiuosi vakarais nespoksoti į televizorių. Šios
savybės neskatina bendrumo jausmų. Šūkis – pasaulio
rudaakiai (ar Frankfurto oro uosto keleiviai, ar lapkritį
gimusieji), vienykitės – nesulauktų platesnio atgarsio.
Ir rudaakiai, ir lapkritį gimusieji, ir Frankfurto oro uos
to keleiviai negalėtų sukurti artimesnių ryšių siejamos
bendruomenės, juolab tautos, kad ir kiek jie stengtųsi.
Nereikia tokių kraštutinių pavyzdžių, kad prisimintu
me, jog nelengva sukurti tautą. Valonai ir flamandai
nelaiko savęs belgais, nors jau beveik 200 metų gyvena
vienoje valstybėje. Nepasisekė sukurti jugoslavų ir če
koslovakų tautų. Vidaus karai ir anarchija Afganistane,
Irake, Libijoje, Sirijoje ir daugelyje Afrikos šalių rodo,
kad sunku telkti tautas ir skatinti bendruomeniškumą.
Tad nors atskirai objektyvios savybės nėra nei būtinos,
nei pakankamos tautos sąlygos, be kurios nors jų, kad
ir kintančios kombinacijos neišsivystytų ir neišliktų pa
tvari tautinė tapatybė. Objektyvūs bruožai ir subjekty
vios nuostatos persipina, vieni kitus palaikydami.
Tautos valingumas pasireiškia jos aktyvume bei sie
kyje užtikrinti savo klestėjimą. Kaip nėra nesąmoningų
tautų, taip nėra ir tautų, tiek abejingų savo likimui, kad
jį patikėtų kitataučiams. Sąmoningumo augimui neiš
vengiamai iškeliant politinius tikslus, tautos užsiima
politine veikla ir siekia save valdyti, nes be savos valsty
bės negalima sustiprinti tautinės tapatybės, ją konsoli
duoti, užtikrinti tautinės kultūros vystymosi. Ne visada
pasiseka laiduoti apsisprendimo teisę ir iškovoti nepri
klausomybę, tad reikia tenkintis autonomija, ypač ma
žesnėms tautoms. Dažnai ir to nepasiekiama, bet pastan
gų neatsisakoma. O jei tauta atsisakytų visų politinių
siekių, leistų kitataučiams priimti jos ateitį lemiančius
kultūrinius ir politinius sprendimus, tai būtų ženklas,
jog tauta įsilieja į kitą ar tik šiaip nutausta ir miršta.

pagrindinių jos bruožų (David Miller, On Nationality, Oxford: Oxford University Press, 1995, p. 24). Jis nepakankamai įvertina religinių
bendruomenių aktyvumą, ypač jei prisimenama, kiek būta religinių
karų, mėginimų sukurti Dievo karalystę žemėje arba bent laiduoti, jog

šalies įstatymai neprieštarautų religijos normoms.
14
Į šias plačias kategorijas galima įtalpinti kitus tautos aspektus, kaip
antai ryšį su teritorija. Kai kurios objektyviomis laikomos ypatybės turi
ryškų subjektyvų atspalvį.
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III
Kilmė, kalba ir kultūra yra svarbiausios objektyvio
sios ypatybės. Kadaise plačiai paplitusios objektyvisti
nės tautos teorijos ypatingos reikšmės teikdavo kilmei.
Tauta dažnai buvo vaizduojama kaip didelė šeima, ku
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rios narius sieja biologiniai ryšiai. Eugenika ir kiti pseu
domokslai palaikė įsitikinimą, kad tautos turi rasinį pa
grindą ir bendrą „kraują“. Naciams rasė nustelbė tautą,
kraujas – kalbą ir kultūrą. Nors zoologinė tautos samp
rata yra atgrasi, žmogus nėra tik dvasinė būtybė. Sun
ku neigti biologinį tęstinumą, tai, kad esama biologinių
ryšių tarp žmonių, kurie gyveno etnografinėse lietuvių
žemėse prieš penkis šimtus metų ir kurie dabar gyvena
Lietuvos teritorijoje. Yra ir kūniškų panašumų, „lietu
viškų“ fizionomijų, lietuviams būdingų veido bruožų ir
fizinių savybių, nors daugelis lietuvių jų ir neturi.
Jaunojo Antano Maceinos samprotavimuose apie tau
tą neapsieita be tuo laikotarpiu paplitusio biologinio de
terminizmo. Kaip ir daugelis to meto teoretikų, Maceina
manė, kad rasė, aplinka ir istorinis likimas labiausiai
veikė tautą. Žmogaus biologinė ir genetinė sąranga,
veikiama aplinkos, sukuria fizinį tautos tipą, kuris įta
koja dvasią ir mąstymą: „Tauta nebus mokslininkė, jei
etninis josios tipas neturės gero juslinio pažinimo“. Be
tinkamo biologinio paveldo žmogus negali pilnai įsilieti
į tautą, nes „svetimo etninio tipo individas negali ligi
gelmių suaugti su tautiškomis lytimis, nes materiali
nis jo pagrindas lieka visados skirtingas ir todėl kūno
veikimas nesiderina su tautiškumo reikalaujamu sielos
veikimu“15. Vėliau Maceina atsisakė šių pažiūrų, bet
biologinį determinizmą pakeitė lingvistiniu determiniz
mu. Ne rasė, ne aplinka, o gimtoji kalba didele dalimi
lemia žmogaus galvojimą. Lietuvių kalba, kaip ir visos
kitos kalbos, turi „savo regėjimo kampą“, kuriame būty
bės visuma atsiskleidžia vienkartiškai; pasaulio kalbos
yra lyg skirtingos formos, nustatančios žmogaus paži
nimo galimybes ir apskritai apsprendžiančios žmogaus
žvilgsnį į pasaulį16.
Biologinės kilmės sureikšminimas objektyvistinė
se teorijose priveda prie išvadų, kurios nedera su ki
tais šios teorijos šalininkų įsitikinimams. Jei, sekant
Treitschke, būtų manoma, kad tautą gali sudaryti žmo
nės, kurie yra jai abejingi, tauta nebebūtų solidarumo ir
broliškų jausmų siejama bendruomenė, o priklausymas
jai taptų statistinė kategorija, kaip asmens akių spalva
arba svoris. Jei žmogus gali priklausyti tautai to neži
nodamas, tai tautinė tapatybė virsta neįpareigojančiu
menkniekiu, užuot buvusi reikšminga veiksmus ir mąs
tysena veikiančia kolektyvine tapatybe. Sureikšminant
biologinę kilmę, tauta paverčiama rasės (kad ir kas tai
būtų) epifenomenu, o žmogus genealoginiam medžiui
suteikiamas didesnis vaidmuo nulemiant jo tautinę ta
patybę negu kultūrai, kalbai, rūpinimuisi tautiečiais.

Treitschke nemanė, kad elzasiečiai staiga praregės ir
pradės save laikyti vokiečiais, bet vylėsi, kad spaudos,
viešosios erdvės ir mokyklų poveikis, valdžios varžymai
bei kitos spaudimo priemonės ilgainiui sukurs aplinką,
kurį paskatins elzasiečius prisiimti tai, ką jis laikė jų
tikrąja tautine tapatybe. Panašios mintys buvo reiš
kiamos lietuvių tarpukario romanuose, kurie vaizdavo,
kaip kryžiuočių pagrobti vaikai, grįžę į Lietuvą ir vėl
išgirdę savo tėvų ir protėvių kalbą, atbunda ir atranda
save, nutaria tapti lietuviais ir stoti į kovą su tautos
priešais. Žmogus gali keisti savo tautinę tapatybę, ir šį
žingsnį gali skatinti sužinojimas, kad jo protėviai buvo
vokiečiai ar lietuviai. Bet šitokiame atsivertime bei su
sitapatinime su protėvių tauta, lemiami yra subjekty
vūs, o ne biologiniai faktoriai. Atsivertimą lemia ne duo
menys, o žmogaus reakcija į juos. Atsivers tik tie, kurie
nutars keisti savo nuostatas, įsivaizdavimus, savipratą
ir įsipareigojimus. Duomenys apie biologinę kilmę sa
vaime nekeičia žmogaus savipratos ir tapatybės, ir lieka
be poveikio, jei žmogus yra jiems abejingas.
Rasistams kilmė yra grynai biologinis, genetinis da
lykas. Bet kilmė dažnai suprantama plačiau ir nesuve
dama vien į biologinius ryšius ir genetinį paveldą. Kai
kalbame apie žmogaus kilmę, dažnai turime omenyje
ne tiek genetinį paveldą, kiek kultūrinę aplinką, ku
rioje jis išaugo, kalbą, kuria jis kalba, kultūrą, kurią
jis įsisavino. Lenkų kilmės Lietuvos piliečiai nėra tik
tie, kurie gali įrodyti, jog jų seneliai ir senelių seneliai
buvo lenkai, bet ir tie, kurie lenkiškai kalba ir laiko
save lenkais, nesvarbu, kaip jų protėviai save įsivaiz
duodavo. Šia prasme kilmė yra ne tik biologijos, bet ir
kultūros apraiška. Antra vertus, pasibjaurėjimas rasiz
mu galbūt paskatino tyrinėtojus perdėm sureikšminti
dabartį bei žmogų supančią aplinką ir nepakankamai
dėmesio kreipti į ilgamečius procesus. Kai kurie eko
nomistų tyrimai duoda pagrindo manyti, kad istorinė
patirtis gali turėti itin ilgalaikį, dažnai nesąmoningą
poveikį būsimų kartų mąstysenai ir veikimui. Ekono
mistai Nathanas Nunnas ir Leonardas Wantchekonas
pastebėjo, kad vargingiausi nūdienos Afrikos regionai
yra tie, kuriuose labiausiai klestėjo prekyba vergais, ir
kad tų regionų gyventojų tarpusavio pasitikėjimas yra
ryškiai mažesnis negu vietose, kuriose nevykdavo ver
gų medžioklės. Iš pradžių vergus gaudydavo tam tikslui
specialiai atvykę organizuoti būriai. Jų veiklai sukėlus
suirutę ir paniką, net draugai bei šeimos nariai pradė
jo grobti ir parduoti vienas kitą į vergiją. Šiomis įtaru
mo ir netikrumo aplinkybėmis, kuriomis reikėjo nuolat

15
Antanas Maceina, Tautinis auklėjimas, Kaunas: Š. Kazimiero draugijos leidinys, 1934, p. 150, 154.
16
Antanas Maceina, Filosofijos kilmė ir prasmė, Roma: Lietuvos Katalikų Mokslo Akademija, 1978. Šios tezės, kurias Maceina kartojo kituose savo darbuose, yra vadinamosios Sapir-Whorf hipotezės variantai.
Žmogaus kalba sąlygojanti jo mąstymo būdą, paveikdama jo juslinius

pergyvenimus, kartu sukurdama savitą „pasaulį“ bei pasaulėžiūrą.
Panašias teorijas anksčiau skelbė Johannas Herderis, Wilhelmas von
Humboldtas ir Friedrichas Schleiermacheris, pasak kurio, kiekviena
kalba esanti ypatingas mąstymo būdas, ir kas pamąstyta viena kalba,
negali būti taip pat pakartojama kitoje kalboje.
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nebūtų tapę prancūzais arba bent ne taip greitai, jei tuo
saugotis išdavystės, išsivystė nepasitikėjimo kultūra,
pat metu valdžia nebūtų išstūmusi iš viešojo gyvenimo ir
kuri gaji ir dabar17. Du kiti ekonomistai Nico Voigtlän
mokyklų bretonų, katalonų, provansiečių ir kitų etnosų
deris ir Hansas Joachimas Vothas parodė, kad Hilterio
kalbų. Prancūzų tapatybės stiprinimą lydėjo regioninių
laikais stipriau prasiveržė antisemitizmas ir smurtas
tapatybių silpninimas, vietos kalbų pavertimas patois,
prieš žydus tuose Vokietijos miestuose, kuriuose žydai
kurių buvo atsisakoma tariamos pažangos vardan. Rytų
buvo žudomi per XIV a. Juodąją mirtį18. Antisemitizmo
gajumas yra nelauktas, nes beveik visi
žydai paliko Vokietiją po XV a. ir dides
niais skaičiais grįžo tik XIX a. pradžioje.
Neatmestina galimybė, kad kai kurie lie
tuviams būdingesni elgesio bruožai pa
ženklinti gilios praeities pergyvenimų ir
yra nesąmoningo paveldo dalis.
Kalba yra svarbus daugelio tautų bend
rumą skatinantis veiksnys ir skiriamasis
bruožas. Kaip minėta, esama išimčių, bet
daugumai tautų kalba yra tautinės tapa
tybės ramstis. Sunku įsivaizduoti lietu
vių tautą be lietuvių kalbos, nes sunku
įsivaizduoti, kuo tokiu atveju būtų grin
džiama tautinė savijauta, kokios savy
bės perimtų kalbos vaidmenį palaikant
tautinį sąmoningumą. Išeivijoje Feliksas
Jucevičius aiškino, kad „lietuvių tautą ne
tiek sudaro lietuviškai kalbantieji, kiek
lietuviškai galvojantieji“, užmiršdamas,
kad lietuviakalbiai, ko gero, sudaro 99%
lietuviškai galvojančiųjų19. Kultūra nėra
tik kalba, bet be kalbos negalėtų klestėti
savita lietuviška kultūra. Atsisakę kal
bos, būtume atkirsti nuo kultūros pavel
do, o istorinė tąsa yra sudėtinė kultūros
dalis. Maironio bei kitų literatūros klasi
Linas Liandzbergis. Piknikas šalikelėje, paliekantiems Marijos žemę. 2011. Drobė, akrilas
kų darbai būtų nepasiekiami, nesupras
ir Vidurio Europoje kalba sudarė pagrindą tautiniam
tume liaudies dainų ir patarlių žodžių. Netekus savitos
kalbos, dažnai atsisakoma etninės ir tautinės tapatybės
atgimimui – ji buvo laikoma svarbiausiu etnoso ski
riamuoju bruožu, kuris labiau nustatė narystę tauto
ir asimiliuojamasi į tautą, kurios kalba dabar kalba
je negu tikra ar menama kilmė. Atgimimų šaukliams
ma20. Gal liktų kažkokie sentimentai, gal būtų puose
tautą sudarė niekinama kalba kalbantis etnosas. Čekai
lėjami tautiniai šokiai ir archaiški papročiai, kaip daro
buvo tie, kurie kalbėjo čekiškai, ne vokiškai, rumunai –
išeiviai ir imigrantai. Bet visa tai yra proginė pramoga,
rumuniškai, o ne vengriškai, lietuviai – lietuviškai, o ne
o ne klestinčio tautiškumo išraiška21.
lenkiškai. Savo garsiuosiuose Keturiolikoje punktų JAV
Kalbos netekimas dažnai susietas su tautos ar etnoso
prezidentas Woodrow Wilsonas deklaravo tautų apsis
išnykimu, o tautinis atgimimas – su kalbos atnaujinimu
prendimo teisę ir reikalavo, kad būtų sukurta nepriklau
standartizuotos bendrinės kalbos pavidalu, jos įvedimu
soma Lenkijos valstybė, į kurios teritoriją turėtų būti
į viešąjį gyvenimą. Eugeno Weberio žodžiais, valstiečiai
17
Nathan Nunn, Leonard Wantchekon, „The Slave Trade and the
Origins of Mistrust in Africa“, in: American Economic Review, 2011, t.
101 (7), p. 3221–3252.
18
Nico Voigtländer, Hans-Joachim Voth, „The geography of hate: How
anti-Semitism in interwar Germany was influenced by the medieval mass
murder of Jews“, in: http://www.voxeu.org/article/how-anti-semitism-interwar-germany-was-influenced-medieval-mass-murder-jews.
19
Feliksas Jucevičius, Tauta tikrovės ir mito žaisme, Putnam, Conn.:
Immaculata, 1970, p. 30.
20
Airiai ir valai neteko savo kalbos, bet išlaikė savo etninę tapaty-
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bę. Tai įvyko ypatingomis sąlygomis. Airių engėjai buvo protestantai,
tad neapykanta engėjui bei katalikybė užkirto kelią anglų tapatybės
įsisavinimui ir savosios atsisakymui. Valų patirtis kita – svarbų vaidmenį atliko regiono industrializacija ir Anglijos valdininkai, palaikę valų
tautines aspiracijas, tikėdamiesi, kad tai stiprins Didžiosios Britanijos
valstybingumą.
21
Maceina švelniai tyčiojasi iš išeivijos mados karti „piršlį-melagį“,
kai sužadėtinių santykiuose piršlio išvis nebūta; žr. Antanas Maceina, Asmuo ir istorija, (ser. Mūsų idėjos dabarties šviesoje), Southfield
(Mich.): Ateitis, 1981, p. 44.
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įtrauktos neabejotinai etninės lenkų žemės. Jis laikė
lenkiškomis žemėmis tas, kuriose gyveno lenkakalbiai.
Etnosui konsoliduotis padėjo mitai, legendos, prisimini
mai apie kadaise buvusias galingas valstybes, garbin
gus protėvių žygius. Bet jie turėjo šalutinį vaidmenį,
„gimtosios kalbos“ atgaivinimas ir protegavimas buvo
atgimimo pamatas. Nors atgimimo šaukliai buvo gerai
išsilavinę, daugelis jų išmoko laisvai kalbėti savo „gimtą
ja kalba“, kai jie jau buvo suaugę. Ilgai truko, kol ji tapo
jų bendravimo kalba. Estų atgimimo tėvai tarpusavyje
kalbėjo vokiškai iki paskutinio XIX a. dešimtmečio22.
Estijos pavyzdys pamokomas ir kitu atžvilgiu. Straips
nyje „Ar tautos turi bambas?“ Gellneris stengėsi įrody
ti, kad tautos nebūtinai išsivysto iš kultūrinių etninių
bendruomenių, taigi neturi ir bambos, kaip jos neturėtų
Adomas, jei jis buvo Dievo sukurtas, o ne iš moters gi
męs23. Gellneris nurodė, kad XIX a. pradžioje estai netu
rėjo nei etnonimo (jie save laikė „tais, kurie gyvena iš že
mės“), nei etninio sąmoningumo. Skirtingai nuo Čekijos,
Estija niekada nebuvo valstybė, tad neturėjo ir istorinės
bambos. Bet dabar estai yra gyvybinga tauta. Pasak
Gellnerio, estų patirtis rodo, kad tauta nebūtinai susieta
su etnosu, kad atitinkamomis aplinkybėmis ji gali kilti
beveik gaivališkai, kad tauta gali būti sukuriama lyg iš
nieko. Argumentas neįtikina. Gellneris parodo, kad tau
tinis ar etninis sąmoningumas ir istorinė valstybinė pra
eitis nėra vienintelės tautų „bambos“, būtini jų pradai.
Etnonimo neturėjimas liudija silpnai išsivysčiusį sąmo
ningumą, bet nerodo, kad jo išvis nebūta. XIX a. pradžios
estai žinojo, su kuo gali ir su kuo negali susišnekėti, ir
kas šiuo labai svarbiu atžvilgiu yra „savas“ ir kas yra
„kitas“. Estų etnosas būtų galėjęs išnykti. Bet kol kalba
buvo gyva, tol tikimybė, kad estai sukurs bendrą tautą
su latviais ar rusais, buvo gerokai mažesnė negu tikimy
bė, kad jie išsiugdys tautinį sąmoningumą ir taps tauta.
Nors kalbos mokėjimas labiau sieja žmones negu plau
kų spalva ar gimtadienis, nes leidžia susišnekėti ir vie
nas kitą suprasti, nereikia sureikšminti ir jos. Bendra
kalba nėra pakankamas pagrindas sukelti priklausymo
patvariai bendruomenei jausmus. Ir etniniai prancūzai,
ir frankofilai, ir frankofonai afrikiečiai puikiausiai kal

ba prancūziškai, bet jie nesudaro vienos tautos. Kaip
minėta, daugelis Rytų ir Vidurio Europos tautų tėvų
pasuko atgimimo linkme menkai, jei išvis mokėdami
tą kalbą, kurios vardu jie žadino valstiečius. Jų tau
tinis sąmoningumas nebuvo kasdienio kalbos vartoji
mo vaisius. Veikiau tas sąmoningumas, kurio versmių
reikia ieškoti kitur, skatino juos branginti tą kalbą ir
tuos, kurie, skirtingai nuo jų, ja kalbėjo. Tai dar vienas
priminimas, kad kalbos mokėjimas nelemia tautinio
sąmoningumo ir kad tautinis sąmoningumas gali pra
žysti be kalbos. Elzasiečiai nėra vieninteliai, kurių kal
ba (vokiečių) nenulėmė jų tautinės sąmonės. Po Pirmojo
pasaulinio karo 1920 m. vyko plebiscitai Mozūrijoje ir
Varmijoje, Rytprūsių Alenšteino (Olštyno) ir Marien
verderio (Kvidzyno) srityse. Nors gyventojų dauguma
ir buvo lenkakalbiai, daugiau negu 95% balsuotojų nu
tarė pasilikti Vokietijoje, o ne prisijungti prie Lenkijos.
Jų prisirišimas prie vokiečių buvo toks, kad net siūloma
juos vadinti „lenkiškai kalbančiais vokiečiais“24.
Kultūra irgi yra viena svarbiausių tautos objektyvių
ypatybių. Kalba, papročiai, tradicijos, dainos, šokiai,
apranga, virtuvė ir religija laikomos kultūros dalimis.
Pasikliausiu itin plačiu Juozo Girniaus kultūros apibrė
žimu, kad kultūra esanti „tautos forma“, kuri „visus tau
tos elementus sulydo į vieną visumą“, ir kuriai „priklau
so visi tie ryšiai, kurie sieja tautą“. Kultūra suformuoja
tautinę individualybę, jai suteikia „dvasinę vienybę ir
tuo būdu gaivina savo sukurtosios tautos gyvybę“. Tau
tos kultūros individualus stilius išsiskiria iš kitų tautų25.
Suponuojama, kad kultūra aprėpia viską, kas tautą pa
daro tuo, kas ji yra26. Lietuvių kultūra yra skiriamasis
lietuvių tautos bruožas, latvių kultūra – latvių tautos ir
t. t. Išskirtinį kultūros vaidmenį tautos suvokime rodo
ir tai, kad pilietinei tautai priešpriešinama etninė tau
ta dažnai tiesiog vadinama kultūrine tauta. Bet viso,
kas tautiška, siejimas su kultūra nelabai padeda nu
statyti, kokie yra išskirtiniai tautinės kultūros bruožai.
Kultūra nėra vienalytis reiškinys. Yra liaudies kultū
ra ir šviesuomenės ar aukštoji kultūra. Lietuvių liaudies
kultūra egzistavo XVIII a., bet aukštosios lietuviškos
kultūros nebūta, nes šviesuomenė nekalbėjo lietuviš

22
Toivo U. Raun, Estonia and the Estonians, Stanford: Hoover Institution Press, 22001, p. 77.
23
Ernest Gellner, „Do nations have navels?“, in: Nations and Nationalism, 1996, t. 2 (3), p. 366–370; išsamesnė straipsnio versija išspausdinta jo knygoje: Nationalism, New York: Weidenfeld & Nicolson,
1997, p. 90–101.
24
Be abejo, poveikį priimant sprendimą turėjo tai, kad Mozūrijos
lenkakalbiai buvo protestantai, ir šiuo požiūriu vokiečiai jiems buvo
artimesni negu lenkai (nors Varmijos lenkakalbiai buvo katalikai), kad
būta nuogąstavimų, jog bolševikų Rusija gali užkariauti Lenkiją, kad
prisijungus prie Lenkijos smuks gyvenimo lygis. Bet akivaizdu, kad šie
lenkakalbiai nelaikė savęs lenkais. 1944–1945 m. dauguma jų kartu su
vokiečiais pasitraukė į Vakarus; žr. Margaret MacMillan, Paris 1919: Six
Months that Changed the World, New York: Random House, 2001, p.
217; Richard Blanke, „Interwar Poland and the Problem of Polish-spea-

king Germans“, in: Charles W. Ingrao, Franz A. J. Szabo (ed.), Germans
in the East, West Lafayette: Purdue University Press, 2007, p. 261–262;
taip pat žr. Richard Blanke, Polish-Speaking Germans? Language and
National Identity among the Masurians since 1871, Cologne, Weimar,
Vienna: Bohlau Verlag, 2001, p. 55–121.
25
Juozas Girnius, op. cit., p. 78–82.
26
Kultūros ir jai giminingų sąvokų neapibrėžtumą rodo tai, kad Maceina iš esmės sutapatina kultūrą ir tradiciją. Jis teigia, kad „tradicijai
priklauso visa, ką tauta yra sukūrusi amžių eigoje: pasakos, dainos,
šokiai, dailė, žmonių santykiavimo lytys, literatūra, filosofija, religija, o svarbiausia kalba… Tradicija yra kultūros lytyse įsikūnijusi tautos
patirtis“ (Antanas Maceina, Asmuo ir istorija, p. 41). Maceinos „tradicija“ yra labai panaši į Girniaus „kultūrą“, – ir viena, ir kita susieta su
forma ar lytimi.
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kai, nebuvo lietuviškų aukštųjų mokyklų, laikraščių,
operų, literatūros, nors ir būta paskirų lietuviškų teks
tų. Šalkauskis ir Maceina pabrėždavo aukštosios kultū
ros svarbą. Esą lietuvių tauta pasieks aukštesnę nacijos
pakopą, kai turės visuotinės reikšmės kūrybinių laimė
jimų. Nors aukštoji kultūra įrodo tautos brandą, jie net
daugiau reikšmės skyrė bendrajai tautos daugumos
kultūrai. Ir Girnius aiškina, kad kultūros lygį lemia ne
atskirų genijų skaičius, bet visų tautos narių šviesu
mas, kultūrinių interesų plotis, kultūrinių nusiteikimų
lygis. Pasak Maceinos, bendrasis tautos kultūringumas
svarbesnis už jos „viršūnių“ ypatingus laimėjimus. Nors
vokiečių tauta turi pačių didžiausių pasaulio muzikos
genijų, savyje ji yra „nuostabiai nemuzikali“, atsilieka
nuo lietuvių muzikalumo lygio27. Atsižvelgus į kultūros
daugialytiškumą, kyla klausimas, kokia prasme galime
kalbėti apie tautos kultūrą, kuri vienija fizikus ir filoso
fus su gatvių šlavėjais ir kasininkais. Skiriasi poreikiai
ir pomėgiai, bendravimo būdai, laisvalaikio užsiėmimai
ir beveik visa kita, išskyrus kalbą. Pomėgiai ir interesai
labiau sieja Sorbonos profesorių su Oksfordo dėstytoju
negu su Prancūzijos kaimo gyventoju, o anglų docentas
daugiau ką bendra turi su prancūzu mokslininku negu
su Bredfordo santechniku. Žmogus gali būti visavertis
ir kelių kultūros bendruomenių narys. Tad kas yra tos
prancūzų, lietuvių ir kitų tautų kultūros, kokie jų bruo
žai jungia tautiečius, kitais atžvilgiais tarpusavyje tu
rinčius mažai ką bendra?
Konkretus turinys nenulemia tautinės kultūros. Kul
tūra, papročiai, tradicija ir kitos jos sudėtinės dalys nuo
lat kinta. Nėra jokių atpažįstamų ir apčiuopiamų savy
bių a, b, c..., kurios pastoviai ženklintų tautinę kultūrą,
ir kurioms išnykus (bent daugelio tautų atveju), išnyk
tų pati kultūra, išskyrus kalbą. XX a. lietuvių kultūra
smarkiai skiriasi nuo XXI a. lietuvių kultūros. Neabe
joju, kad daugiau negu pusė tų bruožų, kuriuos 1914 m.
antropologas būtų laikęs svarbiais lietuvių kultūrai,
2014 m. jau nebėra, arba nėra gyvosios kultūros dalis.
Rumšiškių liaudies buities muziejus yra kultūros draus
tinis, kuriame siekiama konservuojant išlaikyti, kas jau
praėjo28. Atlikdami savo programas, liaudies šokių an
sambliai apsivelka tautiniais rūbai. Bet programai pa
sibaigus daugelis veikiausiai persirengia džinsais, kurie
yra dabartiniai tautiniai rūbai ne tik lietuviams, bet ir
daugumai europiečių, ir klausosi angliškai dainuojančių
lietuvių pop dainininkų.
Nors turinys kinta, kultūros lieka. Išskirtinėmis
aplinkybėmis galima apsieiti net be kalbos. Ne vienas
airių nacionalistas ragino atsikratyti galų kalbos, nes
pastangos ją atgaivinti esą atitraukė dėmesį nuo svar

besnių politinių užduočių. Šie nacionalistai teigtų, kad
reikia puoselėti airių kultūrą, bet kultūrą be galų kal
bos. Šiuo metu airiai yra išimtis – savita kalba yra dau
gumos kultūrų kertinis akmuo. Galime įsilieti į sveti
mas kultūras, jas įsisavinti. Frankofilai moka prancūzų
kalbą, grožisi jos literatūra, išmano šalies istoriją, ža
visi viskuo, kas prancūziška. Ne vienas frankofilas yra
giliau susipažinęs su Prancūzijos kultūra, jos regionų
ypatybėmis ir papročiais negu eiliniai šalies gyventojai.
Bet frankofilas nėra prancūzas, jo sąlytis su prancūziš
ka kultūra kitoks. Jam ši kultūra brangi ir artima, bet
ne sava, nes negimtoji29. Net jei lituanofilas būtų gerai
susipažinęs su daugeliu lietuvių kultūros aspektų, ku
rie yra svetimi eiliniam verslininkui arba Maximos ka
sininkei, ta kultūra nėra jo, skirtingai nuo kasininkės,
kuriai gimtoji kultūra yra sava. Maceina pažymi, kad
„svetimos kultūros prisiėmimas ir gilus jos pažinimas
dar anaiptol nepadaro žmogaus šią kultūrą sukūrusios
ir tebekuriančios tautos nariu“. Verta dar pastebėti,
kad gilus kultūros pažinimas yra vienas dalykas, mė
ginimas svetimą kultūrą padaryti sava – kitas. Ne visi,
gerai susipažinę su kultūra, stengiasi įsilieti į ją, tapti
tos kultūrinės bendruomenės nariais. Politiniai bėgliai
dažnai sąmoningai stengiasi atsiriboti nuo vietos kultū
ros, puoselėdami viltį sugrįžti į tėvynę.
Jei kultūros turinys kinta, o įsijautimas ir gilus jos
pažinimas nebūtinai padaro kultūrą sava, tai kokie yra
kultūros skiriamieji bruožai? Tautinės kultūros savitu
mo reikia ieškoti kitur. Patrauklus kandidatas yra tai,
ką Gellneris gal pavadintų jos istorine bamba. Tautinė
kultūra yra paveldėta, ryšys su praeitimi suteikia jai
savastį. Istorinė tąsa ženklina tautos kultūrą, paveldė
tą iš tėvų ir protėvių, vertinamą ir perduodamą, nors ir
pakeistą, ateities kartoms. Kultūra ir jos sudėtinės da
lys – tradicija ir papročiai – yra daugelį kartų apimanti
gyvensena, kuri siekia apsaugoti tai, kas vertinama. Ir
ši tąsa yra unikali kiekvienai tautai. Tradicijų ir kultū
ros palaikymas įprasmina gyvenimą, nes išsaugoja ver
tybes, kurios praturtina kasdienybę ir suteikia prasmės
žmogaus gyvenimui. Išsaugodamas ir puoselėdamas
vertybes, žmogus įsirikiuoja į daugelį kartų aprėpian
čią grandinę žmonių, kurie irgi sergėjo bendruomenės
sukurtą gyvenseną ir iš jos kylančias vertybes, kartu ir
peržengdami save. Profesorius ir kaimietis kalbės ta pa
čia kalba, bus susipažinę su svarbiausiais tautos ir ša
lies istoriniais įvykiais, gal gardžiuosis kai kuriais tradi
ciniais patiekalais, prisimins mamos liūliuotas lopšines.
Jie visa tai laikys savo paveldu, tuo, ką gavo iš ilgos pro
tėvių eilės, o tos tąsos nuojautos neturi ir negali turėti
kitataučiai, kad ir kiek giliai jie yra pasinėrę į tą kultūrą.

27
Juozas Girnius, op. cit., p. 86; Antanas Maceina, „Dviejų kultūrų
sankirtis“, in: Antanas Maceina, Raštai, t. 9: Filosofija ir kultūra, Kalbos
filosofija, Literatūrinės interpretacijos, sudarė Antanas Rybelis, (ser. Iš
Lietuvos filosofijos palikimo), Vilnius: Margi raštai, 2004, p. 169.

28
Liaudies dainas tebedainuoja etnografiniai būreliai, taip paversdami jas aukštosios kultūros dalimi.
29
Antanas Maceina, Asmuo ir istorija, p. 72.
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IV
Du subjektyvūs momentai yra itin svarbūs tautai:
tautinis sąmoningumas ir istorinio sąmoningumo pa
laikomas solidarumas. Jei didžioji bendruomenės na
rių dalis neturi šių nuostatų, tai galima argumentuoti,
kad tautos nėra. Juozui Girniui sąmoningumo išsivys
tymas ženklina takoskyrą tarp etninės bendruomenės
ir tautos. „Kol tautinė sąmonė nėra išsiskleidusi, tol
atitinkamos tautos lyg ir nėra, nes ji pati savęs nežino.
Čia yra skirtumas tarp etninės bendruomenės ir sąmo
ningos tautos.“30 Nėra tautos be tautinio sąmoningu
mo, o tautovardžio turėjimas ir platesnis jo vartojimas
yra minimali tautinės sąmonės išraiška. Tautovardžiu
nesivadinantis etnosas dar savęs nepažįsta ir stokoja
tautinio sąmoningumo. Besitelkiančios tautos susiku
ria tautovardžius, kad galėtų identifikuotis. Po Pirmojo
pasaulinio karo pradėta kalbėti apie čekoslovakus ir
jugoslavus. Šių tautų kūrimo procesui žlugus, tauto
vardžiai žymi jau neegzistuojančias bendruomenes. Ka
daise buvo manoma, jog tautinės sąmonės atbudimas
vyksta gaivališkai ir pirminių bendruomenių brendimo
stadijose. Bet tautinis sąmoningumas ir jį palaikantys
įsivaizdavimai vystosi etapais31. Pirminėse tautos gene
zės stadijose tik mažuma susieja savo likimą su kuria
ma tauta, bet ilgainiui, ypač masinės komunikacijos są
lygomis, didesnė žmonių dalis supranta priklausantys
tautai, net jei kai kurie jų yra jai abejingi.
Nesant tautovardžio, nėra tautinio sąmoningumo.
Bet tautovardžio paplitimas dar nereiškia, kad egzis
tuoja nedviprasmis tautinis sąmoningumas. Jei tauta,
Benedicto Andersono žodžiais, yra įsivaizduojama bend
ruomenė, tai bendruomenės nariai turi ne tik laikyti
save tokiais, bet ir bent minimaliai suvokti, kas priklau
so tai bendruomenei, kokia jos apimtis, kokios jos narių
savybės. Atsakymų į tokius klausimus nesulauksi be
raščių valstiečių apgyventame provincijos užkampyje, o
tik atitinkamomis sąlygomis, deramai išsivysčiusioje vi
suomenėje32. Andersono kritikai mano, kad jis menkina
tautas, neįvertina objektyvių jų ypatybių, paverčia jas
nacionalistų išmone, beveik iliuzija. Nors galima kriti
kuoti daug Andersono teiginių, pavyzdžiui, kad pirmos
tautos buvo kuriamos Pietų Amerikoje, pagrindinė jo
įžvalga yra neginčytina. Tautą, kitaip negu gentį, ga
lima tik įsivaizduoti. Nesukviesi visų arba daugumos
Juozas Girnius, op. cit., p. 91.
Gana glaustai išdėstysiu savo argumentus apie esminį tautinio sąmoningumo vaidmenį, nes apie tai jau rašiau straipsnyje „Mąstymas
tautomis: konceptuali normatyvioji nacionalizmo schema“, in: NŽ-A,
2011, Nr. 6, p. 374–377.
32
Pasak Andersono, religijos įtaka turi susilpnėti (dėl šios sąlygos galima ginčytis), monarchijas turi pakeisti respublikos, kitaip suprantančios valstybės paskirtį, reikšmę ir teisėtumą, visuomenėje turi įsitvirtinti rinkos ūkis, raštingumas, spaudos kapitalizmas, kuris savo ruožtu
sudaro sąlygas sukurti bendrines ir administravimo kalbas. Taigi tautos
30
31
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lietuvių į vieną kambarį, salę, miestą, kad tiesiogiai su
jais susipažintum ir bendrautum. Tik vaizduote galima
aprėpti tautą, suprasti, kas jai priklauso, o tautinį są
moningumą grindžiantys vaizdiniai beveik neįmanomi
be knygų, be žemėlapių, be geografinių ir istorinių ži
nių, iš esmės be raštingumo. Andersonas nurodo, kad
iš begalinės daugybės šnekamosios kalbos idiolektų iš
sivystė gerokai mažesnis spaudos kalbų skaičius. Jos
jungė jas išmokusius skaitytojus, išskyrė kitakalbius,
stiprino bendrumo ir savitumo nuojautą, sudarė įsi
vaizduojamos tautinės bendruomenės embrioną, davė
postūmį sąmoningos tautos vystymuisi33. Bet kalbos
bendruomenė dar nėra nei tautinė, nei valstybinė bend
ruomenė. Kaip jau pastebėta, vien kalba nesukuria tau
tos, o valstybės buvo organizuojamos, nekreipiant ypa
tingo dėmesio į pavaldinių kalbos įpročius.
Istorinio sąmoningumo palaikomas tarpusavio soli
darumas irgi yra svarbi ypatybė. Esama daug tiesos
sename Ernesto Renano teiginyje, kad tautą telkia „kil
nus solidarumas, sukurtas atliktų pasiaukojimų ir tų,
kuriems dar ryžtamasi“ bei „bendrai turimas turtingas
atsiminimų palikimas“. Kol žmonės nejaučia tarpusavio
solidarumo, tol nėra ir negali būti bendruomenės, – ar ji
apgaubtų kaimą, ar parapiją, ar universitetą, ar tautą.
Kai kadaise egzistavęs solidarumas išblėsta, išnyksta
bendruomenė, jos nariams išsivaikštant. Kai tautiečiai
vieni kitiems nejaus jokio solidarumo ar sentimentų,
tauta liausis buvusi. Liks tik būrys žmonių, kalbančių
ta pačia kalba ir turinčių panašių papročių ir nuostatų.
Solidarumo palaikomas įsipareigojimas tautai ir tautie
čiams yra toks gilus, kad žmonės yra pasiryžę jam pa
aukoti savo gyvybe. Tokią ištikimybę dar sukelia šeima,
religija ir valstybė. Žmones neguldo galvos dėl darbo
vietės, sporto komandų, žiniasklaidos institucijų, operų
ar universitetų. Nėra ir nebus paminklo Nežinomajam
vadybininkui. Viena svarbiausių solidarumo versmių
yra įsitikinimas, jog tauta yra intergeneracinė bendruo
menė, telkianti ne tik tuo pačiu laiku gyvenančius tau
tiečius, bet ir jų protėvius, o ateityje – jų vaikus bei
vaikaičius. Tautos kultūrai savitą imprimatur suteikia
praeities kartos, jų aprobavimas to paveldo, kurį per
duoda dabartinei kartai. Ne tik Vincas Kudirka ir lie
tuviai mano, kad „Iš praeities Tavo sūnūs / Te stiprybę
semia“. Įsivaizduojama istorinė tąsa jungia lietuvius su
tais, kurie laimėjo pergalę Žalgirio mūšyje, ir su jų pali
įmanomos tik po Gutenbergo, Reformacijos, kapitalizmo, „vaisingos
sąveikos tarp gamybos sistemos ir našių gamybinių santykių (kapitalizmo), komunikacijų technologijos (spaudos), ir fatališkos žmonijos kalbos įvairovės“ (Benedict Anderson, Imagined Communities, revised
edition, London: Verso, 1991 p. 164–169; lietuviškas vertimas: Įsivaizduojamos bendruomenės: Apmąstymai apie nacionalizmo kilmę ir plitimą, iš anglų kalbos vertė Aušra Čižikienė, (ser. Atviros Lietuvos knyga.
Idėjos), Vilnius: Baltos lankos, 1999, p. 59).
33
Benedict Anderson, op. cit., p. 60–61.
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kuonimis, kurie tęs ir papildys dabarties bei ankstesnių
jų kartų darbą. Tautos įsivaizduojama praeitis ir su ja
susieti mitai nebūtinai atitiks tikrovę ar išlaikys istori
kų kritiką, kai kurie įvykiai ir asmenybės sulauks skir
tingų vertinimų, dėl jų bus ilgai polemizuojama34. Bet
praeitis yra prisimenama, o per krizes įkvepia ir palaiko
solidarumą. Jis nėra begalinis. Tautose, kaip ir šeimose,
yra aštrių ginčų. Tik demonstracijomis, streikais, masi
niais protestais darbininkams pasisekė išsikovoti pilie
tinių teisių ir žiupsnelį socialinio teisingumo. Dar praė
jusiame amžiuje klasės ryšiai daugeliui buvo svarbesni
negu tautiniai. Religiniai ginčai irgi skaldo tautas. Bet,
esant reikalui, tautoms dažniausiai pasiseka susitelkti.
Tautos valingumas reiškiasi veikloje, ypač nepriklau
somybės ar autonomijos siekime. Kaip nėra nesąmonin
gų tautų, taip nėra ir politiškų pasyvių tautų. Tauta
mano turinti teisę save valdyti, tad siekia šią teisę įgy
vendinti, imdamasi priemonių savo klestėjimui laiduo

dymas, sulaukdavo atsakymo – mes. Kitos realios alter
natyvos nebuvo. Savigarba ir orumas neleido šios teisės
perleisti kitataučiams ar kitiems pašaliniams, nes tai
būtų jų pranašumo pripažinimas ir savęs menkinimas.
Iš pradžių tas „mes“ buvo neapibrėžtas, bet greit buvo
prieita išvada, kad „mes“ – tai tauta, ir pradėta tautą
telkti, pabrėžti jos narių bendrumą ir šalinti skirtumus,
imtis žingsnių asimiliuoti mažumas ir laiduoti „mūsų“
vienybę35. Vienos valstybės tai darė energingiau, kitos,
kaip Rusijos imperija, veikė vangiau. Austrijos ir Veng
rijos imperijos patirtis primena, kad asimiliacijos kam
panijoms ne visada vadovaudavo centrinė valdžia.
Tautiškai sąmoningos mažumos stengėsi pasinau
doti ta pačia savęs valdymo teise, kurią sau prisiskyrė
dauguma. Jei žmonių valia yra lemiama, tai nėra rei
kalo gerbti istorijos atsitiktinumų nulemtos tvarkos,
paskutinį žodį perleisti praeities karžygiams ir valdo
vams, kurie savavališkai nustatė valstybės sienas, ne

Linas Liandzbergis. Ikaro kronikos. 2014. Drobė, akrilas

ti. Ir politiniai, ir kultūriniai sumetimai skatina valios
reiškimą bei aktyvumą. Politinis tautos aktyvumas yra
susijęs su populiariu suverenumu ir modernia legitimu
mo samprata. XVIII a. pabaigoje prasidėjo galioti įsiti
kinimas, kad suverenumas priklauso liaudžiai, kad ne
Dievo išrinktasis karalius, o patys valstybės gyventojai
turi teisę nutarti, kas juos valdys. Klausimas, kas suda
ro tą liaudį, kas yra tie žmonės, kuriems patikėtas val

atsižvelgdami į gyventojų sudėtį ir norus. Iki XX a. pra
džios nepriklausomybė buvo nerealistiška svajonė, bet
tautos rasdavo būdų konsoliduotis ir išreikšti siekį bent
iš dalies save valdyti. Jos siekė keisti švietimo sistemą,
išrinkti savuosius į parlamentus, kovojo dėl kultūrinių
ir politinių teisių. Tautomis nelaikytinos tos etninės
bendruomenės, kurios nerodo ryžto save valdyti ir pa
syviai susitaiko su esama beteise padėtimi. Kai tautai

34
Sakoma, kad nesutarimai dėl Didžiosios Prancūzijos revoliucijos
interpretacijos ir vertinimo baigėsi tik paskutiniame XX a. dešimtmetyje; žr. Steven L. Kaplan, Farewell, Revolution: Disputed Legacies France, 1789/1989, Ithaca: Cornell University Press, 1995.
35
Per Didžiąją Prancūzijos revoliuciją Visuomenės saugumo komi-

teto narys Bertrand‘as Barère‘as kalbėjo: „federalizmas ir prietarai kalba bretonų kalba, emigracija ir neapykanta Respublikai kalba vokiškai,
kontrrevoliucija – itališkai, fanatizmas – baskiškai. Palaužkime šiuos
skriaudos ir klaidų įrankius“. Taigi nuo pat pradžių buvo įtariai žiūrima
net į savos šalies gyventojus, turėjusius „kitataučių“ bruožų.
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neberūpi save valdyti, tai reiškia, jog ji nutautėjo arba
pradėjo nutausti. Jei sovietų okupacijos metais lietuvių
tauta būtų atsisakiusi visų politinių aspiracijų, būtų
susitaikiusi su mintimi, kad suverenumas nepasiekia
mas, net nepageidautinas, ji būtų regresavusi ir tapusi
nepolitine etnokultūrine lietuviakalbių bendruomene.
Pagal tą pačią logiką, jeigu Lietuva perleistų Briuseliui
visas savo suverenias galias, panaikintų Seimą ir atsi
sakytų nepriklausomos įstatymų leidybos, tai būtų ga
lima klausti, kuria prasme tebėra lietuvių tauta.
Kadangi tautos kultūra yra laikoma vertybe, tauta,
kaip tarpgeneracinė bendruomenė jaučia atsakomybę
protėviams ir palikuonims užtikrinti kultūros gyvas
tingumą bei klestėjimą. Esama žmonių, kurie vertina
tautinių kultūrų įvairovę, tad ir visų kultūrų gerovę,
panašiai kaip yra ir tų, kuriems svarbu išsaugoti kiek
vieną gyvūnijos rūšį. Šitaip galvojančių nėra daug, kita
taučiams paprastai nerūpi kitų tautų likimas. Jei pati
tauta nesiima priemonių savo klestėjimui laiduoti, var
gu ar tuo užsiims kiti, panašiai kaip žmonės nesistengia
atgaivinti ir palaikyti merdinčių religinių sektų. Jei sa
viesiems nerūpi savo kultūros būklė, tai ir kiti manys,
kad ji nėra apginti verta vertybė. Ypač palankiomis
sąlygomis, kurios dabar egzistuoja ES šalyse, tautinė
mažuma gali išlaikyti savo tapatybę, net ir aukštą kul
tūros lygį36. Bet praeityje valstybės paprastai nebūda
vo tokios didžiadvasės, nesuteikdavo savo mažumoms
reikalingų galių ir laisvių. Svetimoje valstybėje gresia
pavojus, kad mažumos kultūra taps pavainikiu, tad rū
pinimasis kultūra veda į politiką. Tautos likimas nėra
patikimas kitiems.
Siekiant konsoliduoti ir sustiprinti tautinę kultūrą,
būtina turėti savo valstybę arba bent galią smarkiai
veikti gyvenamosios šalies kultūros raidą. Kultūra sa
vaime neklesti. Aukštajai kultūrai nepaprastai sunku,
beveik neįmanoma išsivystyti be valstybės palaikymo
ir be švietimo sistemos, kuri užtikrintų, jog gimtoji kal
ba yra mokomoji kalba ne tik lopšeliuose ir pradžios
mokyklose, bet ir universitetuose. Nėra atsitiktinu
mas, kad XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje Austrijos ir
Vengrijos imperijos vokiečiai varžėsi su čekais ir slovė
nais, stengdamiesi kurti pradžios mokyklas, kuriose jų
gimtoji kalba buvo mokomoji kalba. Vaikų mokymasis
ne savo tautos mokykloje buvo laikomas pirmu žings
niu į nutautėjimą37. Siekiama į savo rankas perimti
arba bent įtakoti ne tik švietimo sistemą, bet ir teatrus,
operas, baletus, leidyklas, tyrimo institutus ir kitas ins
titucijas, kurios sudaro pagrindą kultūrai bręsti. Macei
na tvirtina, kad tik nacijoje, kuri yra aukščiausias tau
tos išsivystymo laipsnis, tauta išsiskleidžia ir subręsta.

„Sava valstybė nėra būtina nacijai būti, bet ji yra būtina
nacijai tapti. Tauta, sykį tapusi nacija, gali gyventi ir be
valstybės. Bet tauta negali tapti nacija be valstybės.“38
Maceinos apibendrinimas yra gana tikslus, nors kaip
visada yra išimčių. Verta pagalvoti, koks būtų buvęs lie
tuvių tautos likimas, jei sovietai būtų okupavę Lietuvą
1920 m., o ne 1940 m., jei tauta nebūtų galėjusi subręs
ti tarpukario nepriklausomybės metais. Gal lietuviai ir
nebūtų sulaukę baltarusių likimo ir likę pustaute, bet
tautinio sąmoningumo raida būtų smarkiai nukentėju
si, o kultūra gerokai skurdesnė, tad ir mažiau atspari
rusėjimo vilionėms.

36
Paradoksalu, bet Sovietų Sąjunga, ne be pagrindo laikyta „tautų
kalėjimu“, buvo viena tų retų valstybių, kuri, ilgainiui nenoromis, leido
mažumoms puoselėti savo kultūras.
37
Pieter M. Judson, Guardians of the Nation: Activists on the Lan-

guage Frontiers of Imperial Austria, Cambridge: Harvard University
Press, 2006, p. 19–65.
38
Antanas Maceina, Tautinis auklėjimas, p. 295.
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V
Galime suabejoti dėl siūlomo tautos apibrėžimo. Pir
ma, jis esą perdaug apkrauna tautos sąvoką, priskirda
mas jai per daug bruožų. Tauta turi turėti savo kultūrą,
būti tautiškai sąmoninga ir dar politiškai aktyvi. Ar ne
labiau tiktų lietuvių filosofų Šalkauskio, Maceinos ir
Girniaus trilypė – etnoso, tautos, nacijos – koncepcija,
pagal kurią etninė bendruomenė išauga į tautą, o bran
di tauta virsta nacija. Trilypė koncepcija yra lankstes
nė, leidžia kalbėti apie tautas be politinių aspiracijų ar
net su minimaliu sąmoningumu. Konceptualinį pyragą
galima supjaustyti įvairiai – galima pasiūlyti ir ketur
lypę koncepciją. Laikau savo koncepciją tinkamiausia,
nes ji pabrėžia tuos glaudžius sąmoningumo, solidaru
mo ir aktyvumo elementus, kurie ženklina visas tautas
kaip išsivysčiusias bendruomenes.
Su minėta abejone susijusi antra, kad apibrėžtyje esa
ma normatyvinių elementų, kurie yra ne mažiau svar
būs negu aprašomieji, tad lieka neaišku, ar apibrėžiama
tauta, kokia ji yra, ar tauta, kokia ji turi būti, tauta kaip
tikrovė ar tauta kaip užduotis. Politinis aktyvumas ke
lia daugiausia klausimų. Ar tai skiriamasis tautos bruo
žas, ar tik desideratum? Ar politinių siekių atsisakymas
yra nutautėjimo ženklas? Individų lygmenyje politinis
pasyvumas arba net priešiškumas tautos politiniams
siekiams nereiškia, kad žmogus nebėra tautos narys.
Būta LKP narių, kuriems rūpėjo SSRS, o ne Lietuvos
reikalai. Jie, ko gero, laikė savo lietuviais, ir būtų sun
ku priešintis tokiai savipratai. Jei lietuvis pasiskelbtų
esąs internacionalistas, kosmopolitas, europietis, o ne
lietuvis, bei tvirtintų, kad jam nesvarbu, ar Lietuva
lieka valstybe, ar ištirpsta ES, galėtume jį tebelaikyti
lietuviu. Bet jei tauta kaip tokia, didžioji jos narių ir
menamų vadovų dalis atsisako politinių siekių ir pa
lieka savo likimą kitataučių rankose, ji tampa abejinga
savo likimui, net išnykimui. Kai tautai neberūpi tauta,
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netikslu ją vadinti tauta, nors kurį laiką dar egzistuos
tautine kalba kalbančių žmonių. Panaši logika galioja
solidarumui. Tautiečiams abejingi individai tebėra tau
tiečiai. Bet jei tarpusavio abejingumas tampa būdingu
tautos bruožu, jei tautiečiai vieni kitiems nerodo dides
nio palankumo, nesidalija bendrais interesais, tai ne
bėra bendruomenės, taigi ir tautos, nors, kaip anksčiau
minėta, dar liktų lietuviakalbių. Tai nėra normatyvinis
vertinimas, kad tauta ir tautiečiai nesielgia kaip jiems
dera. Tai veikiau fakto konstatavimas. Aš nesu tavo
draugas, jei su tavimi elgiuosi visiškai taip pat, kaip el
giuosi su kitais, nerodau ypatingesnio susidomėjimo ar
rūpesčio tavo gerove, nesu labiau pasiryžęs padėti tau
negu kitiems. Nors aš dievagodamasis skelbčiausi esąs
tavo draugas, tu galėtum atmesti mano teigimą nuro
dydamas, kad tas, kuris nesupranta, jog draugystė rei
kalauja didesnių įsipareigojimų draugams, nežino, kas
yra draugas ir draugystė, o ne tik kelia kuklesnius rei
kalavimus draugystei. Jei susirinktų gabių muzikantų
būrys, bet kiekvienas grotų, griežtų, trimituotų pagal
savo skonį, nederindamas savo veiksmų ir muzikos su
kitais, išvis neturėtume orkestro. Be jokių mėginimų
lošti kartu išvis nėra krepšinio komandos, bet tik indi
vidualios treniruotės. Užtat normatyviniais aš laikau
tvirtinimus, kad tautos turi ypatingus, nepakartojamus
pašaukimus: ar tapti tiltu tarp Rytų ir Vakarų, kaip
siūlė Šalkauskis, ar puoselėti parlamentarizmą, ar de
mokratiją. Tokių įgimtų teleologinių tikslų nėra, tad čia
turime reikalą su tauta kaip užduotimi.
Trečia, čia siūlomas tautos apibrėžimas lyg ir nedera
su nuomone, kad tauta yra askriptyvinė grupė, kurios
narių statusą ar priklausymą lemia tokios nuo individo
veiksmų nepriklausomos savybės kaip amžius, lytis, ar
rasė, o ne individualūs jų pasiekimai. Narystė yra pri
klausymo, ne pasiekimo klausimas. Priklausai askrip
tyvinei grupei, nes esi, kas esi, turi grupės narius nu
statančių savybių. Žmogus neturi ko nors padaryti ar
pasiekti, kad jis būtų priskiriamas grupei ar priimtas
kaip visateisis jos narys. Būti geru airiu yra laimėjimas,
būti airiu – ne. Jei gimei airiu, negali juo nebūti, nors
su didelėmis pastangomis kartais pasiseka tapti kitos
askriptyvinės grupės nariu, laimint jos narių pripaži
nimą39. Tai lyg suponuoja, kad žmogus tampa tautos
nariu joje gimęs, kad ir koks būtų jo sąmoningumo ly
gis ir požiūris į kitus tautos narius, kad kilmė ir kitos
objektyvios savybės turi lemiamą vaidmenį. Bet tautiš
kumo askriptyvumas priklauso ir nuo grupės bei indi
vido savivaizdžio. Elzasiečiai laikė save prancūzais, nes
jie išaugo save laikydami prancūzais ir tokius juos laikė

kiti elzasiečiai. Tai, kad vokiečiai vadino juos vokiečiais,
jiems mažai ką reiškė, lygiai kaip Lietuvos lenkakalbių
neveikia aiškinimai, kad jie lietuviai. Airis, nelaikantis
save airiu ir su airiais nieko bendra neturintis, nėra ai
ris, bet tik airių kilmės.
Ketvirta, peršama kultūros samprata sukelia proble
mų: kaip kultūros ir jos vertybių puoselėjimas dera su
kultūros kaita? Jei kultūra tiek vertinama, tai kodėl ji
taip sparčiai keičiasi, kodėl atsisakoma tiek daug tra
dicijų ir tradicinių vertybių? Praeityje tradicijos, pa
pročiai, liaudies gyvensena pasižymėjo savitumu, kurį
užgožia globalizacija ir dar ankstesni kultūras niveliuo
jantys procesai40. Nykstant išskirtinumui, kultūra gali
atrodyti kaip ne itin ryškus tautos skiriamasis bruožas.
Galima klausti, kiek tebeturime savų tradicijų, ar turi
me savitą gyvenseną, o jei kultūra taip glaudžiai susieta
su įsitikinimais apie jos tąsą ir poreikį palaikyti, tai ar
ji netampa trapi ir pažeidžiama? Kalba atpažįstamai
išsiskiria iš kitų kalbų, o šiomis dienomis kultūrai lyg
trūksta panašaus substancialumo.
Penkta, jei lietuvių gyvensena turi vis mažiau išskir
tinių skiriamųjų objektyvių ypatybių, jei gyvensena yra
lietuviška, nes ją pripažįstame esant sava, paveldėta iš
ilgos protėvių eilės, tai istorinio sąmoningumo vaidmuo
tautos palaikyme ir savęs supratime įgyja lemiamos
reikšmės. Šiuo metu yra metami iššūkiai tradiciniam
istoriniam sąmoningumui ir jį grindžiančiam praeities
vaizdavimui. Istorikai neberašo tautinių istorijų, ku
riose romantizuotai atpasakojami tautos ir jos didvyrių
laimėjimai, siekiant sukelti pasididžiavimą bei stiprin
ti patriotizmą. Dabar nemažai istorikų kitaip supranta
savo profesijos užduotį. Jie siekia dekonstruoti net reikš
mingiausius įvykius, pabrėžti juoduosius tautos momen
tus, vadovų niekšybes ir tautiečių silpnybes. Ši prieiga
prie istorijos yra naujas reiškinys, tad per anksti nusta
tyti ir įvertinti jos pasekmes, bet neatmestina galimybė,
kad ji skatins skeptiškesnį požiūrį į tautą ir jos praeitį,
pakirs norą identifikuotis su protėviais, laikyti juos sek
tinais gerumo ir išminties pavyzdžiais bei tęsti jų darbą.
Tautos nėra amžinos. Jos turėjo pradžią, gali turėti ir
galą. Ateityje gal visas Europos tautas užgoš angliškai
kalbanti Europos tauta, sukurta europietišku ameri
kiečių tautų katilo variantu. Kaip tautos neišsivystė
iki modernybės, taip ir postmodernybės sąlygomis jos
gali smarkiai pasikeisti, net pasitraukti iš scenos, kaip
traukiasi ne vienas reiškinys, kurio palaikymui reikia
daugiau negu žiupsnelio pietas. Antra vertus, ne viskas
keičiasi. Aristotelis pabrėžė draugystės svarbą, ji ne
mažiau svarbi ir šiandien.

39
Avishai Margalit, Joseph Raz, „National Self-determination“, in:
Journal of Philosophy, 1990, Nr. 9, p. 446–447.
40
Globalizacija neveikia visų tautų vienodai. Besivystančiose ir musulmonų šalyse tradicijos laikosi tvirčiau. Ne vienas politologas teigia,
kad JAV nepasisekė laimėti Afganistano gyventojų pasitikėjimo iš da-

lies todėl, kad nebuvo įvertinta, kiek puštūnų kultūrinės nuostatos ir
papročiai nederėjo su pastangomis stiprinti centrinės valdžios vaidmenį, kuriam amerikiečiai suteikė ypatingos svarbos; žr. Tim Bird, Alex
Marshall, Afghanistan: How the West Lost Its Way, New Haven: Yale
University Press, 2011, p. 162–165.
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Diskusijos

Kuo skiriasi socialiniai ir
humanitariniai mokslai?
Danutė Gailienė, Alvydas Jokubaitis

Mintis inicijuoti akademinės bendruomenės diskusijų ciklą NŽ-A
kilo pastebėjus, kad daugelis žurnalo autorių ir skaitytojų priklauso akademinei bendruomenei, tačiau apie pamatinius akademinius
dalykus retai diskutuoja tarpusavyje: tam nėra progos, laiko ar valios, – dėl per griežtos dėstytojų ir studentų bendravimo reglamentacijos ar rutinos sukelto nuovargio ir nuobodulio. O NŽ-A kaip tik
ir yra vieta, kur surandami platesni ir gilesni interesai, ir bendraminčiai, kurie galbūt nėra tiesiogiai susiję profesiniais ir darbiniais
santykiais, bet yra siejami pasaulėžiūros, interesų ar požiūrio į gyvenimą. Todėl Gabrielės Gailiūtės iniciatyva ir buvo padaryta pradžia: tema „Kuo skiriasi socialiniai ir humanitariniai mokslai?“ VU
Filosofijos fakultete 2015 m. lapkričio 25 d. vietos bendruomenės
akivaizdoje buvo pakviesti padiskutuoti du profesoriai, kartu ir seni
NŽ-A bičiuliai, psichologė prof. Danutė Gailienė ir filosofas prof.
Alvydas Jokubaitis. Renginį vedė ir jo išrašą parengė fakulteto magistrantas ir NŽ-A jaunesnysis redaktorius Laurynas Peluritis.

Danutė Gailienė. Aš pasitikslinau prieš renginį, ar
Alvydas – filosofas, nes man reikia, kad čia būtų vienas
asmuo, kuris įkūnytų filosofiją, kad aš galėčiau visaip
negražiai jo atžvilgiu elgtis. Jis sakė, kad filosofas, nors
dabar tikriausiai sakytų kitaip...
Alvydas Jokubaitis. Ne, ne, ne. Esu filosofas, ir neno
riu būti mokslininkas.
D. G. O paskui dar pagalvojau: tokiame renginyje
kokio nors malonumo turi būti ir prelegentams. Man
būtų malonu, jeigu aš galėčiau būti tokia, kokia nega
lima būti akademiniuose renginiuose, konferencijose
ir visokiuose tarptautiniuose forumuose: pirmiausia
politiškai nekorektiška, kiaurai subjektyvi, absoliučiai
šališka. Man šito ypač reikia po vienos traumos, ku
rią aš patyriau Škotijoje. Skaičiau pranešimą Europos
savižudybių prevencijos kongrese apie partizanų savi
žudybes. Kadangi tai buvo savižudybių prevencijos fo
rumas, pradėdama pranešimą (kaip tik vyko 2008 m.
Rusijos–Gruzijos karas) pasakiau, kad kalbėsiu apie to
kią savižudybių kategoriją, kuriai niekaip neįmanoma
pritaikyti mums žinomų prevencijos priemonių, nebent
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mes ką nors padarysime, kad nebūtų karų, užpuolimų
ir kad žmonėms nebereikėtų gintis... Ir pasakiau dar
vieną sakinį: nebent neleistumėm tokių dalykų, kaip
dabar vyksta Gruzijoje. Ir nieko, – skaičiau pranešimą,
net nepagalvosi, kad čia ką nors ypatinga pasakiau.
Vakare, po pranešimų, kongreso organizatoriai į mane
labai rimtai kreipėsi:
– Žinai, tu negerai padarei.
– Ką aš negerai padariau?
– Vis dėlto čia yra tarptautinis mokslinis renginys ir
šališkiems būti negalima.
– Žmones žudo, bombos krenta – negalima būti ša
liškiems?
– Supranti, bet čia kolegos gali būti sudirgę. O jeigu
čia yra kolegų iš Rusijos?
– Tai, – sakau, – tegu kolegos iš Rusijos ką nors sako.
Arba sako, kad „mes pritariam ir mūsų šalis teisi“, arba
sako, kad „mums gėda“. Izraelio kolegos visada taip
daro forumuose. Jie sako: „Mums gėda, kad pas mus
įsigali fundamentalizmas, šviesių žmonių mažėja“.
Bet mes neradome bendros kalbos. Socialiniuose
moksluose didėja sterilumas, tas nebegalėjimas kryp
telėti ir pasakyti jokių vertinančių žodžių, kur jau ten
sąvokų. Tai yra labai bloga tendencija.
Aš labai džiaugiuosi, kad mes esame Filosofijos fakul
tete, kuriame sugyvena socialiniai ir humanitariniai
mokslai. Tad mes vieni kitus vis matome, vyksta bendri
posėdžiai. Tai jie mums įkanda, tai mes jiems įkanda
me. Bet mes slapčia žavimės, kaip tie filosofai gali kal
bėti, reikšti mintis. Ir jie net negalvoja, kad tai turi būti
empiriškai pagrįsta. Mes parašėme straipsnį į tarptau
tinį žurnalą ir jo įvade įrašėme bendrą frazę, kad Lie
tuvoje dėl socialinės transformacijos, politinių įvykių
psichikos sveikatos bėdų padaugėjo. Gavome recenzi
ją, kurioje prie to sakinio recenzentas pastebėjo: „Kur
įrodymai, kad „dėl to“ padaugėjo, reikia sakyti „per tą
laiką padaugėjo“, bet ar „dėl to“ – reikia įrodymų“. Tad
mes tiems filosofams pavydime. Užtat man dabar reikia
tokio filosofo, kad aš galėčiau pasakyti: „Kaip mes jums
pavydime ir kaip mes jūsų nekenčiame“. Visų humani
tarinių mokslų aš neišmanau, bet iš principo – koks jų
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pasaulio pažinimo pobūdis? Subjektyvus. Štai filosofai
rūpinasi tik svarbiausiais klausimais: kas yra pasaulis,
kas yra žmogaus gyvenimas, kas yra prasmė? Ir laisvai
reiškia savo mintis. Ir minčių reiškimas, ir diskusija
yra mokslinis metodas. Kai kurios filosofų disertacijos
primena esė, net šitame fakultete. Pirštais nerodysiu.
Ir jie sau gyvena. Pavydas šiaip yra blogas dalykas. Pa
vydas yra padiktuotas užspaustų jausmų. Tad jeigu Tu,
Alvydai, pažadi būti savikritiškas irgi...
A. J. Aš jau esu savikritiškas.
D. G. Tada aš irgi galėčiau būti savikritiška. Pirmiau
sia apie psichologiją, kaip socialinį mokslą, norėčiau pa
sakyti, kad mes esame labai nelaimingas mokslas. Mes
didžiuojamės, kad 1897 m. tapome mokslu.
A. J. O Viešpatie, kokie jaunikliai!
D. G. Ir kas gi tas žmogus, kuris padarė mus moks
lu? Ne kas kitas, o Wilhelmas Wundtas, kuris šiaip yra
fiziologas. Jis 1897 m. Leipcige įkūrė eksperimentinės
psichologijos laboratoriją ir užsiiminėjo redukcionizmu.
Jis to net neslėpė, taip ir sakė: „Redukcionizmas“. Rei
kia tyrinėti, o ne šiaip filosofuoti. Žmonės fiksavo savo
mintis, pojūčius ir tai buvo užrašinėjama, grupuojama.
Taip turėjo susikurti mokslas. Šita idėja plačiai plito:
radosi daugybė mokslininkų, laboratorijų...
A. J. Ir taip atsirado Mendelejevo lentelė.
D. G. Taip atsirado psichologijos mokslas. Žiūrint į
tą istoriją gali atrodyti, kad tai pradžia, kad mokslas
augs, vystysis. Nieko panašaus. Pažvelgę, kur mes kaip
mokslas esame dabar, kai kurie drąsesni savikritikai
psichologai vadina tai naująja frenologija. Koketavimas
su redukcionistiniais modeliais ir idėjomis mūsų nie
kur nenuvedė. Dabar tik technologiškai viskas pasie
kę aukštesnį lygį: yra fiksuojamos smegenų sritys, yra
smegenų vizualizacijos metodai, kurie nufilmuoja, kaip
kontrastinės medžiagos vaikšto po smegenis. Dabar
neuromokslininkai padaro įvairių tyrimų. Pavyzdžiui,
surenka dvi grupes besimeldžiančių žmonių – viena yra
medituojantys budistų vienuoliai, kita – besimeldžian
tys katalikų vienuoliai. Tada nuskenuoja smegenis ir
parodo, kas jose vyksta – kažkokie procesai, kurie turi
vykti ir kurių kitais eksperimentais neužfiksuosime. Ir
ką gi mes turime? Knygas, kuriose rašoma, kad Dievas
yra smegenyse, atrastas Dievo „centras“ arba tikėjimo
„centras“. Vien dėl to, kad užfiksuotas smegenų aktyvu
mas. Tuo tarpu kritiški žmonės supranta, kad įvairiais
atvejais yra aktyvuojamos tam tikros (tos pačios) sme
genų dalys ir kad tai nieko nepasako. Jeigu pasižiūrė
tume, ką sprendžia vadinamieji pažangiausieji mokslai,
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tai pamatytume, kad jų problemos yra labai menkos, –
kalbant apie mokslinį pažinimą, pasaulio pažinimą. Ki
tas dalykas, kad jos teikia tam tikrą praktinę naudą –
pritaikymą medicinoje ir panašiai.
Bet mes čia kalbame apie mokslus. Mes esame ne
laimingi, kad akademinis, griežtąja prasme mokslinis
mūsų diskursas yra pavojingai susiaurėjęs, mes nebe
drįstame kalbėti teoriškai, idėjomis, kalbame tik kons
truktais. Jeigu norime psichologijoje ką nors išsiaiškin
ti, tai turime sukurti konstruktą, pavyzdžiui, laimės:
apibrėžti, kas yra laimė, sukurti metodiką laimei pama
tuoti ir sukoreliuoti, nubraižyti modelį ir t. t. Beje, kal
bant apie modelių braižymą. Aš užsisakiau iš užsienio
vieną naujausių vadovėlių ir ruošiausi iš jo paskaitai
studentams apie vaikų traumas, nes ten sudėti nau
jausi tyrimai, kas su kuo koreliuoja ir t. t. Perskaitau
atidžiai tą skyrių ir galvoju: ką aš savo studentams ga
liu apie vaikų traumas papasakoti, kokie tai yra vaikai,
kaip jiems sekasi? Nieko. Nes ten ne moksliniais tyri
mais pagrįstų duomenų (angl. evidence based) nėra, o
kai sudėliojami tik tyrimais pagrįsti duomenys, tuomet
išeina tik kiekybinių sąsajų samplaika, kuri nieko ne
pasako apie žmogų.
Bet, kita vertus, mes esame labai galingi dėl savo ty
rimų. Dėl mūsų duomenų kovoja didžiuliai pinigai, di
džiulės industrijos. Štai jūs galvojate, kad savižudišką
elgesį tikrai nulemia depresija. Įdomu, ką tai reiškia?
90–95% depresija sergančių žmonių nenusižudo, tad ką
reiškia teiginys „depresija nulemia savižudišką elgesį“?
Kuo tie 5% skiriasi nuo kitų? Depresija nuo kitų „dep
resijų“? Niekam tai neįdomu. Tiems, kurie finansuoja
tyrimus, įdomu, kad būtų kuo daugiau tokių patvirtini
mų, kad viskas vyksta smegenyse, genuose, depresijose,
klinikose ir t. t. Kuo daugiau. Tada klestės vaistus ga
minanti pramonė ir nebereikės gilintis į žmogų. Bet dėl
mūsų kovoja. Ir tuomet mūsų profesiniuose forumuose
susidaro grupės, kurios mėgina tam priešintis. Bet prie
šintis tam sunku, jėgos nelygios. Pinigai yra labai dideli
ir yra išgyvenimo motyvacija. Todėl mūsų gyvenimas
yra sunkus. Bet mes įtakingi.
A. J. Danute, Jums priminti marksistinius laikus?
Dar visai neseniai mes turėjome valdžią.
D. G. Bet pražuvo.
A. J. Tik taip atrodo.
D. G. Beje, yra vienas dalykas, kuris galioja ir jums,
ir mums. Mes visi priklausome nuo politinių įtakų. Pa
vyzdžiui, mes užsiimame istorinių traumų tyrimais.
Kai pradėjome tai daryti, pamatėme, kad iki tol nebuvo
jokių tyrinėjimų. Sovietų Sąjunga seniai buvo sugriu
vusi, beveik ketvirtis amžiaus praėjo, o tyrimų – nėra.
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Kaip žmonės, kaip šeimos išgyveno? Ką tos traumos pa
darė, ar jos perduodamos, ar neperduodamos? Kodėl tų
tyrimų nebuvo? Todėl, kad tai politiškai nekorektiška.
Tai susiję su mumis visais. Europoje kalbėti apie ko
munizmo traumas ir komunistinį paveldą yra visiškai
nekorektiška, o reguliuoti šituos procesus galima labai
lengvai. Tie, kurie ima politiškai nekorektiškas temas,
nespausdinami, nepriimami. Niekas net nesako, kad
kažką negerai darai – gali daryti, ką nori, bet akademi
niame diskurse tavęs nebus. Pasipriešinimas yra mil
žiniškas. 2004 m. Sandra Kalnietė, buvusi Latvijos už
sienio reikalų ministrė ir eurokomisarė, viena pirmųjų
Europos Parlamente pasakė tokią kalbą, kuri jai atrodė
normali: kad mes dabar esame susivienijusi Europa,
todėl turime ir bendrą atmintį, ir štai aš gimiau trauki
nio vagone pakeliui į Sibirą (ar kažkaip panašiai, nes ji
visai mažytė atsidūrė Sibire) ir šituos nusikaltimus tu
rime prisiminti. Kilo baisus skandalas. Dabar aš gavau
2013 m. išėjusią antropologės Aleidos Assmann knygą,
kurioje rašoma, kad neįmanoma niekaip įtvirtinti, jog
Europos atmintyje būtų ir Holokaustas, ir komunizmo
nusikaltimai. Net Vokietijoje, kuri mums yra istorinės
atminties, gilinimosi, refleksijos pavyzdys, ne taip vis
kas paprasta. Tai va, čia esame nelaimės draugai.
Taigi nieko gero mums su ta mokslo raida nebuvo.
Prie Wundto psichologija dar nors buvo mokslas apie
psichiką. Bet kai Amerikoje iškilo Johnas B. Watsonas,
kai iškilo bihevioristai, tai nė to nebeliko – mes tapome
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mokslu apie elgesį. Užtruko dar apie 50–60 metų, kol
prie šito buvo prirašyta „mokslas apie elgesį ir apie psi
chikos procesus“.
Tikrasis mokslas yra gamtos mokslas. Ir kas psicho
logijos kūrėjams susišvietė? Kas jiems prisisapnavo
XIX a. pabaigoje imti mėgdžioti vadinamąjį mokslišku
mą? Filosofai ir istorikai, aišku, geriau už mane galėtų
paaiškinti. Kitame gale yra filosofai, filologai, visi hu
manitarai, kur subjektyvusis metodas turi visas teises.
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O mes kaip ir per vidurį. Būdami per vidurį, esame skir
tingi – psichologas gali būti ir neurofiziologas, neuro
psichologas, sėdėti prie aparatų ir viską registruoti, bet
gali būti ir filosofas, sielų gydytojas, beveik menininkas.
Psichoterapeutai turi gerą savo apibrėžimą: psichologi
ja yra mokslas, psichoterapija – menas. Ir šios dvi kryp
tys puikiausiai sugyvena. Čia turbūt ir reikėtų sustoti.
A. J. O aš gal atsistosiu. Greitai čia viską susirašiau –
nenoriu, kad Danutė matytų, kaip negražiai parašyta.
D. G. Va, taip profesoriai ruošiasi.
A. J. Aš visada taip darau. Nuo Brežnevo laikų. Brež
nevas irgi negalėdavo nieko pasakyti be popieriaus.
Diskutuoti apie humanitarinių ir socialinių mokslų
skirtumą svarbu ne tik dėl teorinių, bet ir dėl prakti
nių priežasčių. Šiandien nėra labiau užuojautos vertų
mokslininkų negu tie, kuriuos žmonės vadina humani
tarais. Šių mokslininkų gaila dėl politinių priežasčių.
Jie toliau nori tarnauti kilniam ir garbingam tikslui, bet
universitetams ir visuomenei jų reikia tik kaip eksper
tais vadinamų darbininkų, protinio darbo proletarų.
Humanitariniai mokslai yra Prancūzijos revoliuci
jos kūrinys. Ir, žvelgiant į jų dabartinę būklę, susidaro
įspūdis, kad ši revoliucija nesibaigė. 2014 m. gegužės
6 d. buvo patvirtintas naujas Vilniaus universiteto sta
tutas. Atidžiau pasižiūrėjus matyti, kad jame pateikta
mokslų klasifikacija atitinka 1795 m. spalio 25 d. (tada
buvo vadinama Ketvirtų metų Briumero trečiąja) Pran
cūzijos revoliucionierių pasiūlytą mokslų klasifikaciją.
Jie mokslus suskirstė į tris grupes: fizika ir matema
tiniai mokslai; moralės ir politikos mokslai; literatū
ra ir dailieji menai. VU statutas mokslus skirsto į dvi
rūšis: biomedicinos ir fizinius mokslus bei socialinius,
humanitarinius mokslus ir menus. Kadangi Prancū
zijos revoliucionieriai skyrė tris, o dabartinis VU – dvi
mokslų grupes, atrodytų, nėra jokio reikalo kalbėti apie
panašumą. Tačiau tai – dar ne istorijos pabaiga. Pa
matęs mokslų klasifikaciją, imperatorius Napoleonas
išbraukė antrąją mokslų grupę (t. y. moralės ir politi
kos mokslus). Kodėl? Napoleono nuomone, moralės ir
politikos mokslai nėra tikri mokslai, bet tik filosofija.
Napoleonas ir Prancūzijos revoliucionieriai norėjo naujo
žmogaus ir visuomenės mokslo, sukurto pagal gamtos
mokslų analogiją. Tai leidžia teigti, kad VU toliau gy
vena Prancūzijos revoliucijos nuotaikomis. Todėl prak
tinis šio pranešimo tikslas yra kovoti su revoliucija bei
burti kontrrevoliucionierius.
Išsivadavus iš Vinco Kapsuko universiteto, būtina
įveikti kitą revoliucinių laikų palikimą, apie kurį šian
dien dažnai net nesusimąstoma. Du trečdaliai sociologų
(tai sakau apytikriai, nes nepatikrinta, ir straipsnio su
tokiu teiginiu nepriimtų sociologų žurnalai) ir tikriau
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Kuo skiriasi socialiniai ir humanitariniai mokslai?

siai apie pusę vadinamųjų „humanitarų“ (šis žodis ka
butėse, nes jų, mano nuomone, iš tikrųjų nėra) šian
dien galvoja panašiai kaip Napoleonas. Jie mano, kad
iš moralės ir politikos būtina padaryti mokslą arba, to
nepavykus, šias disciplinas pašalinti iš mokslų rato.
Dauguma dabartinio VU mokslininkų mano, kad žmo
gaus ir visuomenės mokslai būtų daug geresni, jeigu
jų kūrėjai vadovautųsi gamtos mokslų metodais. Hu
manitarai šiandien net bijo ką nors pasakyti prieš šį
įsitikinimą, nes būtų pavadinti atsilikėliais. Šiandien
sukurta daugybė pseudomokslų, panašių į mokslinį ko
munizmą ir mokslinį ateizmą, bet jų atstovai nuolatos
mojuoja kokia nors gamtos mokslus imituojančia me
todologija. Nuolatos kalbėdami apie humanitarinius ir
socialinius mokslus, mes jau pripratome prie šitos kla
sifikacijos. Universiteto žmonės visai užmiršo, kad dar
visai neseniai egzistavo vadinamieji laisvieji menai. To
jau neprisimena net dabartiniai liberalai, užmiršę, kad
tai artes liberales, t. y. liberalieji menai. Lietuvos libe
ralai gina ne laisvuosius menus, o Prancūzijos revoliu
cionierių kūrinį – pagal gamtos mokslus sumodeliuotą
žmogaus mokslą.
Kodėl liberalieji menai buvo taip vadinami? Atsaky
mas paprastas: todėl, kad jie ugdė laisvą žmogų. Ką daro
dabartiniai humanitariniai mokslai? Jie ne tik nekelia
sau tikslo ugdyti, bet ir nori pažinti laisvės priešingy
bę – būtinybę, privalėjimą, dėsningumą ir reguliarumą.
Su Prancūzijos revoliucija susiję filosofai džiaugė
si, kad žmogus yra gyvūnas, ir net manė, kad jis nėra
geriausias tarp gyvūnų. Julieno Offray de La Mettrie
žodžiais: „Kadangi gyvuliai nėra auklėjami, jie neturi
ir prietarų“. Atsirado keista žmogaus mokslų kūrimo
strategija. Moksliškumo kriterijai buvo tenkinami tik
žmogų prilyginus kažkam žemiau negu žmogus, pavyz
džiui, beždžionei. Sociologams net klimatas šiandien
svarbesnis už žmonių moralinę savivoką. Svarbiausia,
kad nebūtų jokių išankstinių nuostatų ir intencijų. Net
barokiniai Vilniaus debesys menotyrininkų gali būti
aiškinami kaip barokinės Vilniaus architektūros prie
žastis. Suveikia garsusis Feyerabendo anything goes
principas. Bet ką galima jungti su bet kuo.
Mes šiandien pripratome prie mūsų mokslų skirsty
mo į socialinius ir humanitarinius, tačiau tai jokio rim
tesnio pagrindo neturintis skirstymas. Ši perskyra yra
tik daug rimtesnio ginčo priedanga. Dėl humanitarinių
ir socialinių mokslų (kurių, mano nuomone, iš tikrųjų
nėra) ginčas vyksta tarp tų, kurie nori žmogaus moks
lus pajungti gamtos mokslų metodologijai, ir tam besi
priešinančiųjų. Tai jau daug rimtesnė perskyra. Niekas
neįtikins, kad teisė nėra humanitarinis mokslas ar kad
psichologija nėra socialinis mokslas, arba kad teisė nėra
socialinis mokslas ar kad psichologija nėra humanita
rinis mokslas. Žmogaus protas savaime yra socialinis
protas. Apie ką čia diskutuoti?
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Tarp vadinamųjų socialinių mokslų visada atsiras
humanitarinis socialinis mokslas, o prie humanitari
nių mokslų galima pridurti žodžių junginį „socialinis
humanitarinis mokslas“. Aš esu socialinių humanita
rinių mokslų atstovas, nes dirbu ir Tarptautinių san
tykių ir politikos mokslų institute. Kai kas nors šian
dien pasako žodį „psichologas“, tai visiškai neaišku,
apie ką kalbama: humanitarinių, gamtos ar socialinių
mokslų atstovą? Visi psichologai yra psichoanalitikai,
bet ne visi vienodai supranta žodžio „analizė“ reikšmę.
Kai kurie psichoanalitikai mano, kad psichikos proce
sų supratimas neturi priklausyti nuo gamtos mokslų
analizės sampratos. Panašūs nesu(si)pratimai būdingi
visiems kitiems „socialiniams“ ir „humanitariniams“
mokslams.
Filosofų geriau nevadinti humanitarinių ir socialinių
mokslų atstovais, nes filosofija jau buvo filosofija, kai
nebūta net užuominos apie šią keistą mokslų klasifi
kaciją. Jeigu kas nors galvoja, kad šios klasifikacijos
autoriai yra filosofai, iš karto noriu pasakyti, kad tada
tai yra blogiausių filosofų kūrinys. Rimtas filosofas ne
galvoja apie humanitarinių ir socialinių mokslų klasi
fikaciją. Blogiau už mus apie ją turbūt galvoja nebent
teologai, nes kam tikinčiam žmogui reikalinga, tarkime,
religijotyra? Teologijos reikia tikinčiam žmogui, o reli
gijotyra yra netikinčiųjų reikalas.
Besitęsiančios Prancūzijos revoliucijos akivaizdoje
būtina suprasti, kad mes skiriamės ne priklausomybe

Diskusijos akimirka. Iš kairės: Laurynas Peluritis, Danutė Gailienė
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„visuomenės“ ar „žmogaus“ mokslams, o savo santykiu
su gamtos mokslų metodais. Socialiniai mokslai nuo hu
manitarinių mokslų atskirti tik todėl, kad socialiniams
mokslams pavyko pritaikyti daugiau matematikos ir
taip tapti panašesniais į gamtos mokslus. Ir tai mane
stebina. Pasirinktas keistas atskaitos taškas – žmogaus
mokslai nuo visuomenės mokslų skiriasi pagal mate
matikos pritaikymo laipsnį. Aš nenoriu pasakyti, kad
reikia atmesti gamtos mokslų metodus. Štai Danutė
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sakė, kad psichologai juos naudoja ir jie parodo tam tik
rus dalykus, kurių kitaip neįmanoma pamatyti. Aš tik
noriu pasakyti, kad humanitarinių ir socialinių mokslų
atstovai turi suprasti, jog gamtos mokslų atstovai nori
juos pavergti jų pačių rankomis... Ir aš žinau, kad moks
lininkai nemąsto, o žinau tai iš Heideggerio. Jie negali
savo veiklos apmąstyti savo pačių tyrimo metodais, be
mūsų to dalyko tikrai nepadarysite. Man atrodo, kad
vietoj diskusijos tarp humanitarinių ir socialinių moks
lų, kurią Lietuvoje visi labai rimtai traktuoja, šian
dien reikėtų daug rimčiau svarstyti apie kitą dalyką –
apie katastrofiškas gamtos mokslų įsitvirtinimo pasek
mes. Šį kartą nekalbėsiu apie socialinių mokslų prob
lemas, kalbėsiu apie vadinamuosius humanitarinius
mokslus.
Man atrodo, kad jie išgyvena juodą krizę. Pamėginsiu
trumpai tai įrodyti. Man atrodo, kad humanitarai net
nesuvokia krizės masto. Esama dviejų krizės aspektų.
Vieną pavadinsiu epistemologiniu, o kitas yra susijęs su
pakitusiu humanitarų socialiniu statusu. Šiandien jau
aišku, kad humanitarai tiria ne žmogų, o žmogaus de
terminantus (ar tai būtų biologiniai, ar socialiniai veiks
niai). Humanitariniai mokslai nėra žmogaus mokslai
tikrąja žodžio prasme, nes jiems rūpi ne žmogus, o tai,
kas yra už žmogaus. Šių mokslų atstovai ieško nežmo
giškų žmogaus priežasčių. Ir tai dar nėra didžiausia jų
blogybė. Daug blogiau yra tai, kad jie aukštus ir kil
nius žmogaus pasaulio dalykus, redukuoja į tai, kas yra
žema, o dažnai net gyvuliška.
Michelis Foucault Daiktuose ir žodžiuose sako, kad
XVIII a. pabaigoje buvo norima sukurti žmogaus moks
lus, tačiau to nepavyko padaryti. Kai bandome sukurti
mokslą apie žmogų, pradedame tyrinėti tai, kas nėra
žmogus. Kas yra kalba? Dalykas, kuris yra anapus žmo
gaus. Kas yra ekonomika? Dalykas, kuris yra anapus
žmogaus ir turi savo dėsningumus ir t. t. Ir paaiškėja,
kad iš „žmogaus“ negalima padaryti žmogaus moks
lo. Atsiskiria tai, kaip žmogus galvoja apie pasaulį, ir
mokslininkų sukurta jo veiksmų aiškinimo perspekty
va. Kitais žodžiais tariant, atsiskiria mokslas ir gyveni
mas, tai, kas svarbu mokslui, ir tai, kas svarbu konkre
čiam žmogui. Ludwigas Wittgensteinas sakė, kad jeigu
būtų atsakyta į visus galimus mokslo klausimus, mūsų
gyvenimo problemos net nebūtų paliestos. Humanita
rai turėtų labai rimtai susimąstyti apie savo veiklos
prasmę. Kam žmonėms reikalingas jų gyvenimo prob
lemų neliečiantis mokslas? Ar dabartiniai humanitari
niai mokslai nesiūlo žmonėms nereikalingo žinojimo?
Jie dažnai gamina parazitinį diskursą, be kurio mūsų
žmogiškumas neprarastų nieko svarbaus. Būtina savęs
paklausti – kam reikia moralinę prasmę praradusio
žmogaus mokslo?
Humanitariniai mokslai neturi savo tyrimų srities.
Tai yra politinė Prancūzijos revoliucijai tarnavusi pro
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vokacija, išgyvenusi iki mūsų dienų. Filosofams nerei
kia, kad juos vadintų humanitarais. Jiems taip pat ne
reikia, kad juos priskirtų prie socialinių mokslų, nes tai
yra kažkieno kito, o ne jų galvos skausmas. Istorikams,
psichologams ir teisininkams irgi nereikia ginčo apie
jų priskyrimą. To reikia tik gamtos mokslų atstovams.
Jie rikiuoja mokslų hierarchiją: socialiniai mokslai yra
daugiau pritaikę matematikos, todėl stovi pirmiau hu
manitarinių mokslų..
„Humanitarinių mokslų“ terminą šiandien verta pa
likti tik vienu tikslu – gynybai nuo kolonizatoriškos
gamtos mokslų politikos. Kai jie pradeda mus atakuoti,
tada mes galime sakyti, kad esame žmogaus mokslų at
stovai. Mes turime sakyti, kad esame žmogaus mokslų
atstovai, kai mums nori įkišti kažkokį nežmogišką žmo
gaus mokslą. Ir tai visai kitas reikalas, negu ginčytis
apie socialinių ir humanitarinių mokslų skirtumą. Su
humanitarais galima daryti ką nori. Duotų kas Stalino
valdžią, jie ir vėl darytų viską, kad tik liktų universite
te. Jiems lieptų viešai išsirengti – jie išsirengtų, kad tik
liktų darbe.
Kai „humanitarus“ atakuoja gamtos mokslų atsto
vai, pirmieji gali sakyti, kad jie yra humanitarai. Net
galime sakyti, kad mes esame humanistai, nes prieš
humanizmą niekas nedrįsta maištauti. Gamtos mokslų
atstovai turi nešvarią sąžinę: jie padarė atominę bombą,
sukūrė ekologinių problemų, jau nebėra tokie švarūs,
kaip buvo XVII–XVIII a. Kas šiandien yra didžiausias
gamtos priešas? Gamtos mokslų atstovai. Ir jei mes
pasakysime, kad norime apginti kitokią moralinę ir
politinę mokslo prasmę, tai jie išsigąs ir atsitrauks. Ir
nebandykime savęs apgaudinėti, kad universitetuose
vykstanti mokslo sampratų kova yra grynai metodologi
nė. Tai politinė kova. Prancūzijos revoliucijos šalininkai
toliau kovoja su kontrrevoliucionieriais.
Antrasis humanitarinių mokslų krizės aspektas yra
susijęs su jų statuso pokyčiu. Liberali demokratinė vals
tybė pagrindiniu savo veiklos principu padarė vertybinį
neutralumą. Politinis mechanizmas turi funkcionuoti
kaip techninis prietaisas, pavyzdžiui, šviesoforas. Kas
pasakys, kad šviesoforas šališkas, kai pereiname gat
vę? Būtent tokia turi būti valstybė. Viskas lyg ir gerai,
bet didelė problema iškyla humanitarinių mokslų at
stovams. Dingsta humanitarinių mokslų politinis vaid
muo. Dabar visi kalba apie ideologijų pabaigą. Kas siūlė
visus didžiuosius išlaisvinimo naratyvus nuo Apšvietos
laikų? Filosofai, kurie dabar vadinami humanitarais.
Kadangi gamtos mokslai dabar siekia ne tiesos, o efek
tyvumo, tai humanitariniai mokslai taip pat turi veikti
pagal šią logiką.
Prieš socialinius ir humanitarinius mokslus buvo du
keliai, ir abu jie veda į akligatvį. Pirmasis kelias – pa
siduoti gamtos mokslų kolonizacijai ir taip prisijungti
prie pagrindinės jėgos. Šis kelias atvedė į aklavietę, nes
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žmogų tyrinėjant gamtos mokslų metodais, neliko nei
žmogaus, nei visuomenės, juos pakeitė tiesiog tyrimo
objektai. Antrasis kelias buvo susietas su humanitari
nių mokslų ideologiniu vaidmeniu. Šiandien humani
tarai perėjo į pozityvistinę stadiją ir sako: „Yra tik duo
menys, nes tik duomenys gali būti tiriami“. Jeigu nuo
dabartinių humanitarinių mokslų būtų pradėjusi lietu
vių tauta, ji tikrai niekada nebūtų atsiradusi. Lietuvių
tautai atsirasti reikėjo kitokio sukirpimo humanitarų,
negu dabartiniai. Tai du skirtingi pasauliai.
Mokslas turėjo save priešpriešinti metafizikai ir teo
logijai. O dabar ir pats mokslas turi atsitraukti, nes
politika gali laikytis grynai politiniais ir mechaniniais
principais. Humanitariniai mokslai tapo politiškai ne
reikalingi. Aleksandre‘as Kojève‘as, vienas didžiausių
XX a. Hegelio interpretatorių, sako, kad istorija baig
sis visišku žmogaus sugyvulėjimu. Tai rimta koncep
cija. Kojève‘as net vartoja terminą – reanimalizaci
ja. Žmogus neberas jokių aukštesnių tikslų, išskyrus
savo žemiausių poreikių tenkinimą. Humanitariniams
mokslams atėjo daug blogesni laikai, nei buvo galima
įsivaizduoti. Jie nebeturi prasmingos misijos.
Edmundas Burke‘as taip kreipėsi į Prancūzijos nacio
nalinio susirinkimo deputatus: „Jūsų kūdikis ateina į
pasaulį su mirties simptomais“. Puiki knyga Apmąstymai apie Prancūzijos revoliuciją. Toliau Burke‘as tęsia:
„Jei Rousseau būtų gyvas, jis būtų priblokštas pamatęs,
kaip praktikoje siautėja jo mokiniai“. Jūs žinote, Pran
cūzijos revoliuciją sukėlėme mes, filosofai. Psichologai
nieko nesukelia, tik dirba kaip kitų mokslų sukurtų
dvasinių problemų sprendėjai.
D. G. Psichologai gydo jūsų sukeltas žaizdas. Jie gel
bėja žmones, o jūs savo šitais išvedinėjimais varote žmo
nes į neviltį.
A. J. Danute, Jūs net į neviltį jų negalite nuvaryti
[juokas]. Aš suprantu, kad gamtos mokslų atstovai pa
keitė pasaulį, Vakarų civilizaciją, net neminėsiu atomi
nės bombos. Tačiau dar labiau pasaulį pakeitė filosofai,
pavyzdžiui, Karlas Marxas...
D. G. Leninas pakeitė pasaulį, o ne Marxas.

naujasis židinys-aidai 2015 / 1

A. J. Jis Marxą skaitė. O dabar paklauskite: ką pa
darė sociologai ar psichologai? Atliko rinkimų tyrimus?
Vladas Gaidys suskaičiavo tai, ką po kelių dienų savai
me parodo rinkimų rezultatai. O psichologai? Neužbai
gia ginčų su psichiatrais. Dėl Prancūzijos revoliucijos
aš visiškai nejuokauju. Humanitarinis mokslas, naujas
žmogaus mokslas, yra sugalvotas būtent apsišaukėlio
Napoleono, kuris išdrįso imperatoriumi vadintis, net
nebūdamas kilmingas. Po to atėjo tokie pat apsišaukė
liški mokslai, kurie darė lygiai tą patį, ką ir juos įkvė
pęs „imperatorius“. Po to atėjo daugybė apsišaukėlių
mokslininkų, kurie daro lygiai tą patį, kaip ir juos įkvė
pęs imperatorius. Mokslą norima padaryti pagrindiniu
žmogaus vadovu. Cituodamas De Maistre‘ą, pasakysiu:
mokslas negali būti žmogaus vadovas.
D. G. Aš pagalvojau, kaip gerai, kad aš taip negaty
viai pradėjau apie mūsų kančią. Bet kaip gerai, kad mes
kankinamės ir vis galvojame apie savo mokslo būklę,
prielaidas, iš kur jos ateina. Tikrai, Jokubaiti, Tu gali
skleisti tokį nihilizmą ir sakyti, kad gyvenimas eina, o
mūsų filosofavimas žmonių visai nejaudina. Iš dalies –
taip. Kai jūs filosofuojate, žmonių nejaudina, bet, pa
vyzdžiui, mes čia ir dabar tikrai galime konkrečiai pa
dėti. Net biheviorizmas ėjo ir praėjo – jo nebėra, bet jo
metodai čia ir dabar žmonėms padeda. Šia prasme mes
esame turtingesni. Mes galime leistis į filosofavimus,
kalbėti apie metodologijas, visokias nesąmones, bet mes
galime ir bendrauti su konkrečiais žmonėmis, daryti
konkrečius darbus, tikrai jiems padėti. Ir tai – ne fikci
ja. Čia yra mūsų gerasis aspektas. Ir mes galime kalbėti
ne tik apie sunkumus ar sutrikimus, bet ir apie žmo
gaus raidą, žmogaus augimą. Žmonėms galime suteikti
vilties ir pagalbos paprastais, konkrečiais dalykais.
A. J. Gal norėjai pasakyti, kad filosofai niekam nepa
deda, net močiutei pereiti kelio, o štai psichologai – iš tik
rųjų padeda. Vieni mokslai sukuria problemas, kiti jas
sprendžia. Mokslas taip išardė visuomenę, sukūrė tiek
problemų, kad norint žmonėms jas ištverti, reikalinga
psichologų pagalba. Jūs remontuojate tai, ką kiti suga
dino. O kai sugenda psichologai, reikia ir jiems remonti
ninkų. Kiek perdedu, bet yra šitoje pasakėčioje tiesos.
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Neišmanėlių pasaulis?
Egidijus Vareikis

Beveik prieš ketvirtį amžiaus pasaulio politikai įtikinė
jo vieni kitus, kad mūsų pasaulis gali būti kitoks, kad
galima kurti tarptautinį klimatą be agresijų, apgaulės,
godumo. Juk viskas yra tam, kad žmogui būtų geriau, o
žmogus juk nenori nei karo, nei neteisybės, nenori žudy
ti savo artimo ar naikinti medžiaginę kultūrą.
O vistik štai naikina, žudo, pasaulyje nemažėja dik
tatūrų, o kai kurios valstybės imasi tokių priemonių,
kokių žadėjo niekados nesiimti...
Mūsų nepriklausomybei jau greitai sueis ketvirtis
amžiaus. Galima sakyti, kad atgimėme ir įsitvirtino
me pasaulio tautų ir valstybių bendrijoje, priklausome,
pasak JTO žmogiškosios raidos indekso, itin aukštai
išsivysčiusių šalių grupei, turime dar daug teigiamų
rodiklių. Dar niekada nebuvome taip „toli“ Vakaruose,
dar niekada negalėjome tiek įtakoti regioninės politikos,
kaip šiandien. Tačiau negalime tvirtinti, kad mūsų ne
priklausomybė yra amžina ir nepažeidžiama. Gal net
atvirkščiai: su nerimu konstatuojame, kad jaučiamės
nesaugūs, o politinis laikas ima slinkti ne mūsų naudai.
Stiprėja ir klesti ne demokratiją kuriančios, o veikiau ją
ignoruojančios autoritarinės valstybės. Dvi iš keturių
mūsų kaimynių kaip tik tokios...
Pagrindinė nerimo priežastis ta, kad pasaulio tvarka,
prie kurios „prisijungėme“, atrodo, nebegalioja. Užtat
galioja visiška nežinia dėl to, kad gali įvykti nelogiški,
nepateisinami, bet kartu ir neteisinami dalykai. Nebeiš
manome, kas bus. Tai gal ir mūsų politiniai svarstymai
tėra neišmanėlių beletristika?

I
Neišmanymą apie tai, kas darosi, pradėkime nuo
globalių dalykų. Žurnalas Foreign policy, stropiai ma
tuojantis, kas yra svarbiausi įvykiai pasaulyje pagal
domėjimąsi jais, prieina prie (nesunkiai numanomos)
išvados, kad įdomiausia pasauliui buvo tai, ko teoriškai
išvis neturėjo būti.
Europoje, aišku, tai su Ukraina susiję įvykiai, prade
dant Krymo aneksija ir baigiant tebesitęsiančiu karu,
kurios laimėtojas dar visai neaiškus, turint galvoje
NATO poziciją, „Mistralius“, rublio menkystę ir pan.
Obamiškas santykių su Rusija perkrovimas, kadaise
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pamalonintas net Nobelio premija, galiausiai virto abi
pusėmis sankcijomis. ES logiška strateginė partnerystė
su Putino režimu – didžiausia pastarųjų metų politikos
gėda. Prieš metus apie islamiškąją ISIS valstybę teži
nojo vienas kitas ekspertas, šiandien internetas pilnas
tos nepripažintos valstybės žemėlapių – to kažko, kas
de facto tikrai egzistuoja. Egzistuoja bent jau brutalaus
parodomojo žudymo pavidalu.
Panašu, kad nebebus jokio Kinijos ar Indijos amžiaus.
Jis pasibaigs, kai tik žymūs ekonomistai baigs juo ti
kėti, kaip jau kartą baigė tikėti, kad SSRS yra antroji
pasaulio ekonomika, ir jai priklauso ateitis. Nepaisant
politinių šypsenų ir gražių lozungų Europos integracija,
ES ir NATO plėtra de facto sustojo. Plėtra išties buvo
politinis, o ne ekonominis momentas, kuris turėjo reikš
ti geopolitinį virsmą. Jei jį tokiu ir pripažįstame, tai pri
pažinkime, kad virsmas – labai regioninis.
Ateitis, kaip atrodo, dar kartą priklauso... JAV. Tai
ne tik ekonomika. Neva amoralios Valstijos, pasirodo,
nuosekliausiai gina tai, ką kiti tik deklaruoja. JAV yra
valstybė, kuri, nepaisant visų krizių, betvarkės ir net
aiškiai patiriamos neapykantos, išlieka savimi. Ir net
nepaisant (kurio nors) prezidento norų, kad būtų kaip
nors kitaip. Europai, jei ji tikrai nesusitaikė su senatvi
ne mirtimi, beliks suprasti, kad ji su savo išpūsta „sava
nuomone“ eina akligatviu. Arba ES turi keisti savo filo
sofiją (pripažinti, kad tai ne gerovės, o regioninio saugu
mo projektas), arba kurti kitus būdus plėsti taikos zoną
į Rytus nuo dabartinės ES pakraščių. NATO, jei nori
būti patikima, turi taip pat liautis meluoti apie tai, kad
kuria kažkokią rinkos ekonomikos ar teisės sistemą.
NATO yra karinė organizacija, ir jos nariai dėvi karines
uniformas, o ne biurokratų kostiumus.
Mes gi esame šalia tų, kuriems Šaltojo karo pabaiga
buvo pralaimėjimas, o euroatlantinės integracijos pa
siekimai – neigiamas politinis reiškinys. Kaip mums
elgtis? Ar vaidinti, kad nieko neįvyko, gyvenant, kaip
gyvename, tikintis, kad naujieji barbarai mūsų nelies,
ar aktyviai gintis, ar imtis savitos naujos politinės evan
gelizacijos – sukelti dar vieną demokratijos bangą pa
saulyje? Kitaip sakant, ginti euroatlantinę integraci
ją su visomis jos bėdomis ir trūkumais? Tačiau tada
reikia skaitytis su tuo, kad Rusija tikrai nebus mūsų
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draugas, o veikiau kryptingai sieks revanšo. Panašu,
kad taip ir darome, nors garsiai nesakome. O reikė
tų pasakyti. Šaltasis karas juk tęsėsi tol, kol Ronal
das Reaganas garsiai pasakė, kad blogio imperija yra...
blogio imperija. Jis garsiai pasakė ir tai, kad pasaulį
tvarkyti visų pirma reikia politinės valios, o ne Pon
cijaus Piloto politiką primenančio pasiteisinimo, kad
mums kažkas kažką riboja. Naujai gerai pasaulio tvar
kai įvesti reikia ne tik politinio, bet ir fizinio pasirengi
mo, kitaip sakant, tam tikros prievartos. Demokratinės
valstybės paniškai bijo pasakyti, kad demokratija ne
visada ateina savaime. Ją reikia atnešti ar padėti jai
ateiti. Jau tabu tapo žodžiai – „aš jums atnešiu demo
kratiją“, tačiau realiame gyvenime demokratiją reikia
atnešti.
Ar esame padėję demokratijai ateiti? Taip, tačiau pa
darę pirmąjį postūmį dažniausiai atsitraukdavome, pa
likdami neva veikti patiems demokratijoms mechaniz
mams. Nėra ko slėpti, kad tokie politikai kaip Viktoras
Juščenka ar Michailas Saakašvilis buvo palaikomi. Jie
gavo į rankas visas kortas, galimybę pertvarkyti savo
šalis demokratiniais pagrindais. Ar šiandien yra pada
ryta išsami analizė, kodėl nepavyko nei Ukrainos, nei
Gruzijos projektai? Ukrainietiškasis dabar kuriamas
daugiau iš vidaus, mums nuogąstaujant, kad kur nors
„ne(į)sikištume per daug“. Todėl pagalba Ukrainai vis
dar neryžtinga ir jos dydis daugiau priklauso nuo Rusi
jos „išsidirbinėjimo“, o ne nuo mūsų politinės svajonės
įgyvendinimo. Todėl, kad nedrįstame sukurti naujo Re
agano ir nedrįstame padėti tiems, kurie politikos mora
lę dar išlaikė.
Madingai galima pasakyti, kad politikoje stebima ir
tam tikra klimato kaita – atšilimas. Tačiau šį kartą at
šilimas yra jau nebe kokybės augimas, jis gresia mums
politiniu susinaikinimu... Jei politinis blogis ne izoliuo
jamas, jis gali būti užkrečiamas. Politikos įsikišimai vis
labiau naikina mums jau įprastą ekosistemą. O mes
nejaugi jau susitaikome su tuo, kad einame į politikos
užtarnautą poilsį, kad pasaulio ateitis priklausys ko
kiam nors BRICS? Šiaip ar taip, mums vis labiau reikia
savitos politinės ekologijos.
Tai dar kartą patvirtina ir „ISIS valstybės“ kūrimas,
ir kokia nors bevaldystė ne viename Afrikos ar Azi
jos regione. ISIS valdo didelę teritoriją, tačiau mes iki
šiol neišmanome, kaip tai pavadinti ir kaip tą reiški
nį nusakyti. Sirija, opozicija, Irakas, Iranas?.. Jokios
tradicinės sampratos nebetinka, iš bendro išsilavini
mo nieko nebepasakysi. Sirijos prezidentas iš blogiečio
tampa geriečiu, net krikščionių gynėju. Irano vadeivos
jau darosi reikalingais derybų partneriais, o tiek rem
toji Irako vyriausybė jau beveik laidojama... Pasaulis
palengva „užsikrečia“ ta nauja betvarke, kuri yra, neži
nia, ar laisvo pasirinkimo produktas, ar nelengvos ligos
požymis.
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II
Apie Rusiją 2014 m. kalbėta ir rašyta išties daug:
apie jos vadovo protingus ar neprotingus žingsnius, pa
vojus ir likimą, apie Rusijos gudrybes ir kvailumą, apie
išsvajotą laimę ir skurdžią kasdienybę. Atmetus visus
valdiškus scenarijus ir užsakomąsias strategijas, ga
lima pastebėti, kad Rusijos ateities klausimu vyrauja
veikiau pesimistinės nuostatos. Yra laimingos Ame
rikos, laimingos Kinijos ar Indijos planai. Kebliau su
Afrika, tačiau net ir ten atsiranda laimės planuotojų.
Laimingos Rusijos plano nėra, o jos ateitis – pasaulio
provincija arba nedidelės politinės reikšmės teritorija.
Platesne prasme dabartinė Rusijos idėja yra „išlikimo
strategija įsivaizduojamų priešų apsuptyje“. Visi pačio
je Rusijoje sukurti planai – tai pavojuje atsidūrusios
nelaimingos šalies siekis įsitvirtinti jėga ir pergalėmis
prieš kaimynus.
O iš tiesų, ar Rusija kada nors buvo laiminga, ar tik
visą laiką kovojo dėl savo tapatybės, dėl išskirtino vaid
mens, dėl to, kas jos turi bijoti ir kodėl Rusijai vis reikia
„padėti“ savo kaimynams? Kokia ji turi būti, kad eilinis
rusas džiaugtųsi ne Krymo aneksija, o asmenine buiti
ne gerove ir teisingumu?
XX a. daugeliui rusų neatrodė laimingas. Nors ša
lis savo geležiniu kumščiu buvo pasiekusi Elbę, rusai
patyrė du pasaulinius karus ir galiausiai jų vardu su
kurtos imperijos žlugimą. Valdė keliasdešimt tautų,
kurios galiausiai, pasirodė, norinčios valdytis pačios.
Po nesėkmingos karinės politinės „iškylos“ į Afganis
taną, SSRS/Rusija pralaimėjo veik visas tarptautinės
politikos batalijas, per mažiau kaip du dešimtmečius
jos karinė ir politinė „ranka“ sutrumpėjo tūkstančiais
kilometrų. Nepaisant Rusijos vadovų norų padaryti ją
vėl didžiąja valstybe, jos reikšmė pasaulio politikoje
vis dar mažėja. Krymo pergalė pernelyg „nešvari“, kad
keltų šalies tarptautinį prestižą ir pasitikėjimą Mask
vos autoritetais. Sprendžiant globalius ir geopolitinius
klausimus, vis rečiau jos ko nors klausiama, vis ma
žiau jos, net perinčios „žaliuosius žmogeliukus“, bijo
masi. Galiausiai naftos kainų svyravimai rodo, kokia
pažeidžiama yra jos ekonomika. Jei Rusija nori būti
ne izoliuota „didingoji“ SSRS, o normali tarptautinės
bendrijos narė, tai jai tinkama vieta veikiausiai yra...
trečiajame pasaulyje.
Amerikietis Thomas Friedmanas, išgarsėjęs veika
lais apie „plokščią“ pasaulį, mano, kad artimiausiais
dešimtmečiais technologijos ir gamybos raida sudarys
palankesnes galimybes veikiau indams ar kinams, nei
rusams. Jei net JAV nunyktų, Rusija jos tikrai nepa
keis. Jo bendrapavardis George‘as Friedmanas, parašęs
gana įtikinamą XXI a. istoriją, Rusijai priskiria žaliavų
provincijos vaidmenį ir beveik marginalią reikšmę tarp
tautinėje politikoje.
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Egidijus Vareikis

Bene vienintelis globalus scenarijus, kuriame Rusijos
vaidmuo minimas pozityviai – tai vadinamas BRICS
pasaulis, kuriame turėtų dominuoti Brazilija, Rusija,
Indija, Kinija ir Pietų Afrika. Bet net ir čia Rusija ma
toma kaip potencialiai silpniausia grandis. O ir paties
BRICS šviesiomis perspektyvomis vis labiau abejoja
ma – pernelyg daug vidinių problemų kiekvienoje iš
šalių, o ir iš tikrųjų jų niekas nesieja tarpusavyje, tik
šmaikštus pavadinimas.
Rusijos kaip valstybės egzistencijoje esama kažkokios
sisteminės ydos. Tačiau kokios – gal kelio į Europą?
Iki šiol nerimsta istorikų ir politologų ginčai: reikėjo
ar nereikėjo Rusijai eiti į tą svajonių Europą. Politologų
teigimu, Rusijos užsienio politikoje dominuoja mąsty
mas, besiremiantis Rusiją supančios erdvės užvaldymo
principais. Dabartinė Putino valdžia kaimynų atžvil
giu vykdo ne modernios Rusijos, o jau neegzistuojan
čios SSRS politiką, vis dar tikėdama, kad vadovėlinis
internacionalizmas ir amžinos sovietų įtakos zonos te
beegzistuoja. Tačiau demografija ir biologija veikia ne
Rusijos naudai – dauguma Vidurinės Azijos gyventojų
gimė arba tapo pilnamečiais jau nebe SSRS laikais,
jiems Rusija nebekelia politinės nostalgijos, dauguma
Rusijos slaviškų „sesių“ informacijos laisvės dėka įsi
tikino, kad esti kur kas geresnių alternatyvų Maskvos
valdžiai.
Rusijai, norinčiai atgauti turėtas pozicijas, būtina,
kaip regis jos valdžiai, visais įmanomais būdais mėgin
ti priešintis JAV įtakai, siekti jos silpnėjimo pasaulyje
ir ypač Europoje. Dabartinis Rusijos euraziškumas yra
nukreiptas prieš euroatlantinę JAV ir Vakarų Europos
bendriją. Pagrindinis Rusijos strateginis interesas – iš
vengti geopolitinės apsupties, išstumti JAV iš Europos,
skatinti Vakarų Europoje besireiškiančias autonomines
(kaip kad graikų) tendencijas arba europinės tapatybės
paieškas.
Pasibaigus Šaltajam karui, Vakaruose imta many
ti, kad Rusija gali tapti liberalia valstybe. Tai buvo ne
manymas, o veikiau neišmanymas, jis baigia išgaruoti.
Kita hipotezė sako, kad Rusija – amžina Sovietų Sąjun
ga, tik dabar gerokai susilpnėjusi. Rusijos gaivinimas –
tai imperijos regeneravimas. Trečia populiari hipotezė
iškelia Maskvos kaip Trečiosios Romos idėją. Čia Rusi
ja – eurazinė Rytų krikščionybės gynėja, vis ryškinanti
savo valstybės savitumą. Matyt, panašiausia į tokią ji
buvo paskutiniaisiais carinės valdžios dešimtmečiais.
Daugelis pasakys, kad būtent ta Rusija ir yra dabar
tinės valdžios idealas. Pasak Zbigniewo Brzezińskio,
Rusija mėgaujasi tuo, kad jai nėra geopolitinės alterna
tyvos. Stipri europietiška Ukraina būtent ta alternaty
va ir taptų. Todėl Putinui tos stiprios nepriklausomos
Ukrainos taip labai nereikia.
Ketvirtasis modelis, kurį ne kartą jau esu minėjęs –
tai Maskvos kunigaikštystė. Štai kur tikroji Rusijos
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prigimtis. Iš esmės dabartinės Rusijos sienos panašios
į ikiimperinės Rusijos, t. y. į XVIII a. pradžios sienas.
Rusija sugrįžta į praeitį. Ar tikrai nebuvo Petro I klai
da bandyti daryti Rusiją tikra europine valstybe? Tokia
ji netapo iki šiol. Kaip ir prieš 1000 metų, ji parduoda
žaliavas, o perka technikos reikmenis ir gaminius iš tų
pačių žaliavų. Kaip ir visą laimingos Maskvos kuni
gaikštystės laiką.
Patirtis byloja, kad šią šalį kare nugalėti sunku. Per
pastaruosius kelis šimtmečius ginkluotus karus Rusija
ir jos mutantinės formos dažniausiai laimėdavo (ryški
išimtis – 1856 m. pasibaigęs Krymo karas), o ekonomi
nius – pralošdavo. Šaltojo karo baigtis – tai SSRS kapi
tuliacija ginklavimosi varžybose ir sankcijos, kurias ji
gavo visų pirma iš geriausio istorijoje JAV prezidento
Reagano. Gorbačiovas SSRS atsirado todėl, kad prieš
tai JAV atsirado Reaganas, daręs kompromisus visose
srityse, išskyrus moralę, kalbėjęs kad žmogaus teisės
neturi apskaičiuojamos kainos ir yra nekeičiamos į ža
liavas ar plataus vartojimo produktus. Reagano politika
neleido sąžinei miegoti, ir tai pasiteisino. Ekonominis
SSRS chaosas buvo antrinė silpnumo priežastis. Pirmi
nė buvo vidinė demoralizacija ir ryžtinga Vakarų bend
ruomenės pozicija.
Gaila, bet šiandien Reagano neturime, užtat turime
Europoje daug bedvasių buhalterių, kurie netrunka pa
skaičiuoti, kad Ukrainos laisvė gali kainuoti brangiau
nei dujinis saldainiukas iš Kremliaus vamzdžio. Polit
buhalteriams Ukraina yra ne vertybė, o prekė, tad ir
galima tartis dėl kainos. Kiek vienam statistiniam eu
ropiečiai kainuos statistinis ukrainietis? Manau, kad ne
daugiau trisdešimties sidabrinių, paskelbus sankcijas.
ES yra pusketvirto karto didesnė gyventojų skaičiumi ir
septyniolika kartų stipresnė ekonomiškai. Dalyvaujant
JAV ir kitam neputininiam pasauliui, išeis dar pigiau.
Ukrainą reikia mylėti ne tik vėliavėlėmis ir lipdukais.
Galiausiai investicija į meilę atsiperka labiau nei į kokį
kitą turtą. Tai galioja ir politikoje.
Kadaise buvo sakoma, kad NATO sukurta tam, jog
amerikiečiai būtų Europoje, o rusų joje nebūtų. Prieš du
dešimtmečius imta abejoti, ar tai teisinga, gal tie rusai
nebegrėsmingi. Šiandien vėl darosi suprantama, kad
tikroji NATO – tai 5-ojo straipsnio NATO, o ne kokia
minkštakūnė ir bedantė jos atmaina.
Kodėl gi Rusija, nepralaiminti ginkluotų karų, yra
labai pažeidžiama ekonominėse ir technologinėse var
žybose? Todėl, kad ji buvo ir yra kuriama elitui ir oligar
chams, o ne žmogaus pažangai, kuriama kaip vartojanti,
o ne kurianti bendruomenė. Juk oligarchų pinigai – iš to
paties gamtos resursų pardavinėjimo. Oligarchai – tik
prekybos tarpininkai, ne aukštųjų technologijų kūrėjai.
Ar kas šiandien, galėdamas rinktis, noriai pirks rusišką
televizorių, šaldytuvą, automobilį?
Po Šaltojo karo buvo svarstoma, ar SSRS likučius pa
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likti, izoliuoti, ar perauklėti ir pakviesi į džentelmenų
klubą? Pasirinktas pastarasis variantas. Japonija ar
Vokietija pralaimėjimo kare kartėlį išgydė ekonomi
niais stebuklais, Rusija įtikino save, kad pralaimėjo
Šaltąjį karą, bet ne persiauklėjo, o tiesiog laukė revan
šo galimybės.
Ar Rusija tikrai taip myli Krymą ir jo gyventojus, jei
net neslepia pritaikiusi jiems Sudetų scenarijų? Tiems,
kurie prisimena Sudetus, galima priminti, kad tada irgi
buvo džiūgaujančių, kad pagaliau – visam laikui su fiu
reriu ir Didžiąja Vokietija. Nedaug laiko praėjus neliko
ne tik fiurerio, bet ir jų pačių, nors „sankcijų“ prireikė
tikrai griežtų. Krymo „patriotams“ sudetiško likimo tik
rai nelinkiu.
Anuomet britų premjeras Neville‘is Chamberlai
nas buvo sankcijų Hitleriui priešininkas, ir manė ši
taip atnešiąs Europai taiką. Jo oponentas Winstonas
Churchillis sakė, kad kolega atnešė Europai gėdą, kuri
sukels dar ir karą. Neklydo dėl abiejų dalykų. Ir dėl
sankcijų šiandien vyksta savita Chamberlaino ir Chur
chillio diskusija. Tad jei Krymo aneksija jums sukėlė
politinį šoką, nusiraminkite. Tai nėra toks netikėtumas,
kaip gali pasirodyti – aneksijos instrumentas politikoje
pirmapradis, jis naudotas ir labai seniai, ir dar mūsų
kartai atmenamais dešimtmečiais.
Niekas nenori būti karo pranašu, tačiau jei po Krymo
aneksijos atsiras daugiau panašių „politinio teisingumo
atstatymų“, tai pasaulis, kuriame gyvename, gali dary
tis vis nesaugesnis. Tačiau reikėtų priminti ir tai, kad
valstybės, pradėjusios aneksinius žaidimus, vėlesnius
karus ar ilgalaikius žaidimus, pralaimėdavo.

III
Ukraina, daug metų pamiršta kaip Europos dalis,
ūmai tapo viena svarbiausių Europos valstybių, politi
kos bandymų poligonu ir Europai, ir tai pačiai Rusijai.
Galima prisiminti Europos klaidas ir kaltinti save,
kad per ilgai laikėme šią šalį nežinioje ir leidome Rusijai
paversti ją tikru „artimuoju“ užsieniu, galima kaltinti
Ukrainos vadovus ryžto stoka, o Rusiją agresija, tačiau
šiandien taip jau yra: iš dvišalio konflikto Ukrainos ko
vos laukas tapo visų Vakarų santykių su Rusija testu.
Apie Europos ir Rusijos apsisprendimus jau kalbėta.
Tačiau kas laukia pačios Ukrainos, ką ji turi padaryti,
kad išliktų kaip valstybė ir taptų Europa?
Ukrainai reikia aiškiai fiksuoto statuso įtvirtinimo.
Iki šiol ji vis likdavo iki galo nei priimta į Vakarų glėbį,
nei palikta Rusijai. Jei taip liks ir toliau, kaip valstybė
Ukraina niekad nesutvirtės. Netvirta administracija
sudarys galimybę grįžti prie įprasto ir gana patogaus
nomenklatūrinio (dabar mėgstama sakyti – oligarchi
nio) valdymo, kuris artimesnis Maskvos, o ne Briuse
lio įpročiams. Dar viena grėsmė šaliai – ukrainietiškas
mentalitetas. Ukraina nėra tipiški pietūs ar tipiška
šiaurė, nėra ir tipiški vakarai. Daugelis pripažins, kad
kur kas geriau būti Maidano didvyriu, nei koalicinės ir
kompromisinės sutarties subjektu. Laimėjus kovą, čia
labai sunku laimėti taiką. O jei taip, tai atsiranda nusi
vylimo Vakarais grėsmė, juolab tada, kai Vakarai reiš
kia ne entuziazmą, o abejones. Abejoti galima ir reikia,
tačiau entuziazmą kurstyti reikia kur kas labiau.
Galiausiai ukrainiečius tebeslegia savitas „istorijos
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prakeiksmas“. Kodėl viena didžiausių Europos tautų
taip sunkiai sukuria ir išlaiko valstybingumą? Kodėl
ne vienas Europoje, vardijantis didžiausias Europos
valstybes, Ukrainą tiesiog pamiršta? Ukrainiečių po
litinėje sąmonėje, deja, labai giliai įsišaknijusi Rusijos
baimė, įsišaknijęs stereotipas, kad XVII a. Bohdanas
Chmelnickis galutinai ir negrįžtamai atidavė Ukrainą
Rusijos savivalei, kuri Jekaterinos II vardu galutinai
sunaikino laisvąją Zaporožės savivaldą. Liko tik pro
vincialūs mažarusiai, ir Lenkijos ar Habsburgų pro
vincija šalies vakaruose. Europiečių politinei sąmonei
būdingas stereotipas, piešiantis Ukrainą kaip amžinai
silpną, rusifikuotą, fragmentuotą, vos ne balkanizuotą
bendriją. Rusija ir vėl primeta Ukrainai tuščią – veikiau
ideologinį nei istorinį – ginčą dėl Kijevo Rusios paveldo.
Mintis, kad ir vėl „nieko neišeis“, kerta sparnus ne tik
ukrainiečiams, bet ir jų sąjungininkams.
Jokios abejonės – Ukrainai reikia padėti, reikia ją pa
statyti ant kojų dėl tos pačios priežasties, kurią minėjo
Brzezińskis. Klausimas tik, ar Europa pajėgi imtis tokio
rimto geopolitinio projekto kaip Europos vienijimas. Šį
kartą ne vien su Vidurio Europa, bet Europa bent jau
iki Dono. Šią liniją kadaise nubrėžė Ptolemėjus. Dabar
reikia ją įtvirtinti.

IV
Kiekvienas didesnis karas yra baigiamas su mintimi,
kad jau šis tai bus paskutinis, kad karų daugiau nebus.
Iš tikrųjų žmonės to ir nori. Protinga ir kultūringa žmo
nija visada sveikino taikingus sprendimus. Ir valstybių
vadovai padėjo ir tebededa daug pastangų taikai palai
kyti sutartimis, tarptautinėmis organizacijomis, taikos
palaikymo misijomis ir panašiai.
Tačiau karai tebekyla ir teoretikai nesiliauja tvirtinę,
kad karų bus. Ir jie, jei kritiškai pasižiūrėsime į nūdie
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ną, visiškai teisūs. Galima daug kartų sakyti, kad karus
kelia neišmanėliai, neracionaliai mąstantys nusikaltė
liai, tačiau galbūt neišmanėliai yra ne jie. Tai tie save
mylintys taikos kūrėjai ir taikdariai vis (ne)sąmoningai
daro sistemines klaidas, neleidžiančias garantuoti tai
kos ir globaliai, ir lokaliai. XXI a. taip pat jau parodė,
kad būsimiesiems karams užkardos arba per silpnos,
arba pastatytos ne tose vietose.
Tvarkingieji taikdariai sukūrė kalnus dokumentų,
sutarčių ir konvencijų, apsprendžiančių karo taisykles,
kariaujančiųjų etiką, kombantantų ir civilių teises bei
pareigas, draudžiamus ir leidžiamus ginklus, teisėtus
ir neteisėtus karinės jėgos panaudojimo atvejus. Ka
dangi karas suvokiamas (anot Carlo von Clausewitzo)
kaip politikos dalis, taikdariai siekia sukurti bendrai
priimtinas karo kaip politinio instrumento naudojimo
taisykles. Visi privalėjo sutarti, kad laikysis taisyklių,
kariškius aiškiai atskirs nuo civilių, nenaudos jėgos be
politinių sprendimų. Pagal idealią schemą kariškis tu
rėjo tapti savitu valstybės tarnautoju, atliekančiu speci
finę jėgos naudojimo funkciją, pagal griežtą pareigybinę
instrukciją. Pagal idealią schemą kariškiams turėjo lik
ti ne kariautojų, o veikiau taikos sargų misija.
2001 m. rugsėjo 11 d. grupė teroristų įvykdė jau kla
sikiniu tapusį išpuolį prieš JAV ir kaip vėliau nutarta,
visą NATO. JAV buvo užpulta be šūvio, jos neužpuolė
jokia konkreti šalis, užpuolikai nebuvo uniformuoti ir
neturėjo kitokių atpažinimo ženklų, jie susinaikino,
tad nereikėjo jų „išvyti“ iš NATO teritorijos. Praėjusiais
metais Ukrainoje pasirodė ginkluoti žmonės be jokių at
pažinimo ženklų, paklūstantys tik tiesioginiam vadui,
kurio pilietybė nenustatyta, humanitarinis konvojus
tampa karo transportu. Hamas smogikai nedaro skirtu
mo tarp „karinių“ ir „civilinių“ taikinių, ISIS kariauna
nesilaiko jokių valstybių suvereniteto ir teritorinio vien
tisumo taisyklių ir t. t. Nenuostabu, kad tokioje konf

naujasis židinys-aidai 2015 / 1

Neišmanėlių pasaulis?

rontacijoje, nepaisant akivaizdaus „teisiųjų“ kovinio ir
techninio pranašumo, karą laimi (ar bent jau įtampą
sukelia) tie, kurie jų nesilaiko. Islamo radikalams leng
viau užpulti Londoną ir Paryžių nei rusams – Vilnių.
NATO turi gynybos planą nuo Rusijos, bet neišmano,
kaip gintis nuo vis išmanesnio teroro. Teroristai visai
nenori laimėti čia ir dabar. Šiandien jiems lengviau
griauti, o ne kurti, tad jie ir eina tuo lengviausiu keliu.
Ir eis tol, kol karo taisyklės su jais nepasikeis. O jos kei
čiasi kartu su pažiūromis. Mums nebepakanka pakeisti
karo taisyklių sampratos, dar reikia ir permąstyti mul
tikultūralizmo, religinės tolerancijos taisykles. Siekiant
ne kelti karus, o jų išvengti.
2014-ieji į karybos politiką įvedė „hibridinio karo“ są
voką. Formaliai galima sakyti, kad ISIS, „Donecko res
publika“ ar Malio smogikai – tai nusikaltėliai, formaliai
netgi civiliai, kariaujantys prieš teisėtas valstybes. Pa
žymėtina, kad tai jau nebe išimtys, kaip manyta prieš
dešimtmetį. Tai nauja politikos taisyklė. Artimiausiu
metu reikia tikėtis kariavimo vadinamomis nekonven
cinėmis priemonėmis. O tokių priemonių gali įsigyti ir
neturtingos, nedidelės bendrijos. Jų karo strategija yra
paralyžiuoti priešininką, o ne kurti naują politinę koky
bę. Galima griaunamąjį karą kaltinti amoralumu, bet jo
kėlėjams moralės klausimai juk nerūpi. Hibridinis karas
artėja. Laimei, kariškiai Vakaruose tai supranta. Vals
tybės gauna iš jų vis daugiau užsakymų ne masinio nai
kinimo ginklams, o individualiam kariškių aprūpinimui.
O politikai, vadinęsi pragmatikais, turi pripažinti,
kad tik neišmanymą rodo visos jų kalbos apie tai, kad
žmonės seniai suprato, jog karo nebereikės, kad viską
lemia rinka ir pinigai, viskas nuperkama ir kariauti
tiesiog nebereikia. Galima cituoti daugybę išmintingų
patikinimų XX a. pradžioje prieš pat Pirmąjį pasaulinį,
kad karo nebus, nes jis neapsimoka ir yra neraciona
lus. Tas pats sakyta ir afrikiečiams, arabams ir ame
rikiečiams – naftą pigiau nupirkti nei dėl jos kariauti.
Tai – logika.
Karas nelogiškas. Jis kyla dėl emocijų, dėl tėvynės
meilės, dėl garbės, ir tai nėra šiaip sau „didelių berniu
kų“ žaidimas. Kare nėra ir nebus ekonominės logikos,
neturėjo logikos karas buvusioje Jugoslavijoje ar talibų
režimas – Afganistane. Neturi, beje, ekonominės logikos
ir Krymo aneksija bei Luhansko „respublika“.
2014-ieji parodė, kad vien ekonominė logika žmonių
į karus nepakels. Reikia emocinio ar savotiško meilės
faktoriaus. Tad visi skaičiavimai ir mėginimai neva
logiškai paaiškinti Putinui, kad dabartinė politika jam
neapsimoka, yra ne tik ne žingsnis taikos link, o karo
kurstymas. Putino politika – emocinė politika, kuriai
pilvo (ekonominės gerovės) taisyklės negalioja.
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Kadangi karai šiais laikais yra kaip niekad emocio
nalūs, tai „amžinosios taikos“ viltys menkos. Galima
tikėtis, kad tarptautinių organizacijų prestižas toliau
silpnės, ir galios veikiau laikini susitarimai nei kokios
nors amžinosios taikos. Tarptautinės organizacijos taps
nebereikalingos, juk jos neapsaugo nei nuo kokių nors
šventu raštu besidengiančių teroristų, nei nuo nauja
rusių, nei nuo išskirtinės teisės ginti tikras ar netikras
vertybes. Tad pabaigai reikia prisiminti jau kiek pri
mirštą naujųjų Viduramžių konceptą – karo klausimas
sprendėsi lokaliai ir taisyklės buvo visai ne globalios.
Gal tie naujųjų Viduramžių ideologai nebuvo jau tokie
neišmanūs?

V
Pabaigai – dar vienas įvykis, gal jau ir planuojamas,
bet vis dar neįtikėtinas ir galintis tapti svarbesniu už
visas išmaniąsias politikas.
Time metų žmogumi tapo tam tikra prasme nežino
mas kareivis – tai kovotojas su Ebolos virusu, įsikūnijęs
gydytojo, medicinos sesers, greitosios pagalbos mašinos
vairuotojo ir net duobkasio asmenyje. Metų žmogus –
visi tie, kuriems Ebola jau tapo pavojinga kasdienybe.
Virusas, kurio protrūkis prasidėjo Liberijos, Gvinėjos ir
Siera Leonės lūšnynuose, nukeliavo į Malį ir Nigeriją,
vėliau – ir į Ameriką bei Europą.
Ne aukų skaičius čia svarbiausias. Svarbiausia, kad
kol kas nėra priemonių epidemijai sulaikyti, tad ir ne
aišku, kiek dar epidemija plis. O kas gali tokioje nežino
mybėje kovoti su nenugalima liga: savanoriai neišma
nėliai, drąsuoliai, šventieji? Gydydamas ar sergėdamas
kitus labai greitai gali tapti vienu jų.
Tie beginkliai kovotojai verti tapti metų žmonėmis.
Jie yra ne tik drąsos simbolis – kovoti su epidemija
tenka visuomenėje, kur viešpatauja sunkiai įsivaizduo
jama korupcija, kur net svajoti sunku apie kokį nors
visuomenės solidarumą, kur reikia ne patarti saugotis,
o priversti jėga, kur reikia nugalėti ir civilizuotų šalių
biurokratiją, o dar labiau – biurokratų ir „sveikųjų“ pa
nišką baimę: „kad tik ne man, kad tik ne čia...“ Ebola
yra ir karas, ir perspėjimas, kad pasaulinė sveikatos ap
saugos sistema nėra pasiruošusi tokiems reiškiniams,
kad pasaulyje baimės ir panikos yra daugiau nei soli
darumo. Epidemijų akivaizdoje visiškai nesame globa
lizuoti.
Bet ar nepripažįstame drąsuolių metų didvyriais,
idant patys galėtume miegoti ramiai? Ir miegosime,
kas mums belieka... Juk kur gi šiandien rasime išmanų
žmogų, galintį pasauliui pateikti ramaus gyvenimo re
ceptą? Gyvename tikrų neišmanėlių pasaulyje.
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Kas yra ta tradicinė šeima?
Tomas Daugirdas

Lietuvoje kartkartėmis vis atsinaujina
diskusija apie tradicinę šeimą. Tiki
ma, kad ji galėtų būti pagrindu visuo
menei atsinaujinti, o valstybei – tvirtė
ti. Būtent į tai, kas vadinama tradicine
šeima, žiūrima kaip į vietą, kurioje iš
saugomos bei iš kartos į kartą perduo
damos vertybės, į kurią remdamasis
žmogus lieka tvirtas ir stabilus, nepai
sant negandų.
Tačiau Lietuvoje vaikai – vieni ne
laimingiausių pasaulyje, daug vaikų ir
suaugusiųjų savižudybių. Be to, „iš lie
tuvių atiminėjami vaikai“ Norvegijoje,
gal ir kitose šalyse. Tai taip pat galima
vertinti kaip tam tikrą šeimos broką.
O galbūt taip yra vien todėl, kad Lie
tuvoje nepakankamai sukurta tradici
nių šeimų, o daugelis yra kitokios.
Labai sunku aptikti apibrėžimus,
kas Lietuvoje šiuo metu laikoma tra
dicine šeima. Daugiausia iki šiol vyku
sių diskusijų liečia abiejų lyčių atstovų
partnerystę (bažnytiškai ir civiliškai
neregistruotą santuoką) arba vienos
lyties atstovų partnerystę, kuri net
drąsiausiose diskusijose nepretenduo
ja į „tradicinės“ apibrėžimą. Tačiau ko
kią naują kokybę suteikia bažnyčioje
sudaryta santuoka? Juo labiau jei tuo
kiasi žmonės, kuriems svarbi „tradici
ja“ ir, žinoma, ceremonijos grožis. Nea
bejotina, Dievo keliai nežinomi, tačiau
be žmonių pastangų jis tegalėtų mažai
ką nuveikti.
Tradicinė šeima dažniausiai ir su
prantama kaip tėvų pasišventimas,
tam tikras aukojimasis, atsisakant in
dividualių malonumų. Socialiniuose
tinkluose bendruomenė „Už tradicinę
šeimą“ jos modelį įvardija taip: „Vyro
ir moters santuokos įsipareigojimu su
kuriama šeima yra būtina sąlyga vals
tybės egzistencijai ir vaikų ugdymui,
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todėl negali būti devalvuota hedoniz
mui“. Nesunku pastebėti, kad čia api
brėžimas labai pragmatiškas. Šeima
svarbi valstybei, kaip galima spręsti,
pirmiausia dėl vaikų ugdymo.
Panaši pragmatinė šeimos sampra
ta įtvirtinta ir Konstitucijoje. Šeima
čia nusakoma kaip visuomenės ir vals
tybės pagrindas, apibrėžiamos tėvų ir
vaikų pareigos: „Sutuoktinių teisės
šeimoje lygios. Tėvų teisė ir pareiga –
auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir
ištikimais piliečiais, iki pilnametystės
juos išlaikyti. Vaikų pareiga – gerbti
tėvus, globoti juos senatvėje ir tausoti
jų palikimą“. Nors Konstitucijos api
brėžimas yra tradiciškiausias, jis te
apibrėžia tam tikrą turto ir asmens
apsaugą. Beje, į akis krenta stoka si
metrijos tarp tėvų ir vaikų: vaikams
nenumatomos teisės, o tėvams – par
eiga gerbti vaikus.
Toks dalykas – neatsitiktinis. Jei
trumpai pagalvotume, kokį šeimos
modelį Lietuvoje galima pateikti kaip
„tradicinį“, atrastume, kad tai kažkas
tarp to, ką aprašė Žemaitė ir kas įsi
vaizduojama kaip moderni smetoninė
šeima. Joje esama hierarchijos ir vaid
menų pasidalijimo. Žemaitės „Marčio
je“ Katrė patyrė įvairiausių negandų,
o galiausiai mirė, nes nesilaikė tradi
cinio šeimos modelio. Toje šeimoje jis
pirmiausia buvo suprantamas hierar
chiškai, kaip jaunesnės
marčios paklusimas any
tai ir jos nustatytai tvar
kai. Šeima, kad ir koks
piktas jos paveikslas pa
teiktas, šiuo atveju yra
tradicijų perteikimo vieta.
Greta esama ir „tau
tinės“ šeimos įvaizdžio,
kuri ne vien perteikia tra

dicines vertybes, tačiau ir ugdo vaikus
šalies patriotais ir gerais piliečiais, į
kuriuos ateityje galės remtis valstybė.
Susipratusi šeima tampa besikurian
čios tautinės valstybės atrama ir jos
progreso varikliu. Tokioje šeimoje rei
kia daug laiko skirti vaikų ugdymui,
kuo užsiima moterys, tam ir skirdamos
visą laiką. Be to, tos, kurioms vyrų už
darbis garantuoja gerą pragyvenimą,
laiko skiria ir visuomenės ugdymui.
Lietuviškame galvojime tradicinės
šeimos sąsajos su tautiškumu ir pat
riotiškumu yra labai glaudžios. Todėl
neatsitiktinai ir Konstitucijoje pabrė
žiama pareiga šeimai vaikus ugdyti ne
vien dorais žmonėmis, bet ir ištikimais
piliečiais. Neabejotina, kad tam tikras
tradicinės šeimos sudievinimas Lie
tuvoje susijęs būtent su jos kaip tau
tos ląstelės supratimu. Juo tvirtesnės
šeimos, juo tarsi tvirtesnė ir pati tau
ta, ji pasirengusi visoms negandoms
ir pavojams, tai yra tam laikui, kai
galbūt (neduokdie) vėl neliks valsty
bės. Todėl neturėtų stebinti ir Vytauto
Landsbergio labai dažnas raginimas
saugoti šeimas ar replika „Dėl Die
vo, nesiskirkite“ atsakant į klausimą,
ko palinkėtų Lietuvai ir lietuviams.
Lietuviškos šeimos tradiciškumo
sąsajos su tautiškumu paaiškina ir
labai aštrų nusiteikimą prieš part
nerystes, o juo labiau – tos pačios ly
ties narių partnerystes.
Tautinė tradicinė šeima
nėra joks asmeninis rei
kalas. Sudaryti santuoką
nėra žmogaus teisė. Toks
žingsnis tampa žmogaus
pareiga, nes to nepadaręs
jis iš karto tampa nevisa
verčiu tautos atstovu. Jis
neatsisako dalies savo in
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dividualybės tautos labui. Vadinasi,
yra nepatriotiškas ir veikiausiai nedo
ras. Kur jau ten tos pačios lyties žmo
nių partnerystės.
Tradicinės šeimos sukeliamų disku
sijų audrų nepaaiškinsime, jei pražiū
rėsime šį jos idėjoje įsišaknijusį tau
tiškumo momentą. Šeima yra daugiau
nei individas ar dviejų individų sąjun
ga: ji yra idėja, kuriai šie individai savo
sąjungą privalo pašvęsti. Idėjinis rei
kalavimas tradicinei (tautinei) šeimai
yra stipresnis, nei galėtume tikėtis iš
Dievo. Abipusis pasižadėjimas Dievo
akivaizdoje vis dėlto reiškia bendrą
žmogišką įsipareigojimą, numatan
tį žmogiškąjį tobulėjimą. Tačiau Lie
tuvoje tradicinei šeimai keliami pat
riotinio tautiškumo reikalavimai yra
supainiojami ar suplakami su Dievo
žmogui skiriamais darbais ir išbandy
mais. Toks tradiciškumas, į kurio ap
saugą aktyviai įsijungia ir valstybė, ne
abejotinai yra pavojingiausias šeimai.
Todėl nėra atsitiktinumas, kad tam
tikras „patriotizmo“ momentas buvo
matyti ir pernai Bažnyčioms jungti
nai minint ir švenčiant Šeimos metus.
Šeima krikščionims iš tiesų yra svar
bi, tačiau ne taip, kaip ji svarbi tautai
ar valstybei. Šeimos metams skirtuo
se aptarimuose ar diskusijose daž
niausiai nepavykdavo išgirsti aiškių
atsakymų apie tai, kodėl tokia svarbi
šeima. Vien deklaruojama jos svarba.
Paaiškinimuose tarsi išnykdavo min
tis apie žmogų ir jo žmogiškėjimo ar
dievėjimo kelius. Susidarydavo vaiz
das, kad šeima tarsi priešpriešinama
atskiram žmogui. Buvo pasisakymų,
sugestijuojančių, kad ne šeimoje gyve
nantis žmogus negali būti visaverčiu,
bent jau tokiu mastu kaip gyvenan
tis šeimoje, kad jis tarsi susiduriąs su
mažesniais iššūkiais ar nuo jų bėgąs.
Nebent jam tą žmogiškąjį vertumą
suteiktų bendruomeninė veikla, tar
si šeimos pakaitalas: rūpinimasis ki
tais stokojančiais, našlaičiais ar pana
šiai. Galbūt kas užginčys, tačiau visi
šeimos metai buvo lydimi (abejotina,
ar tikrai krikščioniškos) minties, kad
šeimos buvimas tarsi ir svarbesnis už
žmogaus buvimą, o šeimos gerovė – už
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žmogaus gerovę, ir kad šios dvi gero
vės tarsi menkai dera.
Realybė yra ta, kad dauguma žmo
nių yra gimę ir išaugę sovietinėse šei
mose, ant kurių modelio šiuo metu
klojasi tradicinės šeimos idėja. Lietu
va pateko į sovietinę valstybę tada kai
joje jau buvo praūžusios visiško šeimos
sunaikinimo audros. Tačiau šeima
buvo reabilituota su tam tikra sąlyga.
Ji buvo svarbi, nes ją pasitelkusi vals
tybė galėjo kontroliuoti ir mobilizuoti
žmones socializmo ar komunizmo sta
tybai. Jos buvimas buvo pripažintas
ir todėl, kad išardytų šeimų visuome
nė pradėjo laukėti. Tačiau sovietmetis
visiškai iškreipė šeimos vidaus santy
kius, tada tapo nebesvarbus žmogaus
orumas ir individualybės ugdymas.
Moteris buvo „išlaisvinta“ iš šeimos
darbui pilną darbo dieną. Visi darbai,
kuriuos tradicinėje šeimoje vykdė mo
teris, turėjo būti „suišorinti“, steigiant
tam skirtas paslaugų įmones. Buvo
manoma, kad jai nereikės gaminti na
muose, nes visi šeimos nariai valgys
specialiose valgyklose. Jai nereikės
skalbti, nes tai atliks gyventojų aptar
navimo kombinatai. Jai nereikės pri
žiūrėti vaikų, nes tai darys lopšeliaidarželiai ir mokyklos. Tokioje šeimoje
tėvai turi prižiūrėti vienas kitą ir vai
kus tuo metu, kai yra laisvi nuo darbo
ir visuomeninės veiklos.
Valstybė buvo pernelyg neefekty
vi, kad tai įgyvendintų, priešinosi vei
kiausiai ir tradicinė šeimos samprata.
Tad moteris dirbo pilną darbo dieną,
tačiau taip pat užsiėmė namų ruoša,
valgio gaminimu, vis stokojančiu pro
duktų parūpinimu, vaikų priežiūra ir
vyro kontrole, kad jis neimtų gerti ir
parneštų šeimai bent dalį savo atly
ginimo. Vyro vaidmuo tokioje šeimoje
buvo ypač menkas. Pirmiausia buvo
svarbu, kad vyras nemaišytų šeimos
funkcionavimui: netriukšmautų, ne
muštų žmonos, negąsdintų vaikų ir
elgtųsi kiek galima tyliau. Kai kurie
vyrai būdavo net naudingi šeimoje,
nes gebėdavo pataisyti buitinius prie
taisus ar pakabinti nukritusius užuo
laidų karnizus, suremontuoti spynas.
Sovietinė šeima sunaikino vyro oru

mą, nes jis prarado tradicinius vaid
menis: būti šeimos maitintoju, atsa
kingu už visuomeninius reikalus,
reikšti autoritetą šeimai. Tačiau la
bai retas įgijo ir naujų: užsiimti vaikų
priežiūra ir ugdymu, namų ruoša, ga
minti valgį šeimai. Ši šeima sunaikino
ir moters orumą, nes ji buvo įsukta į
nesibaigiančių alinančių darbų sūku
rį. Ji nesaugojo ir vaikų orumo, nes jie,
tėvams neturint laiko ir atsakomybės,
buvo palikti visuomenės (mokyklos)
kontrolei ir priežiūrai.
Valstybė tokią šeimą toleravo, nes
ji papildė jos funkcijas, buvo pagalbi
ninkas prižiūrint ir auginant vaikus,
veikė kaip mažiau kainuojanti rūpi
nimosi vaikais vieta nei valstybinė
prieglauda. Šeima padėjo valstybei,
kontroliuodama ir prilaikydama nuo
visiškos moralinės degradacijos šei
mos narius. Buvo aišku, kad vyras,
gyvenantis ne šeimoje, veikiausiai de
graduotų, nes nebūtų kam jį prižiū
rėti. Sovietinė šeima buvo valstybės
ląstelė, kontrolės ir disciplinavimo ele
mentas. Tėvai buvo atsakingi už tai,
kad vaikai augtų tokie, kokių jų nori
valstybė ir visuomenė. Todėl neturė
tų stebinti lietuviškuose troleibusuose
bei autobusuose pasitaikančios pagy
venusios moterys, kurioms staiga už
kliūva jaunimo ir nejaunimo elgesys,
paskatinantis tam, kas vadintina „at
sakomybės agresija“.
Regis, nuo tų laikų praėjo nema
žai laiko, o ir ne visos tarybinės šei
mos buvo stipriai deformuotos. Tačiau
dabartinė tradicinės šeimos ar šeimos
kaip vertybės idėja šeimos „nepalei
džia“, nesuteikia jai laisvės gyvuo
ti anapus pasišventimo aukštesniam
valstybiniam, visuomeniniam ar tau
tiniam tikslui. Ji nepaliekama ramy
bėje, jai nesuteikiamas laikas ir laisvė
atgauti orumą. Tai yra – tapti kūriniu,
kuriame ne perduodamos ar puoselė
jamos „tradicijos“, o randasi vien arti
mų žmonių sukuriamos sąlygos augti
žmogaus saviveretei, jam tobulėti kaip
asmenybei, atrasti tvirtus pagrindus,
kurie padėtų atsilaikyti prieš neretai
gniuždantį visuomenės, valstybės ar
net tautos poveikį.
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Kas pasaulyje ne taip

PAPRASTŲ LONDONIŠKIŲ HUMORAS
Gilbert K. Chesterton

Laikraštyje Yorkshire Evening Post rašo vienas toks
žmogus, labai pasipiktinęs mano veikla šioje skiltyje.
Štai kokie jo priekaištai: „G. K. Chestertonas ne tik
nėra humoristas, jis net ne Londono prastuomenės hu
moristas“. Aš nė kiek neįsižeidžiau, kad manęs nelaiko
humoristu – tiesą sakant, manau, kad čia jis visiškai
teisus. Bet nesutinku, kad manęs nelaikytų Londono
prasčioku. Pripažįstu, kad ši užnuodyta strėlė patai
kė į skaudžią vietą. Jei prancūzų rašytojas apie mane
pasakytų: „Jis ne tik nėra metafizikas, jis net ne ang
las metafizikas“, aš įstengčiau nuryti nuoskaudą dėl
metafizikos, bet pasipiktinčiau dėl įžeidimo savo ša
liai. Tad anaiptol netvirtinu, kad esu humoristas, už
tat reikalauju pripažinti, kad esu Londono prasčiokas.
Jei būčiau humoristas, tikrai būčiau Londono prastuo
menės humoristas; jei būčiau šventasis, tikrai būčiau
Londono prastuomenės šventasis. Nėra reikalo vardyti
visų puikių prasčiokų londoniškių šventųjų, įrašiusių
savo vardus kilniose mūsų senojo miesto bažnyčiose.
Nesirengiu jūsų kamuoti vardydamas begalę Londo
no prastuomenės humoristų, apmokėjusių sąskaitas
(arba jų neapmokėjusių) kilniose mūsų senojo miesto
tavernose. Galime visi drauge apraudoti pasigailėtiną
padėtį vargšo jorkšyriečio, kurio grafystėje taip ir negi
mė humoras, suprantamas likusiame pasaulyje. Arba
galime visi drauge nusišypsoti, kai girdime apie ką nors
GILBERTAS KEITHAS CHESTERTONAS (1874–1936) – iškilusis
anglų rašytojas, publicistas, mąstytojas ir katalikybės gynėjas (žr.
jam skirtą teminį NŽ-A numerį, 2004, Nr. 7–8; taip pat 1995,
Nr. 11). Skaitantieji maždaug prieš šimtmetį parašytą jo publicistiką netrunka patirti, kad šių tekstų, kuriais autorius paprastai
reaguodavo į to meto aktualijas, svarba visai nesumažėjo, dargi
priešingai – anuomet išsakytos mintys padeda mūsų dienų aktualijas apmąstyti nauju kampu. Tad šiame žurnalo numeryje
pradedame Chestertono vertimų ciklą, kurių diduma bus iš jo
knygos Kas pasaulyje ne taip (What‘s Wrong With the World,
1910). Tiesa, pirmasis, čia skelbiamas tekstas apie prasčiokišką juoką (Cockneys and their Jokes) yra iš kitos jo knygos – All
Things Considered (1915). Chestertono prakalbinimo lietuviškai neįsivaizduojame be Rasos Drazdauskienės, greta pluoštelio
Chestertono vertimų NŽ-A, puikiai išvertusios į lietuvių kalbą ir
jo Ortodoksiją (1998).

38

sakant, neva jis nesąs „netgi Londono prastuomenės
humoristas“ kaip Samuelis Johnsonas ar Charlesas
Lambas. Juk tikrai ganėtinai aišku, kad geriausias hu
moras, sukurtas mūsų kalba, yra paprastų londoniškių
humoras. Chauceris buvo tikriausias londoniškis: jo
namas stovėjo prie pat Abatijos. Dickensas irgi buvo
grynas londoniškis: sakė be Londono gatvių visai ne
galįs mąstyti. Londono tavernos nuo seno prisiklausė
nuostabiausių šnekų, nesvarbu, ar būtų kalbėjęs Benas
Jonhsonas „Undinėje“, ar Samas Johnsonas „Gaidyje“.
Verta pažymėti, kad net mūsų laikais gyviausiai ir tiks
liausiai juokaujama būtent apie Londoną. Tai ir švelni,
humaniška ironija, kuria pasižymi Petto Ridge‘o siaurų
pilkų gatvelių studijos. Tai ir paprastas, bet triuškina
mas geriausių W. W. Jacobso apsakymų, pasakojančių
apie Temzės dūmus ir blizgesį, juokas. Ne, prisipažįs
tu, aš nesu Londono prastuomenės humoristas. Nesu
vertas juo būti. Gali būti, kad kada nors, nugyvenęs
daug liūdnų ir įtampos kupinų būsimų gyvenimų, pa
tyręs daug įnirtingų, apokaliptinių persikūnijimų, ko
kiame nors nežinomame pasaulyje anapus žvaigždžių
tapsiu paskutiniu Londono prastuomenės humoristu.
Šiame galimame rojuje vaikštinėsiu su kitais Londono
prastuomenės humoristais, gal nelygus jiems, tačiau
vis dėlto jų draugijoje. Gal akimirką pajusiu ant peties
draugišką Drydeno ranką ar trumpam įžengsiu į žavios
Lambo beprotybės labirintus. Tačiau idant tai įvyktų,
turėčiau būti ne tik daug protingesnis, bet ir daug ge
resnis, negu esu. Gali būti, kad prieš pasiekdamas šią
erdvę turėsiu apleisti sferą, kurioje gyvena angelai, ir
net pereiti laukus, visiems laikams pasisavintus tik
Jorkšyro gyventojų.
Ne, Londoną šiuo atveju puola iš jo stipriausios pusės.
Londonas yra didžiausias iš išpampusių šiuolaikinių
miestų, jame daugiausia dūmų, daugiausia purvo; Lon
donas, jei norite, yra niūriausias iš jų, jei norite – jame
daugiausia vargo. Bet Londonas tikrai linksmiausias
ir labiausiai pasirengęs linksmintis. Galite įrodyti, kad
pas mus daugiausia tragedijų, tačiau faktas lieka fak
tu: pas mus daugiausia ir komedijų, pas mus daugiau
sia farso. Pačiu blogiausiu atveju mums lieka nuostabi
veidmainystė – humoras. Savo sielvartą mes slepiame
po kvatojimu ir panieka. Jūs kalbate apie žmones, kurie
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juokiasi pro ašaras; mes galime girtis tuo, kad verkia
me tik iš juoko. Ir visada tuo girsimės, nes tai bene di
džiausia pagyra, kokiai pajėgi žmogaus prigimtis. Turiu
galvoje didžiąją pagyrą, kad patys nelaimingiausi mūsų
gyventojai kartu yra ir patys linksmiausi. Skurdžiai
gali pamiršti socialinę problemą, kurios mes (saikingai
pasiturintys) neturėtume pamiršti niekada. Palaiminti
vargdieniai, nes jie vieninteliai neprivalo visada būti
su nuskurdėliais. Dori skurdžiai kartais gali pamiršti
skurdą. Doriems turtuoliams to negalima.
Aš tvirtai tikiu visų vulgarybių, ypač vulgarių pokštų,
verte. Jei jums pavyko suprasti vulgarų juoką, tai galite
būti tikri, kad supratote subtilią ir dvasingą idėją. Žmo
nės, sugalvoję tą juoką, regėjo kažką labai gilaus, ko ne
galėjo išreikšti kitaip, kaip pabrėžtinomis paikystėmis.
Jie regėjo subtilius dalykus, kuriuos išreikšti įstengė
tik šiurkščiais žodžiais. Pamenu, kaip ponas Maxas
Beerbohmas (kuris turi visus nuopelnus, išskyrus de
mokratiškumą) pamėgino analizuoti, iš ko juokiasi mi
nia. Juokus jis suskirstė į tris grupes: juokai apie fizinį
pažeminimą, juokai apie tai, kas svetima, pavyzdžiui,
užsieniečius, ir juokai apie sugedusį sūrį. Ponas Maxas

Robert Seymour. Žvejyba. 1878. Litografija

Beerbohmas manė, kad supranta pirmąsias dvi grupes,
bet man tuo sunku patikėti. Idant žmogus suprastų vul
garų humorą, jam nepakanka turėti humoro jausmą.
Jis dar turi pats būti vulgarus: aš toks ir esu. Kalbant
apie pirmą grupę, savaime aišku, kad matydami, kaip
ministras pirmininkas atsisėda ant savo skrybėlės, juo

naujasis židinys-aidai 2015 / 1

kiamės ne dėl to, kad kas nors nukentėjo (bent aš taip
tikiuosi). Jei būtų taip, juoktumės kas kartą išvydę lai
dotuves. Juokiamės ne vien tik iš to, kad kas nors par
griuvo ar nukrito – anaiptol nejuokinga, kai krinta lapai
ar leidžiasi saulė. Nesijuokiame, kai sugriūva mūsų na
mas. Iš dangaus nesulaikomai tarsi kruša gali pradėti
kristi paukštis po paukščio, tačiau mes nė nešyptelsime.
Jei tikrai paklausite savęs, kodėl mums juokingas žmo
gus, staiga atsisėdęs vidury gatvės, pamatysite, kad tai
lemia ne tik sunkiai paaiškinama, bet ir galiausiai reli
ginės kilmės priežastis. Juokas dėl to, kad žmogus atsi
sėdo ant savo skrybėlės, iš tiesų teologinės prigimties:
jis susijęs su dvilype žmogaus prigimtimi. Tokie juokai
primena pirmykštį paradoksą: žmogus yra viršesnis už
savo aplinką, tačiau priklausomas nuo jos malonės.
Lygiai tokia pat subtilia ir dvasinga idėja paremtas
juokas iš svetimšalių. Jis susijęs su kone kankinama
tiesa apie tai, kas labai panašu į mus ir vis dėlto skirtin
ga. Niekas nesijuokia iš to, kas visiškai svetima: palmė
nejuokinga. Bet juokinga matyti, kaip pažįstamą Dievo
paveikslą pridengia juoda prancūzo barzda ar juodas
negro veidas. Visiškai nežmogiški garsai – laukinių
žvėrių staugsmas ar vėjo kaukimas – nejuokingi. Bet
jei žmogus pradeda kalbėti taip, kaip mes, tik visai ki
tokiais skiemenimis, žmogiška prigimtis neišvengiamai
skatina iš jo juoktis, nors džentelmenas, žinoma, šiam
norui atsispirs.
Pamenu, ponas Beerbohmas tvirtino suprantąs pir
mąsias dvi liaudies sąmojo apraiškų grupes, bet prisipa
žino nesugebąs suvokti trečiosios. Jam niekaip neaišku,
kuo toks juokingas sugedęs sūris. Galiu jam tai pasa
kyti nė negalvojęs. Jis nesuprato šio juoko idėjos dėl to,
kad ji subtili ir filosofinė, o jis ieškojo ko nors kvailo ir
tinkamo neišmanėliams. Sugedęs sūris juokingas, nes
jis (kaip svetimšalis ar ant šaligatvio pargriuvęs žmo
gus) išreiškia perėjimą, didžios mistinės ribos peržen
gimą. Sugedęs sūris – tai perėjimo nuo neorganinės
medžiagos prie organizmo simbolis. Sugedęs sūris paro
do, kaip materija per stebuklą įgyja gyvybę. Tai pačios
gyvybės prigimties simbolis. Demokratijoje teikiamasi
juokauti tik apie tokius rimtus dalykus kaip gyvybės
prigimtis. Todėl, pavyzdžiui, demokratijoje juokiamasi
iš santuokos, nes santuoka – tai žmogiškumo dalis. Bet
demokratija niekada nenusižemins iki juokų apie laisvą
meilę, nes laisva meilė – viso labo pasipūtimas.
Tiesą pasakius, dažniausiai pasirodo, kad populiarūs
juokai labiau atitinka ne raidę, o dvasią. Vulgarus juo
kas paprastai keistas ta prasme, kad tai tiesa, tačiau
ne faktas. Pavyzdžiui, visiškas melas, kad uošvės (žvel
giant į jas kaip į klasę) yra nepakenčiamos despotės –
dauguma jų ir naudingos, ir atsidavusios. Visos mano
gyvenime turėtos uošvės buvo vertos pasigėrėjimo. Ta
čiau satyrinių laikraštėlių skelbiama legenda iš esmės
teisinga. Ji skatina atkreipti dėmesį į tai, kad iš visų
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žmogaus gyvenime pasitaikančių santykių sunkiausia
būti gera uošve. Karikatūrose blogiausia uošvė vaiz
duojama tikra pabaisa, stengiantis išreikšti faktą, kad
geriausia uošvė – problema. Lygiai taip pat teisingi be
galiniai humoristinių laikraščių juokai apie bambekles
žmonas ir jų užuitus vyrus. Tai įnirtingas perdėjimas,
bet jis pagrįstas tiesa, tuo tarpu visos modernios šnekos
apie moterų priespaudą yra melagystės perdėjimas. Pa
skaitę net geriausius mūsų laikų intelektualus rasime
tvirtinimų, esą masinės demokratijos sąlygomis mote
ris yra savo vyro ir viešpaties nuosavybė, kaip vonia ar
lova. Bet paskaitę demokratijoje leidžiamą humoristinę
literatūrą pamatysime, kaip vyras ir viešpats lenda po
lova slėpdamasis nuo savo nuosavybės įniršio. Tai ne
faktas, tačiau arčiau tiesos. Kiekvienam vedusiam vy
rui puikiai žinoma ne tik tai, kad savo žmonos jis nelai
ko nuosavybe, bet ir tai, kad joks vyras niekaip negalėtų
taip elgtis. Juokas išreiškia aukščiausią tiesą, ir ji labai
subtili. Ne taip lengva tiksliai ją išsakyti. Turbūt tiks
liausia bus ją išreikšti taip: net būdamas šeimos galva
vyras suvokia, kad jo vaidmuo daugiau dekoratyvinis.
Bet vulgarūs humoristiniai laikraštėliai tokie teisingi
ir subtilūs, kad kartais būna net pranašingi. Jei tikrai
norite sužinoti, kokia ateitis laukia mūsų demokrati
jos, neskaitykite šiuolaikinių sociologijos pranašysčių,
neskaitykite net pono Wellso utopijų, – tai yra neskai
tykite pastarųjų šiam tikslui, bet būtinai skaitykite,
jei vertinate tikrą nuoširdumą ir gerą anglų kalbą. Už
tat jei norite sužinoti, kas bus toliau, išnagrinėkite ko
kių nors „Pokštų“ ar „Linksmų nuobirų“ puslapius tar
si akmens plokštėse iškaltas miglotas dievų ištarmes.
Taip, jie būna ir pikti, ir nešvankūs, tačiau juose visu
rimtumu kalbama apie tai, ko nerasi nei jokiose utopi
jose, nei mūsų laikų sociologiniuose samprotavimuose;
juose esama užuominų apie tikruosius Anglijos gyven
tojų įpročius ir aiškius jų troškimus. Jei tikrai norime
sužinoti, kas galiausiai atsitiks demokratijai, šių žinių
rasime ne literatūroje apie liaudį, o literatūroje, kurią
skaito liaudis.
Galiu pateikti du atsitiktinius pavyzdžius, kai eilinių
žmonių ar prastuomenės juokai pasirodė geresnės pra
našystės už atidžius išsilavinusių intelektualų stebė
jimus. Kai prieš praėjusius visuotinius rinkimus Ang
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lijoje kilo sąmyšis dėl kinų darbininkų, politikų tonas
labai skyrėsi nuo liaudies tono. Politikai, kurie neprita
rė kinų įdarbinimui, labai stengėsi išaiškinti neturintys
ko prikišti patiems kinams. Pasak jų, tai tik teisinio
padorumo klausimas, susijęs su tuo, ar tikrai tam tik
ri sutarties straipsniai neatitinka mūsų konstitucinės
tradicijos; jų teigimu, padėtis būtų lygiai tokia pat, jei
kalbėtume apie musulmonus ar anglus. Palyginus su
tokiomis pažangiomis, aiškiomis jų kalbomis, liaudiški
juokeliai, suprantama, atrodė visai nekokie. Liaudyje
juoktasi iš kinų darbininkų vien dėl to, kad jie kinai,
laikraštėliai buvo pilni šmaikštavimų apie ilgų plaukų
uodegas ir geltoną odą: taip išreikštas pasipriešinimas
svetimšaliams. Atrodė, kad politikai argumentuotai
prieštarauja abejotinam valstybės dokumentui, o liau
dies radikalai tiesiog idiotiškai žvengia iš kinų drabu
žių. Tačiau liaudies instinktas pasiteisino: iškėlus ydas
į viešumą pasirodė, kad jos būtent kiniškos.
Arba kitas, malonesnis ir šiuolaikiškesnis pavyzdys.
Populiariuose laikraštėliuose „naujosios moterys“ arba
sufražistės atkakliai vaizduojamos negražios – storos,
akiniuotos, prastai pasiūtais drabužiais, ir dar, kaip tai
syklė, nuolat krintančios nuo dviračių. Kiek tai susiję su
paprastais išoriniais faktais, čia nėra nė lašo tiesos. Ne
visos moterų emancipacijos sąjūdžio lyderės nepatrauk
lios: dauguma jų net labai gražios. Be to, toli gražu ne
visoms nerūpi menas ar dailūs drabužiai – yra daug to
kių, kurios gąsdinamai prie šių dalykų prisirišusios. Vis
dėlto liaudies instinktas neklydo. Mat liaudis instink
tyviai – teisingai ar ne – įžvelgė šiame sąjūdyje užuo
miną į abejingumą moters orumui, anksčiau nematytą
moterų pasirengimą atrodyti absurdiškai. Šios moterys
iš tiesų niekino moterų neklystamumą. Ir netrukus pa
matėme, kaip mūsų gatvėse ir aplink mūsų Parlamen
tą iškilnios meno ir kultūros moterys virto komiškomis
„Linksmų nuobirų“ herojėmis. Nepriklausomai nuo to,
ar laikome humoristinių laikraštėlių poziciją pateisi
nama, ar ne, pranašystę galima pateisinti: paprasti,
sveiki, vulgarūs žmonės įžvelgė slaptą savo tradicijų
priešą, kuris iškilo į dienos šviesą, kad galėtų išsipildyti
Šventasis Raštas. Tarp dangaus ir pragaro didžiausią
sveiko žmogaus neapykantą kelia du dalykai: moteris
be orumo ir orus vyras.
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PANELĖ DE SKIUDERI
Pasakojimas iš Liudviko XIV laikų

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann

Šv. Honorato gatvėje stovėjo namas, kuriame iš Liudvi
ko XIV bei markizės Mentenon malonės gyveno Madle
na de Skiuderi1, garsėjanti savo žaviomis eilėmis.
Vėlai, apie vidurnaktį, – bus buvęs 1680 metų ru
duo, – į to namo duris kažkas ėmė taip smarkiai ir gar
siai belsti, kad net suaidėjo visas prieangis. Baptistas,
nedideliame panelės namų ūkyje dirbęs virėju, tarnu
ir durininku, šeimininkei leidus buvo išėjęs į kaimą, į
savo sesers vestuves, ir taip jau nutiko, kad vienintelė
iš namiškių dar nemiegojo panelės kambarinė Martin
jerė. Ji vėl išgirdo beldimą į duris ir jai toptelėjo, kad
Baptistas išėjęs ir jųdviejų su panele nėra kas saugo; į
galvą jai ėmė lįsti mintys apie visokias piktadarystes –
įsilaužimą, vagystę, žmogžudystę, kurių anuomet Pary
žiuje netrūko, tad tarė, kad gauja plėšikų, sužinojusi,
jog namai tušti, dabar lauke už durų kelia triukšmą, o
jei juos įsileisi, jie tikriausiai įvykdys kokį nedorą kėslą
ir nuskriaus šeimininkę, todėl drebėdama iš baimės ir
keiksnodama Baptistą su visomis jo sesers vestuvėmis
nesijudino iš kambario. Tuo tarpu smūgiai į duris nesi
liovė ir ji protarpiais tarsi išgirsdavo balsą:
– Atidarykite gi, dėl Dievo meilės, atidarykite!
Panelė de Skiuderi (Das Fräulein von Scuderi), pirmoji vokiečių
psichologinė detektyvinė novelė, pasirodė 1819 m. Medžiagą
apie Liudviko XIV epochą, tų laikų gyvenimą Paryžiuje jos autorius, žymusis vokiečių rašytojas, kompozitorius ir dailininkas
Ernstas Teodoras Amadeus Hoffmannas (1776–1822) sėmė iš
įvairių istorinių knygų, antai iš Voltaire’o veikalo Siècle de Louis
XIV. Naudingas jam buvo ir prancūzų teisininko François Gayot
de Pitaval (1673–1743) kriminalinių nusikaltimų rinkinys Causes célèbres et intéressantes (1734–1743), ne kartą verstas į kitas Europos kalbas. Ši Hoffmanno novelė plačiai išgarsėjo ne tik
dėl meistriškai papasakoto šiurpaus nusikaltimo, bet ir dėl autoriaus gebėjimo atskleisti menininko prigimties juodąją pusę.
Taigi Panelė de Skiuderi bus nulėmusi, kad menininko negalėjimas išsiskirti su savo kūriniu psichologijoje įvardijamas kaip
Kardijako (Cardillac) sindromas. Beje, Panelė de Skiuderi XX a.
buvo šešis kartus ekranizuota (pirmą kartą 1919 m.), o vokiečių
kompozitorius Paulis Hindemithas 1926 m. pagal ją sukūrė operą Cardillac. Šiame NŽ-A numeryje skelbiame pirmąją novelės
dalį, tekstą iš vokiečių kalbos vertė Giedrė Sodeikienė.
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Galiausiai, vis didėjant bauguliui, Martinjerė stvėrė
žibintą su degančia žvake ir išskubėjo į prieangį; čia ji
aiškiai išgirdo besibeldžiančiojo balsą:
– Dėl Dievo meilės, atidarykite!
– Tikrai, – pagalvojo ji, – plėšikas taip nesakys; ką
žinai, gal tą žmogų kas vejasi ir jis nori pasislėpti pas
mano šeimininkę, juk ji tokia geradarė. Bet tik atsargiai!
Atidariusi langą ji sušuko žemyn – kas ten, apačio
je, tokioje vėlybėje taip baladoja į duris ir žadina visus
iš miego, stengdamasi, kad jos žemas balsas skambė
tų kuo vyriškiau. Blausūs mėnulio spinduliai kaip tik
prasiskverbė pro tamsius debesis, ir ji pamatė aukštą,
į pilkšvą apsiaustą įsisupusią žmogystą, ligi akių užsi
maukšlinusią plačią skrybėlę. Ji sušuko garsiai, kad tas
ten, apačioje, išgirstų:
– Baptistai, Klodai, Pjerai, kelkitės ir pažiūrėkite,
koks ten nenaudėlis griauna mūsų namą!
Žmogysta iš apačios atsiliepė švelniai, kone verks
mingai:
– Ak, Martinjere, juk žinau, kad čia jūs, mieloji ponia,
nors ir kaip keistumėte balsą, juk žinau, kad Baptistas
išėjęs į kaimą ir jūs su savo šeimininke vienidvi namuo
se. Drąsiai atidarykite man duris, jums nėra ko bijoti.
Aš žūtbūt turiu pasikalbėti su jūsų panele, tuoj pat.
– Nieko sau, – atsakė Martinjerė, – vidury nakties
norite pasikalbėti su mano panele? Ar nežinote, kad ji
seniai miega ir kad aš nieku gyvu jos nebudinsiu da
bar, kai ji įmigusi saldžiausiu miegu, tokiu reikalingu
jos amžiuje.
– Žinau, – pasakė žmogus apačioje, – aš žinau, kad
jūsų panelė ką tik padėjo į šalį savo romano Klelija2
rankraštį, ties kuriuo nepaliaujamai dirba, ir dabar
rašo kelis posmus, kuriuos rytoj ketina perskaityti pas
markizę de Mentenon. Meldžiu jus, ponia Martinjere,
pasigailėkite ir atidarykite man duris. Žinokite, kad rei
kia gelbėti nuo pražūties vieną nelaimėlį, žinokite, kad
vieno žmogaus garbė, laisvė, net gyvybė priklauso nuo
to, ar aš pasikalbėsiu su jūsų panele. Atminkite, kad
1
Madeleine de Scudery (1607–1701), prancūzų rašytoja, kūrusi herojinius-galantinius romanus, kuriuose Antikos maniera vaizduojama
idealizuota aristokratinių salonų visuomenė.
2
Clélie, 1654–1660 m. išleistas Scudéry romanas (10 tomų).
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jūsų šeimininkės pyktis amžinai jus lydės, jei ji sužinos,
kad tai jūs beširdiškai nuvarėte nuo durų nelaimėlį,
atėjusį melsti jos pagalbos.
– O kodėl panelės gailesčio šaukiatės dabar, tokiu
neįprastu metu, ateikite rytoj, kai bus laikas, – pasakė
Martinjerė žemyn; tas iš apačios atsiliepė:
– Ar likimas, pragaištingai trenkęs kaip mirtinas žai
bas, paiso laiko ir valandos? Ar valia atidėlioti pagalbą,
kai jai suteikti belikusi viena akimirka? Atidarykite
man duris, nesibaidykite vargšo, kuris bejėgis, viso pa
saulio apleistas, persekiojamas, žiauraus likimo slegia
mas tenori paprašyti jūsų panelės, kad išgelbėtų nuo
gresiančio pavojaus!
Martinjerė išgirdo, kaip apačioje stovintysis, tai pa
sakęs, gailiai sudejavo ir sukūkčiojo, šiaip ar taip, jo
balsas skambėjo švelniai, kaip jaunuolio, ir smigo giliai
į širdį. Labai susijaudinusi ji ilgai nebesvarstydama at
sinešė raktus.
Vos tik ji atvėrė duris, kai į apsiaustą įsisupusi žmo
gysta pulte įpuolė vidun ir, žengdama pro Martinjerę į
prieangį, kraupiu balsu sušuko:
– Veskite mane pas savo panelę!
Martinjerė išsigandusi pakėlė žibintą ir blausi žvakės
šviesa nušvietė mirtinai išbalusį, siaubingai perkreiptą
jaunuolio veidą. Iš baimės Martinjerė kone susmuko, kai,
žmogui praskėtus savo apsiaustą, iš krūtinės antkišenio
išlindo nuoga stileto rankena. Žaižaruojančiomis akimis
į ją pažvelgęs žmogus dar baisiau negu pirma sušuko:
– Veskite mane pas savo panelę, sakau jums!
Martinjerę nusmelkė mintis, kad jos panelei gresia
baisus pavojus, ir meilė brangiajai šeimininkei, kurią
gerbė ir kaip dorą, brangią motiną, suliepsnojo jos šir
dyje, įkvėpdama tokią drąsą, kurios turbūt pati nesiti
kėjo turinti. Ji skubiai uždarė kambario duris, kurias
buvo palikusi atviras, ir, užstojusi jas nugara, ryžtingai
ir tvirtai pasakė:
– Tikrai, jūsų pašėlęs elgesys čia, namuose, nedera su
graudžiais žodžiais lauke už durų, kurie, kaip matau,
labai ne laiku pažadino mano gailestį. Jums nevalia eiti
ir jūs dabar nekalbėsite su panele. Jei neturite piktų
kėslų, tai nebijosite ir dienos šviesos, taigi ateikite rytoj
ir išklosite savo reikalą! O dabar nešdinkitės iš čia!
Iš žmogaus krūtinės išsiveržė duslus atodūsis, įsmei
gęs klaikų žvilgsnį į Martinjerę jis sugriebė stiletą. Mar
tinjerė mintyse pavedė savo sielą Viešpačiui, bet nepa
judėjo iš vietos ir, drąsiai žvelgdama žmogui į akis, dar
tvirčiau atsirėmė į kambario duris, per kurį jam būtų
reikėję eiti, kad patektų pas panelę.
– Leiskite mane pas savo panelę, sakau jums! – vėl
sušuko žmogus.
– Darykit, ką norit, – atsiliepė Martinjerė, – aš iš čia

nesitrauksiu, užbaikit savo juodą darbą, kurį pradėjot, ir
jūsų su bendrais laukia gėdinga mirtis Grevo3 aikštėje.
– Cha! – sušuko žmogus. – Jūs teisi, ponia Martinje
re, aš atrodau, aš ginkluotas kaip niekingas plėšikas ir
žmogžudys, bet mano bendrai dar nenuteisti, nenuteisti!
Ir, svaidydamas nuodingus žvilgsnius į mirtinai per
sigandusią moterį, jis išsitraukė stiletą.
– Jėzau! – sušuko ji, laukdama mirtino dūrio, bet tą
akimirką gatvėje pasigirdo ginklų žvangesys ir arklių
kanopų trinksėjimas.
– Marechaussee – marechaussee!4 Gelbėkit, gelbėkit! –
sušuko Martinjerė.
– Pabaisa, tu mane pražudysi – dabar viskas baigta,
viskas baigta! Imk! Perduok panelei šiandien pat – ry
toj, kada nori, – tyliai berdamas žodžius, žmogus išplėšė

3
Grevo aikštėje, esančioje dešiniajame Senos krante, nuo XIV a.
pradžios kelis šimtmečius buvo viešai vykdomos mirties bausmės pakariant ar nukirsdinant.

4
Maréchaussée (pranc.) – raitoji policija karaliaus Liudviko XIV valdymo metais.

42

Jaques Callot. Moteris su mova. 1620–1623. Graviūra

Martinjerei iš rankų žibintą ir, užgesinęs žvakę, įsprau
dė į rankas dėžutę.
– Dėl Dievo meilės, perduok panelei dėžutę! – sušuko
žmogus ir šoko pro duris. Martinjerė susileido ant grin
dų, paskui, šiaip ne taip atsistojusi, tamsoje nutipeno
į savo kambarį, kur be jėgų, be žado susmuko krėsle.
Staiga ji išgirdo skimbčiojant raktus, paliktus laukujų
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durų spynoje. Durys užsidarė, ir prie jos kambario ėmė
artėti tylūs netvirti žingsniai. Kaip užkerėta, nevalioda
ma pasijudinti ji laukė baisiausio; bet kaip ji nustebo,
kai durims atsidarius naktinės lempos šviesoje iškart
atpažino dorąjį Baptistą; jis buvo mirtinai išbalęs ir vi
siškai sutrikęs.
– O šventieji! – prabilo jis. – O šventieji, pasakykit,
ponia Martinjere, kas atsitiko? Kaip aš bijojau! Kaip
bijojau! Nežinau, kas tai buvo, bet vakar vakare kažko
kia jėga mane varyte išvarė iš vestuvių! Prieinu gatvę.
Ponia Martinjerė, galvoju, jautriai miega, tai turbūt iš
girs, kai tyliai ir atsargiai pasibelsiu į laukujes duris, ir
mane įleis. Bet štai sutinku didelį patrulių būrį – raite
liai, pėstininkai, ginkluoti iki dantų, sustabdo ir nenori
paleisti. Laimė, su jais Dėgrė, sargybos leitenantas, tas
mane neblogai pažįsta, jie man panosėn kyšteli žibintą:
„Ei, Baptistai, kur trauki naktį? Niekur neik, sergėk na
mus. Čia nesaugu, mums turbūt dar šiąnakt neblogai
užkibs.“ Jūs nepatikėsit, ponia Martinjere, kaip aš pa
ėmiau į širdį tuos žodžius. Ir štai žengiu per slenkstį, o
lauk išpuola užsimaskavęs žmogus, sugniaužęs rankoje
nuogą stiletą, parbloškia mane – durys atdaros, raktai
spynoje, – sakykit, ką tai reiškia?
Atsitokėjusi nuo mirtinos baimės Martinjerė papa
sakojo, kas čia nutiko. Abu su Baptistu išėję į prieangį
rado ant grindų žibintą, kurį sprukdamas numetė ne
pažįstamasis.
– Aišku kaip dieną, – pasakė Baptistas, – kad mūsų
panelę norėta apvogti, o gal net nužudyti. Tas žmogus,
kaip sakėte, žinojo, kad judvi su panele vienos, maža
to, kad ji dar nemiega ir sėdi prie savo rašymo; aišku,
kad tai buvo kas nors iš tų prakeiktų sukčių ir vagišių,
kurie įsigauna į namus ir viską gudriai iššniukštinėja,
kad paskui lengvai įvykdytų savo velniškas užmačias.
O tą dėžutę, ponia Martinjere, aš, manau, įmesime į
Seną, ten kur ji giliausia. Kas mums garantuos, kad
koks niekšingas išgama nenori atimti mūsų gerajai pa
nelei gyvybės, kad ji, atidarydama dėžutę, nesusmuks
negyva kaip senasis markizas de Turnė, kai atplėšė nuo
nepažįstamos rankos gautą laišką!
Ilgai taręsi, ištikimieji tarnai galiausiai nusprendė
kitą rytą viską papasakoti panelei bei atiduoti jai pa
slaptingąją dėžutę, kurią vis dėlto būtų galima atidaryti
laikantis reikiamo atsargumo. Nuodugniai išgvildenę
kiekvieną įtartino nepažįstamojo apsilankymo aplinky
bę, jiedu sutarė, kad tai esanti ypatinga paslaptis, apie
kurią jiems patiems spręsti nevalia, bet reikia ją palikti
atskleisti savo šeimininkei.
Baptistas nuogąstavo pagrįstai. Būtent anuomet Pa
ryžius buvo niekšingiausių piktadarybių vieta, būtent
anuomet velniškas pragaro išradimas teikė lengviau
sias priemones joms įvykdyti.
Vokiečių vaistytojas Glazeris, geriausias ano meto
chemikas, kaip įprasta jo mokslo srities tyrinėtojams,
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darė alcheminius bandymus. Jis bandė rasti išminčių
akmenį. Prie jo prisidėjo vienas italas, pavarde Egzilis.
Tačiau pastarajam aukso gavėjo amatas buvo tik prie
danga. Jam terūpėjo išmokti maišyti, virti, sublimuoti
nuodingąsias medžiagas, kurias naudodamas Glazeris
tikėjosi pasieksiąs savo tikslą, ir galiausiai Egziliui pa
vyko sutaisyti tokius rafinuotus nuodus, kurie, bekva
piai, beskoniai, arba iškart, arba pamažu atimdami gy
vybę, nepalieka jokio pėdsako žmogaus kūne ir apgauna
visą gydytojų išmonę, visą jų mokslą, mat, neįtardami
nunuodijimo, jie mirtį turi aiškinti natūraliomis prie
žastimis. Kad ir kaip atsargiai dirbo savo darbą Egzilis,
vis dėlto galiausiai kilo įtarimas, kad jis pardavinėjąs
nuodus, ir jis buvo pasodintas į Bastiliją. Netrukus toje
pačioje patalpoje buvo uždarytas kapitonas Godenas
de Sen Krua. Šis ilgai gyveno susisiejęs tokiais saitais
su markize de Brenviljė5, kurie užtraukė nešlovę visai
šeimai, bet galiausiai, kadangi markizas buvo abejin
gas savo žmonos nedorybėms, tai privertė jos tėvą, Drė
d’Obrė, Paryžiaus aukštojo teismo teisėjo pavaduotoją,
išskirti šią piktadarių porą įsakymu suimti, kurį jis ir
įvykdė kapitono atžvilgiu. Karštam, be charakterio, pa
maldžiu apsimetinėjančiam, į visokias niekšystes nuo
jaunumės linkusiam, pavydulingam, kerštingam iki pa
dūkimo kapitonui nebuvo geresnio dalyko kaip velniška
Egzilio paslaptis, suteikianti jam galią sunaikinti visus
savo priešus. Jis tapo uoliu Egzilio mokiniu ir greitai
net prilygo savo mokytojui, tad, paleistas iš Bastilijos,
jau galėjo darbuotis vienas.
Brenviljė buvo nedora moteris, o per Sen Krua tapo
tikra pabaisa. Ilgainiui šis padėjo jai nunuodyti tėvą,
pas kurį ji gyveno, kaip niekšinga veidmainė prižiū
rėdama senatvėje, paskui abu jos brolius, o galiausiai
seserį; tėvą iš keršto, kitus dėl turtingo palikimo. Ne
vieno nuodytojo istorija kraupiai liudija, kad toks nu
sikaltimas tampa nenumaldoma aistra. Be jokio tikslo,
vien iš malonumo nuodyti, taip kaip chemikas daro ban
dymus savo malonumui, nuodytojai dažnai marindavo
žmones, kurių gyvybė ar mirtis jiems visiškai nerūpėjo.
Ūmi mirtis, ištikusi daug vargdienių Otel Djo prieg
laudoje, vėliau sukėlė įtarimą, kad duona, kurią ten
kas savaitę dalydavo Brenviljė, idant būtų laikoma pa
maldumo ir geradarystės pavyzdžiu, buvo užnuodyta.
Tačiau tikrai žinoma, kad savo kviestiniams svečiams
ji patiekė užnuodytą karvelių paštetą. Kavalierius diu
Gė ir daug kitų asmenų krito kaip šių pragariškų vai
šių auka. Sen Krua, jo parankinis La Šosė ir Brenviljė
savo baisingus nusikaltimus ilgai dangstė nepermato
mu šydu; tačiau kokia niekšinga nedorėlių klasta gali
ilgai tverti – juk amžinoji dangaus galybė jau šiame
5
Markizė de Brenviljė – Marie-Madeleine Marquise de Brinvillier,
1676 m. nuteista myriop kaip nuodytoja; istoriškai paliudyti ir kiti anksčiau minėti personažai – Glaser, Exili, Godin de Sainte-Croix.
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pasaulyje nubaudžia piktadarius! Sen Krua sutaisyti
nuodai buvo tokie kokybiški, kad, jei ruošiami milte
liai (paryžiečių vadinami poudre de succession6) būdavo
neuždengti, užtekdavo vienąkart jų įkvėpti, kad aki
mirksniu kristum negyvas. Todėl juos taisydamas Sen
Krua užsidėdavo plono stiklo kaukę. Kartą, jam pilant
gatavus nuodų miltelius į kolbą, kaukė nukrito ir jis,
įkvėpęs smulkių nuodo dulkelių, akimirksniu susmuko
negyvas. Kadangi jis numirė nepalikęs įpėdinio, skubiai
sulėkę teisėjai užantspaudavo palikimą. Vienoje dėžėje
jie rado užrakintą visą pragarišką nuodijimo arsenalą,
naudotą niekšo Sen Krua, taip pat Brenviljė laiškus,
kurie nepaliko jokių abejonių dėl jos nusikaltimų. Ji
pabėgo į Lježą, į vienuolyną. Jos susekti buvo pasiųstas
Dėgrė, marechaussee darbuotojas. Persirengęs dvasi
ninku, jis įsigavo į vienuolyną, kuriame ji slėpėsi. Su ta
siaubūne jam pavyko užmegzti meilės ryšį ir atvilioti
ją į slaptą pasimatymą nuošaliame sode už miesto. Tik
atvykusią, ją apsupo Dėgrė sekliai, o meilužis dvasinin
kas, staiga pavirtęs į marechaussee darbuotoją, paragi
no ją sėsti į karietą, kuri jau stovėjo paruošta ir, seklių
lydima, pasuko tiesiai į Paryžių. La Šosė jau anksčiau
buvo nukirsdintas, ir tokia pat mirtis ištiko Brenviljė;
įvykdžius mirties bausmę, jos kūnas buvo sudegintas,
o pelenai išbarstyti ore.
Paryžiečiai lengviau atsikvėpė, kai pasaulyje nebeli
ko siaubūnės, kuri nebaudžiama galėjo nukreipti žudi
kišką ginklą ir prieš priešus, ir prieš draugus. Tačiau
greitai paaiškėjo, kad baisusis niekšingojo Sen Krua
amatas nežlugo. Kaip nematomas klastingas vaiduoklis
mirtis įsigavo į artimiausių žmonių ratelius, kuriuos
sutelkia tik giminystė, meilė, draugystė, ir tvirtai ir
sparčiai šienavo nelaimingas aukas. Kas šiandien dar
tryško sveikata, tas rytoj šlitinėjo ligotas ir leisgyvis, ir
jokia gydytojų išmonė neįstengė jo išgelbėti nuo mirties.
Turtas, pelninga tarnyba, graži, galbūt per jauna žmo
na – to pakako, kad būtum persekiojamas mirčiai. Bai
sus nepasitikėjimas sutraukė švenčiausius saitus. Vy
ras drebėjo prieš žmoną, tėvas prieš sūnų, sesuo prieš
brolį. Nepaliestas likdavo maistas, nepaliestas likdavo
vaišių vynas, kuriuo draugas vaišino draugus, ir ten,
kur anksčiau viešpatavo linksmybė ir sąmojis, dabar
įtarūs žvilgsniai ieškojo užsimaskavusių žudikų. Ma
tei, kaip šeimos tėvai baimingai perka maisto produk
tus atokiose vietovėse ir tai vienoje, tai kitoje purvinoje
užkandinėje verdasi valgyti, bijodami savo namuose
velniškos išdavystės. Vis dėlto kai kada nepadėdavo net
didžiausias, apdairiausias atsargumas.
Kad sustabdytų vis didėjantį piktadariavimą, kara
lius įsteigė specialų teismą, kuriam pavedė tirti vien tik
šiuos paslaptingus nusikaltimus ir skirti už juos baus
mę. Tai buvo vadinamasis Chambre ardente7, rengda
vęs posėdžius netoli Bastilijos, jam vadovavo preziden
tas La Renji. Nors labai uolios, Renji pastangos ilgai
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buvo bergždžios; surasti paslaptingąją nusikaltimų lin
dynę buvo lemta garsiajam Dėgrė. Sen Žermeno prie
miestyje gyveno moteriškė, vardu la Vuazen, vertusis
būrimu ir dvasių iššaukimu, ir, savo bendrų Le Sažo
ir Le Vigurė padedama, kėlusi baimę ir nuostabą net
tokiems žmonėms, kurių tikrai nepavadinsi silpnais
ir naiviais. Tačiau tai dar ne visi jos darbeliai. Kaip ir
La Krua, ji buvo Egzilio mokinė, ir, kaip pirmasis, ga
mino rafinuotus pėdsakų nepaliekančius nuodus, taip
padėdama niekšingiems sūnums anksti paveldėti savo
dalį, o nedoroms moteriškėms gauti kitą, jaunesnį su
tuoktinį. Dėgrė atskleidus jos paslaptį, ji viską prisi
pažino, Chambre ardente jai skyrė mirties bausmę su
deginant ant laužo, kuri buvo įvykdyta Grevo aikštėje.
Pas ją buvo rastas sąrašas asmenų, pasinaudojusių jos
paslaugomis; taigi ne tik mirties bausmė vijo mirties
bausmę, bet ir sunkūs įtarimai krito ant aukštų asme
nų. Antai tikėta, kad kardinolas Bonzi pas La Vuazen
rado priemonę, kaip per trumpą laiką numarinti visus
tuos asmenis, kuriems jis, kaip Narbonos arkivysku
pas, turėjo mokėti pensiją. Antai ir Bujono hercogienė
bei Suasono grafienė, jų vardus radus sąraše, buvo ap
kaltintos ryšiais su ta velnio išpera, nepasigailėta net
Fransua Anri de Monmoransio, Budebelio ir Liuksem
burgo hercogo, pero ir imperijos maršalo. Ir jį persekiojo
baisusis Chambre ardente. Jis pats prisistatė į Bastili
ją, kad būtų suimtas, kur dėl Luvua ir La Renji nea
pykantos buvo įgrūstas į šešių pėdų ilgio skylę. Praėjo
keli mėnesiai, kol išaiškėjo, kad hercogo prasižengimas
yra nebaudžiamas. Pas Le Sažą jis tebuvo užsisakęs
horoskopą.
Aišku, kad aklas uolumas pastūmėjo prezidentą La
Renji į smurtingą elgesį ir žiaurumą. Tribunolas tapo
panašus į inkviziciją, menkiausio įtarimo pakako, kad
auka būtų žiauriai įkalinta, ir dažnai tik atsitiktinumas
lemdavo, bus ar nebus įrodytas nuteistojo myriop ne
kaltumas. Tiesą sakant, Renji buvo bjaurios išvaizdos
ir klastingo būdo, tad netrukus užsitraukė neapykantą
tų, kurių keršytoju arba gynėju privalėjo būti. Bujono
hercogienė, per tardymą jo paklausta, ar matė velnią,
atsakė: „Man rodos, aš jį matau dabar!“
Taigi Grevo aikštėje upėmis liejantis kaltųjų ir įtaria
mųjų kraujui ir pagaliau pradėjus mažėti paslaptingų
nunuodijimų, ėmė rastis kitokių piktadarysčių, kurios
vėl sukėlė suglumimą. Rodos, sukčių gauja sugalvojo
užvaldyti visas brangenybes. Brangūs papuošalai, vos
nupirkti, kad ir kaip saugomi, nepaaiškinamu būdu pra
dingdavo. Dar blogiau buvo tai, kad kiekvienas, išdrįsęs
vakare pasirodyti su brangakmeniais, tiesiog gatvėje
arba tamsiuose namų koridoriuose būdavo apvagiamas
Poudre de succession (pranc.) – paveldėjimo milteliai.
Chambre ardente (pranc.) – liepsnotasis kambarys, taip vadintas dėl
deglų, kuriais buvo nušviečiama juodai apmušta posėdžių salė.
6
7
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ar net nužudomas. Likę gyvi tvirtino, kad jie pargriuvę
nuo smūgio į galvą, nelyginant nuo vėjo gūsio, o atgavę
sąmonę pamatydavę, kad yra apvogti ir atsidūrę kitoje
vietoje, bet ne ten, kur jiems buvo smogta. Visi nužu
dytieji, kone kas rytą gulėdavę gatvėje arba namuose,
būdavo su tokia pačia mirtina žaizda. Tai buvo durklo
dūris į širdį, gydytojų vertinimu, toks staigus ir neabe
jojamai mirtinas, kad sužeistasis, neišleidęs nė garso,
susmukdavo ant žemės. Kas gi ištaigingame Liudviko
XIV dvare nebuvo įsipainiojęs į slaptą meilės nuotykį
ir, vėlumos sulaukęs, slapčia nesliūkindavo pas myli
mąją, retkarčiais nešinas brangia dovana? Tarsi būtų
susimokę su dvasiomis, vagys puikiai žinojo, kada tai
bus. Dažnai nelaimėlis nepasiekdavo namo, kuriame ti
kėjosi mėgautis meilės laime, dažnai sukniubdavo prie
slenksčio ar net prie mylimosios kambario, ir ji siaubo
apimta rasdavo lavoną.
Veltui policijos ministras Aržansonas nurodė suimti
Paryžiuje kiekvieną, keliantį bent menkiausią įtarimą,
veltui siautėjo La Renji, bandydamas išgauti prisipaži
nimą, veltui buvo stiprinama sargyba ir patruliai – žu
dikų pėdsakų nebuvo galima rasti. Šiek tiek gelbėjo at
sargumo priemonė – apsiginkluoti iki dantų ir priekyje
nešti žibintą, bet nutikdavo, kad, tarną išbai
džius akmenimis, ponas tą pačią akimirką
būdavo nužudomas ar apiplėšiamas.
Nuostabą kėlė tai, kad, nors tikrintos visos
vietos, kur tik galėjo vykti juvelyrinių dirbi
nių prekyba, nerasta nė vienos iš pavogtųjų
brangenybių, vadinasi, nė čia neaptikta jokio
pėdsako, galinčio užvesti ant kelio.
Dėgrė putojo iš įniršio, kad piktadariai su
gebėjo jį pergudrauti. Tame miesto kvartale,
kuriame jis kaip tik užsilaikė, buvo ramu, bet
kitame, kuriame niekas nesitikėjo jokių pik
tadarysčių, nužudymas dėl apiplėšimo šiena
vo gausias aukas.
Dėgrė sugalvojo gudrybę – padarė daug to
kių kaip jis, eisena, laikysena, kalbėsena, po
vyza, veidu tarpusavyje tokių panašių, kad
net sekliai neatskyrė, kuris iš jų yra tikrasis
Dėgrė. Tuo tarpu jis, rizikuodamas gyvybe,
vienas pats tūnojo kitiems nežinomose slėp
tuvėse ir iš toli sekdavo paskui kurį nors, jo nurodymu
besinešantį brangų papuošalą. Tačiau tas vyras likdavo
gyvas ir sveikas; vadinasi, ir šis potvarkis vagims buvo
žinomas. Dėgrė apėmė neviltis.
Vieną rytą Dėgrė ateina pas teismo prezidentą La
Renji – išblyškęs, perkreiptu veidu, įtūžęs.
– Kas jums, kokios naujienos? Aptikote pėdsakus? –
sušunka jį pasitikdamas prezidentas.
– Cha, maloningasis, – prataria iš įsiūčio mikčiodamas
Dėgrė, – cha, maloningasis, vakar naktį, netoli Luvro
mano akivaizdoje buvo užpultas markizas de la Faras.
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– O dangau brangus, – netveria iš džiaugsmo prezi
dentas, – jie įkliuvo!
– Geriau paklausykit, – karčiai šypsodamasis per
traukia jį Dėgrė, – pirma paklausykit, kaip buvo. Taigi
stoviu aš prie Luvro ir laukiu, žiauriai niršdamas, tų
velnio išperų, kurie iš manęs tyčiojasi. Ir štai netvirtu
žingsniu, vis atsigręždama, pro pat mane, manęs ne
pastebėjusi, praeina žmogysta. Mėnesienoje atpažįstu
markizą de la Farą. Nenustebau, kad jis čia, žinojau,
kur jis sliūkina. Vos tik jis nutolo kokius dešimt dvy
lika žingsnių, kai staiga lyg iš po žemių iššoka kažko
kia figūra ir, jį parbloškusi, ant jo užgriūva. Aš nesą
moningai, apstulbęs, kad mano rankose gali atsidurti
žudikas, garsiai sušunku ir jau smagiai šoksiu iš savo
slėptuvės ir griebsiu jį, bet įsipainioju į savo apsiaustą
ir parpuolu. Matau, kad tas žmogus lekia kaip vėjo ne
šamas, aš išsikapanojęs jį vytis, bėgdamas pučiu ragą,
iš toli atsiliepia seklių švilpukai, kyla didelis sujudimas,
iš visų pusių girdėti ginklų žvangesys, arklių kanopų
trinksėjimas. „Čionai, čionai, Dėgrė, Dėgrė!“ – šaukiu,
net gatvės aidi. Skaisčioje mėnesienoje visąlaik matau
priešais tą žmogų, kaip jis, norėdamas mane suklaidin
ti, pasuka tai šen, tai ten; pasiekiame Šv. Nikasijaus

Jaques Callot. Netikėtumas. 1617. Graviūra

gatvę ir čia jo jėgos, rodos, ima silpti, o aš tik dar labiau
paspaudžiu, mane nuo jo beskiria daugių daugiausia
penkiolika žingsnių.
– Jūs pasivejate jį, stveriate, atbėga sekliai! – sušun
ka la Renji žėrinčiomis akimis, sugriebdamas Dėgrė už
rankos, tarsi šis būtų sprunkantis žudikas.
– Už penkiolikos žingsnių, – dusliai tęsia šnopuoda
mas Dėgrė, – už penkiolikos žingsnių nuo manęs tas
žmogus šoka į šoną, į tamsų šešėlį, ir dingsta sienoje.
– Dingsta? Sienoje! Jūs išprotėjote! – sušunka La Ren
ji ir, žengtelėdamas atatupstas, suploja rankomis.
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– Galite, maloningasis, mane vadinti pamišėliu, – tę
sia Dėgrė, trindamas kaktą, lyg būtų apniktas negerų
minčių, – galite mane vadinti išprotėjusiu dvasiaregiu,
bet yra taip, kaip aš jums sakau. Stoviu be žado prieš
sieną, kai subėga uždusę sekliai, su jais ir markizas de la
Faras, jau atsitokėjęs, su špaga rankoje. Uždegame deg
lus, vaikštome palei sieną pirmyn atgal, bet jokių durų,
jokio lango, jokios angos – nė žymės. Stora akmeninė
kiemo siena remiasi į namą, kurio gyventojai nekelia nė
menkiausio įtarimo. Šiandien dar kartą kuo įdėmiausiai
viską apžiūrėjau – čia pats velnias dumia mums akis.
Dėgrė pasakojimas pasklido po Paryžių. Miestelėnų
protus buvo užvaldę Vuazen, Vigurė, liūdnai pagarsė
jusio kunigo Le Sažo burtai, dvasių iššaukimas, san
doriai su velniu; tokia jau žmogaus amžinoji prigimtis,
kad potraukis į visa, kas antgamtiška, stebuklinga, yra
stipresnis už protą, todėl netrukus visi šventai tikėjo,
kad, kaip įsiaudrinęs pasakė Dėgrė, pats velnias saugo
nedorėlius, pardavusius jam savo sielą. Lengva numa
nyti, kad Dėgrė pasakojimas buvo visaip išgražintas.
Pasakojimas ir jį iliustruojantis medžio raižinys, vaiz
duojantis baisų velnią, kuris išsigandusio Dėgrė aki
vaizdoje sminga į žemę, buvo išspausdintas ir pardavi
nėjamas ties kiekvienu kampu. To pakako, kad žmonės
įsibaimintų, net sekliai, drebėdami ir baugindamiesi
klajoję naktį gatvėmis, apsikarstė švęstame vandenyje
pamirkytais amuletais.
Matydamas, kad Chambre ardente pastangos žlun
ga, Aržansonas kreipėsi į karalių, kad šis įsteigtų kitą
teismą, kuris dar didesne galia sektų ir baustų nusi
kaltėlius. Įsitikinęs, kad jau Chambre ardente suteikė
per daug galios, ir sukrėstas nesuskaičiuojamų mirties
bausmių, kurias skyrė kraugeriškasis La Renji, baisu
mo, karalius šį siūlymą griežtai atmetė.
Buvo pasirinkta kita priemonė karaliaus dėmesiui į
šį reikalą atkreipti.
Markizės Mentenon kambariuose, kur karalius pap
rastai leisdavo popietes ir dažnai iki vėlumos dirbdavo
su savo ministrais, pavojuje atsidūrusių meilužių vardu
jam buvo įteiktas eilėraštis; meilužiai skundėsi, kad vi
suomet stato į pavojų gyvybę, kadangi iš galantiškumo
turi dovanoti mylimosioms brangias dovanas. Garbinga
ir smagu riteriškoje kovoje už mylimąją išlieti kraują,
bet visai kas kita – klastingas žudiko užpuolimas, nuo
kurio apsisaugoti nėra ginklų. Tegu šviesioji meilės ir
galantiškumo Šiaurės žvaigždė – karalius Liudvikas
savo skaisčia šviesa išsklaido juodą naktį ir taip atsklei
džia tamsią joje glūdinčią paslaptį. Savo priešus par
klupdęs dieviškasis didžiavyris teišsitraukia pergalin
gai žvilgantį kardą ir, kaip Heraklis Lernos hidrą8, kaip

Tesėjas minotaurą9, tepriveikia grėsmingą pabaisą, kuri
atima visą meilės smagumą, o džiaugsmą aptemdo, pa
versdama jį giliu skausmu ir nepaguodžiamu liūdesiu.
Kad ir koks rimtas buvo šis reikalas, eilėraštyje ne
trūko šmaikščių ir sąmojingų pasakymų, ypač vaizduo
jant, kaip įsimylėjėliai baimingai sliūkina slaptais ke
liais pas mylimąją, kaip baimė atima visą beįsidegantį
meilės džiaugsmą, kiekvieną gražų meilės tarnystės
nuotykį. Ir suprantama, kad, eilėraščio pabaigai išvir
tus pompastiška Liudviką XIV liaupsinančia panegi
rika, karaliui eilėraštis suteikė akivaizdų pasitenkini
mą. Baigęs skaityti, neatitraukdamas nuo lapo akių,
jis skubiai atsigręžė į Mentenon ir, dar kartą balsiai
perskaitęs eilėraštį, žaviai šypsodamasis paklausė, ką
ji mananti apie pavojaus ištiktų mylimųjų pageidavi
mus. Mentenon, tvirtabūdė ir, kaip įprasta, dorybin
ga, atsakė, kad slapti draudžiami keliai nereikalingi
ypatingos globos, bet, idant baisieji nusikaltėliai būtų
išnaikinti, jie neabejotinai nusipelno ypatingų priemo
nių. Nepatenkintas šiuo dvilypiu atsakymu, karalius
sulenkė popieriaus lapą ir buvo begrįžtąs pas valstybės
sekretorių, dirbantį kitame kambaryje, kai žvilgtelėjęs
į šoną pamatė Skiuderi, kaip tik sėdinčią ant nedidelio
krėslo šalia Mentenon. Jis pasuko prie jos; žavi šypsena,

8
Heraklis, mitinis graikų didvyris, atliko 12 žygdarbių; kaip antrasis
jo žygdarbis įvardijamas Lernos hidros – devyngalvės pabaisos, gyvenusios Lernos pelkėje ir niokojusios apylinkes bei draskiusios gyvulius, – nužudymas.

9
Graikų mitologijos didvyris Tesėjas nužudė Minotaurą – pabaisą,
žmogų su jaučio galva, kuriam Atėnai turėjo kas aštuoneri metai aukoti
septynis jaunuolius ir septynias merginas.
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neseniai žaidusi jo lūpose ir skruostuose, bet išblėsusi,
vėl nušvito ir, sustojęs prieš panelę ir vėl išlankstyda
mas eilėraštį, jis švelniai prabilo:
– Markizė nenori nė girdėti apie mūsų įsimylėjusių
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– Tačiau ką tai reiškia, kaip tai suprasti? – paklausė
Skiuderi.
Tą akimirką dėžutės dugne ji pamatė sulankstytą
laiškelį. Ji teisingai įspėjo rasianti jame paslapties pa
aiškinimą. Vos tik jį perskaitė, kai jis iškrito jai iš dre
bančių rankų. Ji iškalbingai pakėlė akis į dangų ir lyg
alpdama atsilošė krėsle. Prie jos išsigandusi prišoko
Martinjerė, pripuolė ir Baptistas.
– O! – sušuko springdama ašaromis Skiuderi. – Koks
įžeidimas, kokia baisi sarmata! Tik to man betrūko se
natvėje! Ar aš elgiausi kvailai ir lengvabūdiškai ir nusi
dėjau it neprotinga mergiotė? O Dieve, kaip galima taip
siaubingai išversti žodžius, kurie buvo pasakyti pusiau
juokais! Ar mane, ištikimą dorybei ir pamaldumui, nuo
mažumės nepriekaištingai besielgiančią, ar mane gali
ma kaltinti susidėjus su velniu?
Prispaudusi prie akių nosinaitę, panelė pravirko ir
ėmė taip kūkčioti, kad Martinjerė su Baptistu visiškai
sutrikę ir sumišę nebeišmanė, kaip palengvinti didį
savo gerosios šeimininkės skausmą.
Martinjerė pakėlė nuo žemės nelemtąjį laiškelį. Jame
buvo parašyta:

ponų meilės tarnystę ir palieka mane vieną kelyje, ku
ris nei daugiau, nei mažiau kaip draudžiamas. O jūs,
panele, ką jūs manote apie šį poetinį prašymą?
Skiuderi pagarbiai pakilo nuo krėslo, lengvas raudo
nis kaip vakaro purpuras užliejo blyškius senos orios
damos skruostus; nuleidusi akis, nežymiai nusilenkda
ma, ji atsakė:
Un amant, qui craint les voleurs,
n‘est point digne d‘amour.10
Didžiai nustebintas riteriškos dvasios tų kelių žodžių,
pranokstančių visą ilgų tiradų pilną eilėraštį, karalius
žėrinčiomis akimis sušuko:
– O šventasis Dionyzai, jūs teisi, panele! Bailumo ne
turi sergėti aklas parėdymas, paliečiantis tiek kaltą
jį, tiek nekaltąjį; tedirba savo darbą Aržansonas ir La
Renji!
Kitą rytą pasakodama panelei, kas atsitiko naktį,
Martinjerė kuo gyviausiai pavaizdavo visus šio laiko
baisumus ir drebulio krečiama neryžtingai padavė jai
paslaptingąją dėžutę. Tiek ji, tiek Baptistas, kuris visas
perbalęs stovėjo kampe ir, iš baimės ir nerimo gniaužy
damas rankoje naktinę kepuraitę, vos įstengė pratarti
žodį, graudžiai, dėl visų šventųjų, meldė panelę kuo at
sargiausiai atidaryti dėžutę. Rankose supdama ir tirda
ma uždarytą paslaptį, Skiuderi šypsodama tarė:
– Judu matote nebūtus dalykus! Juk niekšingi klastū
nai žudikai, iššniukštinėjantys, kaip jūs sakote, kiaurai
visus namus, ne blogiau už mane ir už jus žino, kad aš
neturiu jokių turtų, kad mano namuose jie neras jokių
lobių, dėl kurių apsimokėtų žudyti. Ar kas nori atimti
man gyvybę? Kam rūpės numarinti septyniasdešimt
trejų metų moteriškę, kuri niekada nepersekiojo kitų,
tik piktadarius ir ramybės drumstėjus romanuose, ku
riuos pati ir rašė, kūrė pusėtinas eiles, niekam neke
liančias pavydo, ir po savęs nepaliks nieko, tik ištaigą
senos panelės, retsykiais apsilankydavusios karaliaus
dvare, ir kelis tuzinus dailiai įrištų knygų su paauksuo
tais kraštais. Martinjere, gali kiek nori bauginti mane
pasakojimu apie svetimo žmogaus apsilankymą, bet aš
nepatikėsiu, kad jis buvo atėjęs su piktais kėslais.
– Na tai!
Martinjerė atšoko tris žingsnius, Baptistui išsiveržė
iš krūtinės duslus atodūsis ir sulinko keliai, kai, panelei
paspaudus išsikišusį plieninį mygtuką, dėžutės dangte
lis su garsu atsivėrė.
Kaip nustebo panelė, kai dėžutėje prieš jos akis sužibo
pora auksinių, brangakmeniais gausiai nusėtų apyran
kių ir toks pat kaklo vėrinys. Ji išėmė papuošalus; jai
giriant nuostabiai padirbintą kaklo vėrinį, Martinjerė
apžiūrinėjo brangias apyrankes, aikčiodama, kad tokių
neturi net puikioji Montespan11.

– Ar galima, – sušuko mažumą atsitokėjusi Skiude
ri, – ar galima taip begėdiškai įžūlauti, taip niekšingai
šaipytis?
Saulė įspindo pro skaisčiai raudonas šilkines užuolai
das, dėl to atrodė, kad ant stalo šalia atdaros dėžutės
gulintys briliantai rausvai švyti. Į juos pažvelgusi Skiu
deri iš siaubo užsidengė rankomis veidą ir liepė Martin
jerei kuo greičiau išnešti tą baisųjį papuošalą, suteptą
nužudytųjų krauju. Skubiai paslėpusi dėžutėje vėrinį
ir apyrankes, Martinjerė pasakė, kad turbūt geriausia
būsią brangenybes perduoti policijos ministrui ir jam
viską apsakyti – kaip, įvarydamas baimės, prisistatė
toks ir toks jaunuolis, kuris ir atnešė šią dėžutę.
Skiuderi atsistojo ir tylėdama ėmė žingsniuoti po
kambarį pirmyn atgal, lyg galvodama, ką jai dabar da

Įsimylėjėlis, bijantis vagių, nevertas meilės (pranc.).
Françoise-Athénais, Marquise de Montespan (1641–1707), Liud

viko XIV mylimoji iki hercogienės Fontanges (1661–1681) ir minėtos
markizės de Maintenon.

10
11
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„Un amant, qui craint les voleurs,
n‘est point digne d‘amour.
Jūsų įžvalgi dvasia, gerbiamoji ponia, mus, iš silpnu
mo ir bailumo vykdančius stipresniojo teisę ir pasisavi
nančius tuos lobius, kurie būtų nevertai paleisti vėjais,
išgelbėjo nuo baisaus persekiojimo. Kaip mūsų dėkingu
mo įrodymą malonėkite priimti šį papuošalą. Tai bran
giausia, ką mes senokai begalėjome gauti, nors Jus,
gerbiamoji ponia, turėtų puošti daug gražesnis papuo
šalas, negu šis. Prašome neatsakyti mums savo prielan
kumo ir maloningai teiktis ir toliau mūsų neužmiršti.
Nematomieji.“
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ryti. Paskui liepė Baptistui parūpinti neštuvus, o Mar
tinjerei – ją aprengti, nes ji skubiai vyksianti pas mar
kizę de Mentenon.
Ji liepė ją nugabenti pas markizę tuo laiku, kai ši,
Skiuderi žiniomis, savo kambariuose būna viena. Dė
žutę su brangenybėmis ji pasiėmė.
Markizė tikrai labai nustebo pamačiusi įeinančią pa
nelę išbalusiu, perkreiptu veidu, netvirtu žingsniu, nes
įprastai ji buvo grynas orumas, ir nors garbaus am
žiaus, grynas meilumas ir žavumas.
– O dangau, kas jums? – sušuko ji pasitikdama vargšę
persigandusią damą, kuri, visiškai sutrikusi, vos laiky
damasi ant kojų, skubinosi pasiekti markizės jai pastū
mėtą krėslą. Pagaliau atgavusi žadą panelė papasakojo,
kokį baisų įžeidimą jai užtraukė anas neatsargus pokš
tas, kuriuo ji atsakė į pavojuje atsidūrusių įsimylėjėlių
prašymą. Išklausiusi nuodugnų Skiuderi pasakojimą,
markizė nusprendė, kad ši per daug imanti į širdį tą ne
įprastą įvykį, kad niekšingų padugnių patyčios nieka
da negali sužeisti doros, taurios sielos, ir galop paprašė
parodyti papuošalą.
Skiuderi padavė jai atidarytą dėžutę; pamačiusi pui
kųjį dirbinį, markizė nesusilaikiusi iš nuostabos garsiai
šūktelėjo. Išėmusi vėrinį ir apyrankes ir priėjusi prie
lango, ji tai sukiojo brangakmenius prieš šviesą, tai
prisikišusi prie akių apžiūrinėjo subtilų auksakalio dir
binį, idant pamatytų, su kokiu nepaprastu išmanymu
padarytas kiekvienas sunertų grandinėlių narelis.
Ūmai atsigręžusi į panelę markizė sušuko:
– Ar žinote, panele, kad šitas apyrankes, šitą vėrinį
galėjo padaryti tik Renė Kardijakas12, ir niekas kitas?
Renė Kardijakas anuomet buvo geriausias Paryžiaus
auksakalys, vienas meniškiausių, kartu keisčiausių
savo laiko žmonių. Veikiau nedidelio ūgio negu aukš
tas, tačiau plačiapetis ir tvirto, raumeningo kūno sudė
jimo, jau bebaigiąs šeštą dešimtį Kardijakas tebebuvo
toks pat stiprus ir lankstus, kaip jaunuolis. Šią jėgą,
kurią tiktų vadinti neįprasta, liudijo ir tankūs, susi
raitę, rausvi plaukai bei suspaustas, blizgantis veidas.
Jei Kardijakas visame Paryžiuje nebūtų žinomas kaip
tikrų tikriausias doruolis, nesavanaudis, atviras, be
menkiausios klastos, visada pasiryžęs padėti žmogus,
tai jo ypatingas žvilgsnis, kuriuo žvelgė mažos, įdubu
sios, žaliai spindinčios akys, būtų vertusios įtarti, kad
jis yra slaptas klastūnas ir piktavalis. Kaip sakyta, Kar
dijakas buvo puikiausias iš visų savo srities meistras ne
tik Paryžiuje, bet ir, ko gero, apskritai tuo laiku. Gerai
išmanydamas tauriųjų akmenų prigimtį, jis mokėjo
juos taip apdirbti ir įsodinti, kad brangakmenis, pirma
laikytas neišvaizdžiu, iš Kardijako dirbtuvės išeidavo
tviskėdamas prabanga. Kiekvieną užsakymą jis pri
12
Rene Cardillac – iš Voltaire‘o istorinio veikalo Hoffmannas pasiėmė ne tik istorinių asmenybių vardus, bet ir literatūrinių personažų vardus, kaip antai Cardillac, Claude Brusson, Olivier ir kt.
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imdavo su karštu goduliu ir nustatydavo tokią kainą,
kuri, nors labai maža, rodos, jokiu būdu neatitiko paties
triūso. Tada darbas jam neleisdavo nurimti, dieną nak
tį girdėdavai jį stuksenantį plaktuku savo dirbtuvėje, o
neretai, jau beveik užbaigęs dirbinį, jis staiga nuspręs
davo, kad jo forma netinkama, kad kuris nors brangak
menio apsodas, koks nors mažutėlis kabliukas nepa
kankamai subtilus. To pakako, kad visas dirbinys vėl
atsidurtų lydymo tiglyje ir darbas prasidėtų iš naujo.
Todėl kiekvienas papuošalas buvo grynas, nepranoks
tamas šedevras, keliantis nuostabą užsakovui. Tačiau
baigtą dirbinį iš jo atgauti buvo nepaprastai sunku. Jis
sugalvodavo šimtus priežasčių, kad tik priverstų užsa
kovą laukti savaičių savaites, mėnesių mėnesius. Vel
tui šis siūlydavo už dirbinį dvigubą kainą, Kardijakas
neimdavo nė luidoro daugiau, negu buvo suderėta. Kai
vis dėlto turėdavo paklusti primygtiniam užsakovo rei
kalavimui ir atiduoti papuošalą, neįstengdavo paslėpti
gilaus apmaudo, netgi kunkuliuojančio vidinio įniršio.
Kai turėdavo išsiskirti su žymiu, ypač brangiu dirbiniu,
kainuojančiu turbūt ne vieną tūkstantį, turint galvo
je aukštą brangakmenių kainą ir neapsakomai puikų
auksakalio darbą, jis kaip pamišęs puldinėdavo į visas
puses ir keikdavo save, savo darbą ir viską aplinkui.
Tačiau kai paskui jį lakstydavo koks užsakovas, garsiai
šaukdamas:
– Renė Kardijakai, ar nepadarytumėte gražaus vė
rinio mano sužadėtinei, apyrankių mano merginai ir
t. t., – jis staiga sustodavo, pažvelgdavo mažomis žėrin
čiomis akimis ir, trindamas rankas, paklausdavo:
– Ir ką gi jūs čia turite?
Žmogus išsitraukia dėžutę ir sako:
– Štai brangakmeniai, nieko ypatingo, paprasčiausi
akmenys, bet jūsų rankose...
Kardijakas neleidžia jam baigti, išplėšęs iš rankų dė
žutę išima brangakmenius, kurie išties ne kažin kokie,
apžiūri prieš šviesą ir susižavėjęs sušunka:
– Ohoho – paprasčiausi akmenys? Jokiu būdu! Pui
kūs akmenys, nuostabūs akmenys, tik duokit man! O
jeigu jums sauja luidorų nesvarbu, aš pridėsiu dar porą
akmenėlių ir jie spindės jums kaip pati saulutė.
– Darykit viską savo nuožiūra, meistre Renė, aš su
mokėsiu, kiek prašysite!
Nesvarbu, ar žmogus turtingas miestelėnas, ar kara
liaus dvariškis, Kardijakas karštai puola jam ant kaklo,
glėbesčiuoja, bučiuoja ir sako, kad dabar jis vėl laimingas
ir po savaitės papuošalas būsiąs baigtas. Jis galvotrūk
čiais lekia namo, į dirbtuvę, jo plaktukas nepaliaujamai
stuksi, ir po savaitės jau sukurtas šedevras. Tačiau kai
ateina tas, kuris jį užsakė, ir džiugus jau mokės sutar
tus nedidelius pinigus ir pasiims padirbintąjį papuošalą,
Kardijakas tampa piktas, grubus ir kaprizingas.
– Bet, meistre Kardijakai, turėkite galvoje, rytoj mano
vestuvės.

naujasis židinys-aidai 2015 / 1

PANELĖ DE SKIUDERI

– Kas man darbo jūsų vestuvės, ateikit po dviejų sa
vaičių.
– Papuošalas padarytas, štai pinigai, atiduokit.
– O aš sakau, kad turiu dar kai ką perdaryti, ir šian
dien neatiduosiu.
– O aš sakau, kad jeigu man neatiduosite geruoju pa
puošalo, už kurį, beje, sumokėsiu jums antra tiek, tai
netrukus pamatysite mane ateinantį su paslaugiaisiais
Aržansono palydovais.
– Tedrasko jus degančiomis replėmis šėtonas ir tepri
kabina prie to vėrinio tris centnerius, kad pasismaugtų
jūsų sužadėtinė!
Sulig šiais žodžiais Kardijakas sugrūda papuošalą
jaunikiui į kišenę ir, sugriebęs už rankos, taip išstumia
pro duris, kad šis nusirita laiptais, ir kaip velnias kvato
ja žiūrėdamas pro langą, kaip vargšas jaunuolis iššlub
čioja iš jo namų, spausdamas nosinę prie kruvinos no

Jaques Callot. Dama su vėduokle. 1620–1623. Graviūra

sies. Visiškai nepaaiškinama buvo ir tai, kad neretai, su
įkarščiu kibęs į darbą, Kardijakas staiga puldavo melsti
užsakovą, kaip rodė visi požymiai, giliai susijaudinęs,
sukrečiamai tikindamas, net kūkčiodamas, liedamas
ašaras ir šaukdamasis Švenčiausiosios Mergelės ir visų
šventųjų, palikti jam pradėtąjį dirbinį. Veltui jam siūlė
didelius pinigus kai kurie karaliaus, taip pat miestelė
nų didžiai gerbiami asmenys, norėdami įsigyti bent ma
žiausią jo dirbinį. Puolęs karaliui po kojų, jis melsdavo
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jį būti maloningam ir leisti nieko jam nedirbinti. Lygiai
taip jis atsisakydavo priimti kiekvieną Mentenon užsa
kymą, maža to, bjaurėdamasis ir baisėdamasis atmetė
jos prašymą padaryti nedidelį meno emblemomis pa
puoštą žiedą, kurį ji ketino įteikti Rasinui13.
– Lažinuosi, – pasakė Mentenon, – aš lažinuosi, kad
Kardijakas nenorės čia eiti, jei liepsiu jį pakviesti, kad
bent išklaustume, kas padarė šį papuošalą, nes tikriau
siai bijos gauti užsakymą, o man jis nieku gyvu nenori
nieko daryti. Nors pastaruoju metu lyg ir nebėra toks
nesukalbamas ir užsispyręs kaip anksčiau, nes, kiek
girdėjau, dabar dirba stropiau negu visada ir iškart
atiduoda savo dirbinius, bet vis dar baisiai širsdamas
ir nugręžęs veidą.
Skiuderi irgi labai rūpėjo, kad papuošalas, jei dar
įmanoma, kuo greičiau atitektų teisėtam savininkui,
ir ji atsakė, kad Meistrui Keistuoliui išsyk galima per
duoti, jog niekas iš jo nereikalauja dirbinio, o tik nori iš
girsti jo nuomonę apie brangenybes. Markizė jai pritarė.
Tarnas išėjo pakviesti Kardijako, ir šis, tarsi jau būtų
buvęs kelyje, netrukus įžengė į kambarį.
Išvydęs Skiuderi, jis, rodos, suglumo, kaip žmogus,
kuris, staiga užkluptas kokio netikėtumo, užmiršta
dabarties keliamus mandagumo reikalavimus, ir, pir
miausia giliai ir pagarbiai nusilenkęs šiai oriai damai,
tik tada atsisuko į markizę. Ši, rodydama į papuošalus,
žibančius ant tamsiai žaliai dengto stalo, skubiai pa
klausė, ar tai jo darbas. Veik nė nežvilgtelėjęs į juos,
Kardijakas įsmeigė žvilgsnį į markizę, greitai sudėjo
apyrankes ir vėrinį į dėžutę, gulinčią šalimai, ir smar
kiai pastūmė nuo savęs. Tada jo raudoną veidą nušvietė
bjauri šypsena ir jis atsakė:
– Iš tiesų, ponia markize, reikia būti menkai susipaži
nusiam su Renė Kardijako darbais, kad bent akimirką pa
tikėtum, jog dar koks nors auksakalys pasaulyje sugeba
padirbinti tokį papuošalą. Žinoma, kad tai mano darbas.
– Tai pasakykite, – tęsė markizė, – kam jūs padarėte
šį papuošalą!
– Sau pačiam, – atsakė Kardijakas. Taip, jūs turbūt
nepatikėsite, – tęsė jis, kai jiedvi, Mentenon su Skiude
ri, nustebusios pažvelgė į jį, pirmoji nepatikliai, antroji
baugščiai lūkuriuodama, kas gi bus toliau, – taip, tur
būt nepatikėsite, ponia markize, bet yra, kaip yra. Tik
dėl gražaus dirbinio susirinkau geriausius savo akme
nėlius ir jo džiuginamas dirbau stropiau ir rūpestingiau
negu visada. Neseniai tas papuošalas nepaaiškinamu
būdu dingo iš mano dirbtuvės.
– Ačiū dangui! – sušuko Skiuderi ir jos akys džiugiai
sužibo; ji skubiai ir vikriai, kaip mergaitė, pašoko nuo
krėslo ir, žengusi prie Kardijako, uždėjo jam ant pečių
rankas. – Pasiimkite, – pasakė ji, – pasiimkite, meistre
13
Jean de Racine (1639–1699), žymus prancūzų dramaturgas, kurį
Liudviko XIV dvare globojo markizė de Maintenon.
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Renė, savo turtą, kurį iš jūsų pavogė niekšingi vagys.
Ir ji smulkiai papasakojo, kaip jos rankose atsidūrė
šie papuošalai. Kardijakas klausėsi tylėdamas, nudū
ręs akis. Tik protarpiais tylutėliai tarstelėdavo: „Hm!
Taip! O! Oho!“, tai susidėdamas rankas už nugaros, tai
nežymiai glostydamas smakrą ir skruostą. Skiuderi
baigus, atrodė, kad Kardijakas kovoja su kažkokiomis
ypatingomis mintimis, atėjusiomis jam į galvą, ir tarsi
negali kažko galutinai nuspręsti ir padaryti. Jis pasi
trynė kaktą, atsiduso ir persibraukė ranka per akis,
veikiausiai kad nepasipiltų besitvenkiančios ašaros.
Galiausiai stvėrė dėžutę, kurią jam padavė Skiuderi,
ir, lėtai atsiklaupęs ant vieno kelio, tarė:
– Jums, prakilnioji, garbioji panele, šį papuošalą nu
skyrė likimas. Taip, dabar aš pagaliau žinau, kad jį
dirbdamas aš galvojau apie jus, maža to, jums dirbau.
Neatsisakykite priimti nuo manęs ir nešioti šį papuoša
lą kaip geriausia, ko turbūt seniai nebuvau padaręs.
– Ėhė, – atsakė žaviai juokaudama Skiuderi, – ką sau
galvojate, meistre Renė, ar mano metuose dar pritinka
taip dabintis spindinčiais brangakmeniais? Ir apskritai,
kas jums šovė į galvą – dovanoti man tokią brangią do
vaną? Eikit, eikit, meistre Renė, jei būčiau tokia graži
kaip markizė de Fontanž, ir turtinga, tikrai, niekam

Jaques Callot. Dvikova. 1617. Graviūra

neatiduočiau papuošalų, bet kam šitoms nuvytusioms
rankoms ištaigingas puikumas, kam šitam uždengtam
kaklui tviskanti puošmena?
Jau atsistojęs, Kardijakas prašneko tarsi netverda
mas savo kailyje, žvelgdamas laukinio žvilgsniu, vis
tebelaikydamas Skiuderi dėžutę:
– Pasigailėkite manęs, panele, ir priimkite papuoša
lus. Jūs nepatikėsite, kokią gilią pagarbą jaučiu jums
širdyje už jūsų dorumą, už jūsų aukštus nuopelnus!
Priimkite mano mažytę dovaną tik kaip siekį paliudyti
jums savo nuoširdžiausią jausmą.
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Skiuderi vis dvejojant, Mentenon paėmė dėžutę iš
Kardijako rankų ir tarė:
– Dėl Dievo, panele, vis linksniuojate savo garbų am
žių, bet kas mums, man ir jums, tas amžius ir ta metų
našta! Ir nesielkite kaip jauna drovi mergelė, kuri mielai
paragautų siūlomo saldaus vaisiaus, jei tik galėtų apsiei
ti be rankų ir be pirštų. Neatsakykite šauniajam meist
rui Renė, savo noru priimkite tai, ko šimtai kitų negali
gauti nežiūrint viso aukso, visų prašymų ir maldavimų.
Tai sakydama Mentenon įbruko dėžutę Skiuderi, ir
Kardijakas suklupo ant kelių – pabučiavo Skiuderi si
joną, rankas, sudejavo, atsiduso, pravirko, sukūkčiojo,
pašoko ir kaip pamišęs vartydamas krėslus, stalus, net
sužvangėjo porcelianas, taurės, skubinai pasišalino.
Persigandusi Skiuderi sušuko:
– O šventieji, kas tam žmogui yra!
Tačiau markizė, apimta ypač giedrios, net išdykėliš
kos, šiaip jai visiškai nebūdingos, nuotaikos, smagiai
nusijuokusi pasakė:
– Na, matote, panele, meistras Renė jus mirtinai įsimylė
jęs ir deramu papročiu, kaip liepia tikro galantiškumo eti
ketas, sieks brangiomis dovanomis užkariauti jūsų širdį.
Mentenon dar labiau įsismagino pokštauti ir įspėjo
Skiuderi, kad nebūtų perdėm negailestinga nusiminu
siam įsimylėjėliui, ir ši, davusi valią prigim
tam ūpui, nėrė į linksmų sumanymų sūkurį.
Ji pasakė, kad, jei jau toks reikalas, ji būsianti
nugalėta ir tikriausiai turės parodyti pasau
liui negirdėtą septyniasdešimt trejų metų ir
nepriekaištingos aristokratiškos kilmės auk
sakalio sužadėtinės pavyzdį. Mentenon pasi
siūlė nupinti jai nuotakos karūną ir supažin
dinti su geros šeimininkės priedermėmis, apie
kurias tokia jauniklė, suprantama, vargu ar
ką išmano.
Galų gale Skiuderi atsistojo, ketindama at
sisveikinti su markize, todėl, nors jiedvi links
mai pokštavo, paėmusi papuošalų dėžutę vėl
labai surimtėjo. Ji pasakė:
– Deja, ponia markize, aš niekada negalė
siu dabintis šiuo papuošalu. Šiaip ar taip, jis
pabuvojo tų pragaro išperų rankose, kurie
įžūliai kaip velnias, net, sakyčiau, susidėję
su juo, plėšia ir žudo. Aš bijau kraujo, kuriuo tarsi su
teptas tviskantis dirbinys. Prisipažįstu, net Kardija
ko elgesys man kelia keistą baugulį ir nemalonų jaus
mą. Manęs neapleidžia neaiški nuojauta, kad čia slypi
kažkokia baisi, siaubinga paslaptis, bet kai aiškiai, iki
smulkmenų bandau įsivaizdinti tą reikalą, tai vis dėlto
neįstengiu nuspėti, kokia ta paslaptis ir kaip apskritai
garbingas, sąžiningas meistras Renė, gero, dorybingo
miestelėno pavyzdys, galėtų būti susijęs su kažkuo blo
ga, nelemta. Tačiau aišku, kad aš niekada neišdrįsiu
užsidėti šio papuošalo.
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PANELĖ DE SKIUDERI

Markizė atsakė, jog tai perdėtas skrupulingumas, bet,
Skiuderi tiesiai paklausta, ką ji darytų jos, Skiuderi,
vietoje, rimtai ir tvirtai atsakė:
– Jau verčiau įmesčiau į Seną, negu kada nors nešiočiau.
Nutikimą su meistru Renė Skiuderi sudėjo į žavias
eiles, kurias kitą vakarą perskaitė karaliui pas Men
tenon. Galimas daiktas, kad, pasinaudodama meistru,
įveikdama negeros nuojautos keliamą baimę, ji sukūrė
linksmą septyniasdešimt trejų metų auksakalio suža
dėtinės, kilusios iš senovinės didikų giminės, paveikslą.
Trumpai tariant, karalius juokėsi iš visos širdies ir pri
siekė, kad Bualio Desprio pagaliau14 rado savo mokyto
ją, todėl Skiuderi eilėraštis laikytinas šmaikščiausiu iš
visų kada nors parašytų.
Praėjo keli mėnesiai ir netikėtumas lėmė, kad kartą
Skiuderi važiavo hercogienės de Montansjė15 stiklinėje
karietoje per Naująjį tiltą. Grakšti stiklinė karieta buvo
dar neregėta naujovė, tad, jai pasirodžius gatvėje, smal
suoliai subėgdavo paspoksoti. Taigi žioplinėtojai ant
Naujojo tilto taip apgulė Montansjė karietą, kad kone
sustabdė arklius. Ūmai Skiuderi išgirdo kažką plūstan
tis ir barantis ir pamatė, kaip per žmonių kamšalynę
kumščiais ir smūgiais į šonus kelią skinasi žmogus. Jam
priartėjus, į ją įsmigo kiaurai veriantis mirtinai išbalu
sio, sielvarto prislėgto jaunuolio žvilgsnis. Jis žiūrėjo į ją
neatitraukdamas akių, alkūnėmis ir kumščiais tvirtai
skindamasis kelią, kol, priėjęs karietos dureles, veržliai
ir skubinai jas atplėšė, ir, numetęs Skiuderi į skreitą
raštelį, dalydamas bei gaudamas smūgius ir kumščiuo
damas, dingo taip pat netikėtai, kaip ir išniro. Su Skiu
deri karietoje sėdinti Martinjerė iš siaubo suriko ir nu
alpusi susmuko ant pagalvėlių. Veltui Skiuderi tampė
virvę ir šaukė vežikui – šis it piktosios dvasios genamas
plakė arklius, kurie, drabstydami iš nasrų putas, trypė
vietoje, stojo piestu, kol pagaliau greita risčia nudundėjo
per tiltą. Skiuderi išpylė savo uostomąjį buteliuką ant
nualpusios moters ir ši pagaliau atsimerkė; virpėdama
ir drebėdama, karštligiškai kabindamasi į savo ponią, iš
baimės ir siaubo perbalusi, ji vargais negalais išlemeno:
– O Švenčiausioji Mergele! Ko tas baisusis žmogus
nori? Ak, tai buvo jis, tai buvo jis, tas, kuris tą baisiąją
naktį jums atnešė dėžutę!
Skiuderi ramino vargšelę, tikindama, kad nieko blogo
neatsitikę, svarbu tik sužinoti, kas parašyta raštelyje. Ji
išlankstė lapelį ir rado šiuos žodžius:

nors pataisyti ar pakeisti – vėrinį ir apyrankes, ku
riuos gavote per mane, nugabenti meistrui Renė Kar
dijakui; nuo to priklauso Jūsų laimė, Jūsų gyvybė. Jei
to nepadarysite iki poryt, aš įsibrausiu į Jūsų namus
ir Jūsų akivaizdoje nusižudysiu!“

„Piktas likimas, nuo kurio Jūs galėjote apsaugoti,
stumia mane į prarają! Meldžiu Jus, kaip sūnus moti
ną, nuo kurios jis, degdamas karščiausia vaiko meile,
negali atsiskirti, kokia nors dingstimi – kad reikia ką

– Dabar aišku, – perskaičiusi tarė Skiuderi, – kad, jei
paslaptingasis žmogus iš tikrųjų ir priklauso niekšingų
vagių ir žudikų gaujai, prieš mane jis neturi jokių piktų
kėslų. Jei aną naktį jam būtų pavykę su manimi pasi
kalbėti, kokie paslaptingi dalykai man būtų paaiškėję,
kurių bent menkiausio numanymo veltui ieškau savo
širdyje. Tačiau kad ir kaip susiklostytų tas reikalas, aš
padarysiu viską, ko prašoma šiame raštelyje, net jei to
reikėtų tik tam, kad atsikratyčiau nelemtų papuošalų,
kurie man atrodo velniškas, paties blogio talismanas.
Matyt, Kardijakas, savo senu įpročiu, vėl nebenori taip
lengvai jų atiduoti.
Jau kitą dieną Skiuderi rengėsi vykti su brangeny
bėmis pas auksakalį. Tačiau būtent tą rytą visi Pary
žiaus menininkai lyg susitarę nedavė panelei ramybės
su savo eilėmis, vaidinimais, smagiais pasakojimais.
Vos tik La Šapel16 baigė vienos tragedijos sceną ir vylin
gai pareiškė, kad jis ketinąs sutriuškinti Rasiną, kai šis
pats įžengė pro duris ir sumalė jį į miltus išrėžęs kažko
kio karaliaus patetišką kalbą, o galiausiai Bualio palei
do į juodą tragedijos dangų savo šviečiamąsias raketas,
kad tik nereikėtų visąlaik klausyti plepalų apie Luvro
kolonadą, į kurią jį įvarė architektūros daktaras Pero17.
Stojo vidurdienis, ir Skiuderi nuskubėjo pas hercogie
nę Montansjė; vizitą pas meistrą Renė Kardijaką teko
atidėti kitam rytui.
Skiuderi kamavo kažkoks keistas nerimas. Prieš akis
nuolat matė tą jaunuolį, o iš širdies gelmių nubudęs
kilo miglotas prisiminimas, tarsi tą veidą, tuos bruožus
jau būtų mačiusi. Lengvą snaudulį trikdė baugūs sap
nai, jai rodėsi, tarsi būtų lengvabūdiškai, nedovanotinai
praleidusi progą sugriebti nelaimėlio ranką, kurią jis,
krisdamas į prarają, tiesė jai aukštyn, maža to, tarsi tik
ji galėtų užkirsti kelią kažkokiam pražūtingam įvykiui,
baisiam nusikaltimui! Vos išaušus ji liepė ją aprengti ir
pasiėmusi brangenybių dėžutę išvažiavo pas auksakalį.
Į Šv. Nikasijaus gatvę, ten, kur gyveno Kardijakas,
plūdo žmonės, būriavosi prie laukujų durų – šaukė,
triukšmavo, nerimo, bandė veržtis vidun, vargais ne
galais tramdomi namą apsupusios marechaussee. Bai
siame padrikame triukšme girdėjosi pikti šūksniai:
– Suplėšykit, sutraiškykit prakeiktą žudiką!
Pagaliau pasirodo Dėgrė, lydimas gausaus būrio, jis
prasiskina kelią per tankią minią. Atsilapoja namo du

14
Nicolas Boilleau-Despréaux (1636–1711), įtakingas prancūzų kritikas ir literatūros teoretikas, rašęs ir satyrinius veikalus.
15
Julie-Lucie d’Angennes, hercogienė de Montausier (1607–1671),
Liudviko XIV paskirta karališkųjų princų ir princesių auklėtoja.

Jean de la Chapelle (m. 1723), dramaturgas, Racine’o sekėjas.
Claude Perrault (1613–1688), architektas, kurio atžvilgiu Boileau buvo priešiškai nusiteikęs; Perrault suprojektavo Luvro rūmų rytinį fasadą.
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rys – tai išvedamas grandinėmis surakintas žmogus ir,
aidint baisiems įniršusios minios prakeiksmams, nu
tempiamas. Tą akimirką, kai iš baimės ir klaikios nuo
jautos pusiau apdujusi Skiuderi tai pamato, jos ausis
pasiekia garsus verksmas.
– Pirmyn! Pirmyn! – baisingai susijaudinusi sušunka
ji vežikui, ir jis, vikriu, greitu viražu išsklaidęs žmonių
pulką, sustoja prieš pat Kardijako namo duris. Skiude
ri pamato Dėgrė, o jam prie kojų merginą, gražią kaip
aušra, palaidais plaukais, pusnuogę, klaikios baimės,
nepaguodžiamos nevilties išrašytu veidu; apglėbusi jo
kelius, ji šaukia siaubingo, šaižaus mirtino skausmo
persmelktu balsu:
– Jis nekaltas! Jis nekaltas!
Veltui bando Dėgrė, veltui bando jo žmonės ją at
plėšti, pakelti nuo žemės. Galiausiai tvirtas, nerangus
bernas šiurkščiais kumščiais suima jos rankas ir jėga
atplėšia nuo Dėgrė, bet nevikriai suklupęs paleidžia iš
rankų merginą, – ji trenkiasi į akmeninius laiptus ir
nebyli, kaip negyva lieka gulėti ant grindinio.
– Dėl Kristaus meilės, kas atsitiko, kas čia vyksta? –
sušunka Skiuderi ir atsidariusi dureles išlipa.
Žmonės pagarbiai traukiasi iš kelio oriajai damai,
kuri, matydama, kaip kelios gailestingos moterys pake
lia merginą, pasodina ją ant laiptų, trina jai smilkinius
gaivinamuoju vandeniu, prieina prie Dėgrė ir griežtai
pakartoja savo klausimą.
– Atsitiko baisus dalykas, – sako Dėgrė. – Renė Kar
dijakas šįryt buvo rastas nudurtas durklu. Žudikas yra
jo pameistrys Olivjė Briusonas. Jis ką tik buvo išgaben
tas į kalėjimą.
– O mergina? – sušunka Skiuderi.
– ...yra Madelona, Kardijako duktė, – pertraukia ją
Dėgrė. – Tas niekšas buvo jos mylimasis. Dabar ji ver
kia ir rauda, kartodama, kad Olivjė nekaltas, visai ne
kaltas. Šiaip ar taip, ji žino apie nusikaltimą ir aš pri
valau taip pat ir ją nugabenti į arešto namus.
Tai sakydamas Dėgrė metė klastingą, piktdžiugišką
žvilgsnį į merginą, nuo kurio Skiuderi nupurtė šiurpas.
Mergina kaip tik pradėjo tyliai kvėpuoti, bet tebegulėjo
nebyli, nejudėdama, užsimerkusi, ir buvo neaišku, ką
daryti, ar nešti ją į vidų, ar stovėti ir laukti, kol atsi
gaus. Giliai susijaudinusi, su ašaromis akyse Skiuderi
pažvelgė į nelaimingąjį angelą, jai kėlė baimę Dėgrė
ir jo parankiniai. Pasigirdo duslus bildesys – tai laip
tais buvo nešamas Kardijako lavonas. Akimirksniu nu
sprendusi, Skiuderi garsiai sušuko:
– Aš paimsiu merginą, o jūs, Dėgrė, pasirūpinkite
viskuo kita!
Per minią nuvilnijo duslus pritarimo murmesys. Mo
terys pakėlė merginą, visi brovėsi artyn, šimtai rankų
stengėsi joms padėti, ir mergina, tarsi sklęsdama ore,
buvo nunešta į karietą, o visų lūpos siuntė palaiminimus
oriajai damai, išgelbėjusiai nekaltąją nuo kruvino teismo.
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Madeloną, daug valandų gulėjusią be sąmonės, nejud
rią, įžymiojo Paryžiaus gydytojo Serono pastangomis
galų gale pavyko atgaivinti. Ką pradėjo gydytojas, baigė
Skiuderi, įžiebdama merginos sieloje vieną kitą blyškų
vilties spindulėlį, ir galiausiai iš jos akių srauniu upeliu
pasipylusios ašaros atvėrė jai širdį. Geliančiam skaus
mui tarpais imant viršų ir giliu kūkčiojimu užgniau
žiant kalbą, ji papasakojo, kaip viskas įvyko.
Vidurnaktį pažadinta tylaus beldimo į savo kambario
duris ji išgirdo Olivjė balsą, meldžiantį skubiai keltis,
nes mirštąs tėvas. Siaubo apimta ji pašoko ir atidarė du
ris. Olivjė, išbalęs, perkreiptu veidu, prakaito išpiltas,
su žiburiu rankose svirduliuodamas nuėjo į dirbtuvę, ji
nusekė iš paskos. Tėvas gulėjo pastirusiomis akimis ir
apimtas agonijos švokštė. Ji raudodama metėsi prie jo
ir tik dabar pamatė kruvinus jo marškinius. Švelniai
ją atitraukęs, Olivjė pabandė žaizdų balzamu nuplauti
ir aprišti tėvui žaizdą kairiame šone. Jam betriūsiant
tėvas atgavo nuovoką, liovėsi švokštęs ir, meiliai pa
žvelgęs į ją, paskui į Olivjė, suėmė jos ranką ir, įdėjęs
į Olivjė ranką, tvirtai abi suspaudė. Jiedu, Olivjė ir ji,
klūpojo prie gulinčio tėvo; šaižiai krioktelėjęs jis kilste
lėjo, bet kitą akimirką vėl susmuko ir, giliai atsidusęs,
numirė. Jiedu ėmė garsiai aimanuoti ir verkti. Olivjė
papasakojo, kaip naktį, meistro lieptas, turėjęs jį lydėti
per miestą, kaip prie jo akių jis buvo nužudytas ir kaip
vargais negalais jis parnešęs sunkųjį vyrą namo, mat
nemanęs, kad jis mirtinai sužeistas. Namiškiai, naktį
girdėję bildesį, garsius verksmus ir aimanas, rytui pra
aušus užlipo į viršų ir rado juos sielvartingai klūpančius
prie tėvo lavono. Kilo triukšmas, įsiveržė marechaussee
ir išsivedė Olivjė į kalėjimą kaip savo meistro žudiką.
Madelona dar pridūrė jaudinamą pasakojimą apie savo
mylimojo Olivjė dorumą, pamaldumą, atsidavimą. Kaip
jis gerbęs meistrą, tarsi šis būtų tikras jo tėvas, kaip šis
atsiliepęs į jo meilę, kaip išrinkęs, nors Olivjė netur
tingas, savo žentu, nes jo nagingumas nenusileidžia jo
atsidavimui, jo tauriai dvasiai. Visa tai Madelona pa
pasakojo kuo nuoširdžiausiai ir baigė tardama, kad, jei
Olivjė prie jos akių būtų suvaręs peilį tėvui į krūtinę, ji
veikiau manytų, kad tai dumia akis šėtonas, negu pa
tikėtų, kad Olivjė gali padaryti tokį siaubingą, žiaurų
nusikaltimą.
Begalinės Madelonos kančios giliai sujaudinta ir varg
šą Olivjė be išlygų laikydama nekaltu, Skiuderi surinko
žinių, patvirtinančių tai, ką Madelona papasakojo apie
meistro sutarimą su savo pameistriu. Ir namiškiai, ir
kaimynai sutartinai gyrė Olivjė kaip dorumo, pamal
dumo, atsidavimo, stropumo pavyzdį, niekas negalėjo
pasakyti apie jį nieko blogo, bet užvedus kalbą apie bai
sųjį nusikaltimą, visi tik gūžčiojo pečiais ir sakė, kad tai
kažkas nesuvokiama.
Apklausiamas Chambre ardente Olivjė, kaip sužino
jo Skiuderi, nepaprastai atkakliai, visiškai nuoširdžiai
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neigė įvykdęs nusikaltimą, kuriuo buvo kaltinamas, ir
tvirtino, kad meistras jo akyse buvęs gatvėje užpultas
ir nudurtas, kad jis dar gyvą jį partempęs namo, ir čia
jis netrukus numiręs. Taigi ir tai sutapo su Madelonos
pasakojimu.
Skiuderi be paliovos perkratinėjo smulkiausias to bai
siojo įvykio aplinkybes. Ji nuodugniai ištyrė, ar tarp
meistro ir pameistrio nebuvo kada nors įsiplieskęs gin
čas, ar Olivjė galbūt nesvetimas staigus pyktis, dažnai,
kaip akla beprotybė, apimantis geraširdžius žmones ir
pastūmėjantis juos į tokius nusikaltimus, kuriuos jie
įvykdo tarsi visai nenorėdami. Tačiau juo karščiau Ma
delona pasakojo apie ramią namų laimę, kurios lydimi
gyveno trys gilios meilės siejami žmonės, tuo labiau
traukėsi bet koks įtarimo šešėlis, krintantis ant nu
žudymu kaltinamo Olivjė. Viską nuodugniai tirdama,
vadovaudamasi mintimi, kad, nepaisant Olivjė nekal
tumą aiškiai rodančių dalykų, jis vis dėlto yra Kardi
jako žudikas, tikimybių srityje Skiuderi nerado jokios
paskatos įvykdyti šį baisų nusikaltimą, kuris bet kuriuo
atveju turėjo sugriauti Olivjė laimę. „Jis neturtingas,
bet nagingas. Jis pelno įžymiojo meistro palankumą, jis
myli jo dukrą, meistras laimina jo meilę; laimė, gerovė
jį lydės visą gyvenimą! Net tarus, kad dievaižin dėl ko
susierzinęs Olivjė įpykęs puola ir nu
žudo savo geradarį, savo tėvą, kokiam
velniškam veidmainiui reikia būti,
kad įvykdęs žmogžudystę elgtumeis
taip, kaip iš tikrųjų buvo!“ Tvirtai įsi
tikinusi Olivjė nekaltumu, Skiuderi
nusprendė žūtbūt išgelbėti nekaltąjį
jaunuolį.
Jai atrodė, kad, pirma negu, gali
mas daiktas, prašys paties karaliaus
malonės, geriausia būtų kreiptis į pre
zidentą La Renji ir, atkreipus jo dė
mesį į visas aplinkybes, liudijančias
Olivjė nekaltumą, galbūt sužadinti
prezidento sieloje nuoširdų, kaltina
majam palankų įsitikinimą, kuris ge
rybiškai persiduotų teisėjams.
La Renji pasitiko Skiuderi su dide
le pagarba, kurios ši paties karaliaus
itin gerbiama orioji dama pagrįstai
galėjo tikėtis. Jis ramiai išklausė vis
ką, ką ji papasakojo apie baisųjį nusi
kaltimą, apie Olivjė gyvenimą, apie jo
būdą. Vien tik nežymia, kone piktdžiugiška šypsenėle
jis tuo tarpu parodė, kad patikinimai, ašarų dažnai pa
lydimi raginimai atminti, jog kiekvienas teisėjas turįs
būti ne kaltinamojo priešas, bet ir paisyti visko, kas
tik liudija už jį, nepraslydo pro visai kurčias ausis. Kai
panelė, šluostydamasi ašarotas akis, pagaliau pailsusi
nutilo, La Renji prabilo:
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– Tai rodo jūsų nuostabią širdį, panele. Sujaudinta
jaunos įsimylėjusios merginos ašarų, jūs tikite viskuo,
ką ji sako, maža to, net neprileidžiate minties, jog įvyk
dytas siaubingas nusikaltimas, bet kitoks yra teisėjas,
jis įpratęs nuplėšti įžūlios veidmainystės dangalą. Tur
būt man nebūtina kiekvienam, kuris manęs klaustų,
atskleisti baudžiamojo proceso eigą. Panele! Aš vykdau
savo pareigą, manęs nedomina žmonių nuomonė. Pik
tadariai turi drebėti prieš Chambre ardente, nežinan
čią kitos bausmės, kaip tik kraujas ir ugnis. Tačiau
nenorėčiau, kad jūs, brangioji panele, mane laikytu
mėte beširdžiu ir žiauriu siaubūnu, todėl leiskite ke
liais žodžiais įtikimai įrodyti jaunojo piktadario, kuris,
dėkui aukštybėms, sulauks keršto, žmogžudystę. Jūsų
įžvalgus protas pats atsisakys geraširdiškumo, daran
čio garbę jums, bet visai nepritinkančio man. Taigi!
Renė Kardijakas rytą randamas nudurtas durklu. Šalia
nėra nieko, tik jo pameistrys Olivjė Briusonas ir dukra.
Beje, Olivjė kambaryje rastas šviežiu krauju suteptas
durklas, lygiai atitinkantis žaizdą. „Kardijakas, – sako
Olivjė, – buvo nudurtas naktį mano akivaizdoje.“ – „Ar
jį kas norėjo apiplėšti?“ – „Nežinau!“ – „Tu buvai su juo
ir negalėjai sukliudyti žudikui? Sulaikyti jo? Šauktis
pagalbos?“ – „Meistras ėjo penkiolika dvidešimt žings

Jaques Callot. Vėduoklė. 1619. Graviūra

nių pirma manęs, aš sekiau jam iš paskos.“ – „Kodėl,
po galais, taip toli?“ – „Taip liepė meistras.“ – „Ir iš
vis, ką meistras Kardijakas taip vėlai veikė mieste?“ –
„Negaliu sakyti.“ – „Juk jis po devintos vakaro, berods,
niekada neidavo iš namų?“ – Čia Olivjė nutyla, jis sutri
kęs, jis dūsauja, jis lieja ašaras, jis prisiekia viskuo, kas
šventa, kad Kardijakas tą naktį tikrai išėjo į miestą ir
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rado mirtį. O dabar gerai įsidėmėkite, panele. Įrodyta,
ir įrodymai nekelia nė menkiausios abejonės, kad Kar
dijakas tą naktį iš namų nebuvo išėjęs, vadinasi, Olivjė
tvirtinimas, kad jis tikrai ėjęs su meistru į miestą, yra
įžūlus melas. Laukujės durys yra su sunkiu užraktu,
kuris atrakinamas ir užrakinamas šaižiai džeržgia, be
to, durų varčia, trindamasi į vyrius, bjauriai girgžda ir
cypia, taigi, kaip patvirtino atlikti bandymai, triukšmas
pasiekia net viršutinį namo aukštą. Žemutiniame aukš
te, prie pat lauko durų, gyvena senasis meistras Klodas
Patriu su savo slaugytoja, kuriai mažne aštuoniasde
šimt metų, bet ji dar žvali ir žvitri. Tie du žmonės gir
dėjo, kaip Kardijakas tą vakarą savo papratimu lygiai
devyniomis, nulipęs laiptais, užrakino ir užrėmė duris,
paskui, vėl užlipęs laiptais, garsiai sukalbėjo vakaro
maldelę ir, kaip buvo girdėti iš durų trinktelėjimo, nuėjo
į savo miegamąjį. Meistrą Klodą, kaip ir daugelį senų
žmonių, kamuoja nemiga. Tą naktį jis irgi nesumerkė
akių. Todėl slaugytoja, bus buvę apie pusę dešimtos,
virtuvėje, į kurią ji patenka per priemenę, uždegė ži
burį ir atsisėdusi užstalėje šalia meistro Klodo pradėjo
skaityti seną kroniką, o paskendęs mintyse senuolis tai
atsisėsdavo į krėslą, tai atsistodavo ir, kad pavargtų
ir apimtų miegas, tyliai ir lėtai žingsniavo po virtuvę
pirmyn ir atgal. Staiga jie išgirdo virš galvos smarkius
žingsnius ir kaip kažkas sunkus bilstelėjo, tarsi kas
būtų numetęs ant grindų sunkų nešulį, ir tuoj pasigir
do dusli dejonė. Juodu apėmė keista baimė ir prislėgė
sunkumo jausmas. Pro juos pradvelkė siaubingo ką tik
įvykdyto nusikaltimo šiurpas. Išaušus rytui į dienos
šviesą iškilo tai, kas buvo įvykdyta tamsoje.
– Bet, – įsiterpė Skiuderi, – bet, o šventieji, ar visa
me tame, ką jums ką tik smulkiai apsakiau, jūs matote
bent menkiausią paskatą įvykdyti tą pragarišką nusi
kaltimą?
– Hm, – atsakė La Renji, – Kardijakas nebuvo varg
šas – turėjo puikių brangakmenių.
– Argi, – tęsė Skiuderi, – argi viskas neturėjo atitekti duk
rai? Atminkite, kad Olivjė turėjo tapti Kardijako žentu.
– Galbūt jis turėjo dalintis su kitais ar net žudyti ki
tiems, – atsakė La Renji.
– Dalintis, žudyti kitiems? – didžiai nustebusi atkar
tojo Skiuderi.
– Žinokite, – tęsė prezidentas, – žinokite, panele, kad
Olivjė seniai būtų nukraujavęs Grevo aikštėje, jei jo nu
sikaltimas nebūtų susijęs su gilia paslaptimi, kuri iki
šiol taip grėsmingai valdė visą Paryžių. Akivaizdu, kad
Olivjė priklauso niekšų gaujai, kuri šaltai ir nebaudžia
mai vykdė savo juodus darbelius, tyčiodamasi iš teismų
atidumo, pastangų, tyrimo. Per jį viskas išaiškės – turi
išaiškėti. Kardijako žaizda lygiai tokia, kaip visų nužu
dytųjų ar apiplėštųjų gatvėse ar namuose. Svarbiausia,
kad nuo tada, kai Olivjė Briusonas suimtas, liovėsi vi
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sos žmogžudystės, visi apiplėšimai. Naktį gatvėse sau
gu kaip dieną. Tai pakankamas įrodymas, kad Olivjė
veikiausiai vadovavo žmogžudžių gaujai. Kol kas jis
nenori prisipažinti, bet yra priemonių, priversiančių jį
prabilti prieš savo valią.
– O Madelona? – sušuko Skiuderi. – Madelona, ištiki
ma nekalta balandėlė?
– Ei, – gaižiai šypsodamas atsakė La Renji, – ei, kas
man garantuos, kad ji nesusimokiusi. Ar jai rūpi tėvas?
Tik dėl žudiko ji lieja ašaras.
– Ką jūs kalbate! – sušuko Skiuderi. – Negali būti!
Tėvą! Šita mergina!
– O! – tęsė La Renji. – O! Tik prisiminkite Brenviljė!
Atleiskite man, jei galbūt netrukus atimsiu iš jūsų glo
botinę ir liepsiu ją uždaryti į arešto namus.
Išgirdusią apie tokį siaubingą įtarimą Skiuderi nu
purtė šiurpas. Ją apėmė jausmas, tarsi prieš tą siaubū
ną neatsilaikytų jokia ištikimybė, jokia dorybė, tarsi gi
liausiose, slapčiausiose mintyse jis įžvelgtų tik žudymą
ir kruviną nusikaltimą. Ji pakilo.
– Būkite žmogiškas, – sunkiai alsuodama teįstengė
baugiai ištarti. Jau buvo belipanti laiptais, iki kurių
ją pabrėžtinai mandagiai palydėjo prezidentas, kai jai
dingtelėjo, ji pati nesuprato kaip, keista mintis.
– Gal vis dėlto galėčiau pasimatyti su nelaiminguoju
Olivjė Briusonu? – paklausė, greitai atsigręždama, pre
zidento. Šis mąsliai pažvelgė į ją, ir jo veidas išsiviepė
jam būdinga bjauriąja šypsena.
– Aišku, – atsakė jis, – aišku, kad jūs, garbioji panele,
labiau kliaudamasi savo jausmu, vidiniu balsu, nekaip
tuo, kas įvyko prieš mūsų akis, pati norite ištirti Olivjė
kaltę ar nekaltumą. Jei jums nebaisi niūri nusikaltėlio
buveinė, jei jums neatgrasūs visų lygių niekšybės vaizdai,
tai po dviejų valandų areštinės durys jums bus atviros.
Jums atves tą Olivjė, kurio likimas kelia jums gailestį.
Iš tikrųjų Skiuderi negalėjo patikėti, kad jaunuolis
nusikaltęs. Viskas buvo prieš jį, maža to, joks teisėjas
pasaulyje, turėdamas prieš akis tokius akivaizdžius fak
tus, nebūtų elgęsis kitaip negu La Renji. Tačiau namų
laimės vaizdai, Madelonos gyvai piešiami Skiuderi, nu
stelbė bet kokį piktą įtarimą, todėl ji verčiau tarė, kad
čia glūdi nepaaiškinama paslaptis, negu tikėjo tuo, kam
priešinosi jos širdis ir protas.
Ji nusprendė liepsianti Olivjė dar kartą papasakoti,
kaip aną lemtingąją naktį viskas įvyko, ir, kiek įmano
ma, įsigilinsianti į paslaptį, kurios teisėjai turbūt taip
ir neatskleidė, nes tarsi nebuvo jokios prasmės sukti
dėl jos galvą.
Arešto namuose Skiuderi buvo palydėta į didelę švie
sią patalpą. Netrukus ji išgirdo grandinių žvangesį.
Tai buvo vedamas Olivjė Briusonas. Tačiau jam išni
rus tarpduryje, Skiuderi nualpusi susmuko. (Tęsinį žr.
kitame numeryje)
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Pro et contra

MARTINIOSOFIJA, BONDOLOGIJA IR
SLAPTOJO AGENTO MITAS
Bondas. Džeimsas Bondas (I)

Bernardas Gailius

– Mano vardas Feliksas Leiteris, – tarė amerikietis. –
Malonu susipažinti.
– Aš Bondas. Džeimsas Bondas.
– O taip, – tarė pašnekovas, – o dabar pagalvokime,
kuo galėtume šią pažintį atšvesti?
Bondas užsakė Leiteriui „Haig-and-Haig“ viskio su
ledukais ir įdėmiai pažvelgė į barmeną.
– Sausą martinį, – tarė jis. – Vieną. Gilioje kokteilio
taurėje.
– Taip, pone.
– Minutėlę. Trys dalys „Gordon‘s“ džino, viena dalis
degtinės, pusė dalies „Kina Lillet“. Gerai suplakite, kad
gėrimas taptų šaltas kaip ledas ir pridėkite ploną griežinėlį citrinos žievelės. Ar supratote?
– Žinoma, pone, – atrodė, kad barmenui patiko Bondo mintis.

MARTINIOSOFIJA
Pacituotas dialogas daugmaž aprėpia tai, ką galima
būtų pavadinti Džeimso Bondo įvaizdžiu šiuolaikinėje
visuomenėje. Vos tik nuskamba garsusis prisistatymas
ir paprašoma martinį primenančio kokteilio, Bondą at
pažįsta net tie, kurie neskaitė Iano Flemingo (1908–
1964) romanų ir nežiūrėjo bondiados filmų. Tiesą sa
kant, atpažįsta net tie, kurie visai neskaitė ir nežiūrėjo
tyčia, pabrėžtinai. Šiandien nuo Bondo jau niekaip ne
pabėgsi.
Reikia pasakyti, kad tai iš tikrųjų ir buvo pirmasis
Bondo prisistatymas pasauliui. Dialogas nuskamba
„Rojalio“ kazino – paties pirmojo romano apie Bondą –
pradžioje. Amžininkų liudijimu, pomėgis nurodinėti
barmenams, kaip gaminti martinį (vėlesniame romane
Deimantai amžiams tai supaprastinta iki „suplaktą,
nesumaišytą“, kurį galutinai įtvirtino filmų Bondas), –
būdingas paties Flemingo bruožas. Būdamas šio koktei
lio mėgėjas, Flemingas, žinoma, puikiai suprato, į kokią
ilgą ir rafinuotą diskusiją jis įvelia savo herojų.
Kaip žinome, žodis martinis gali reikšti vieną iš dvie
jų: džino (degtinės) ir sauso vermuto kokteilį arba ver
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muto markę. Abu dalykai atsirado labai panašiu metu,
XIX a. antroje pusėje. Vermutas buvo pavadintas vieno
jį gaminančios kompanijos įkūrėjų Alessandro Martini
pavarde. Sunkiau paaiškinti kokteilio pavadinimo kil
mę. Akivaizdžiai besiperšančios versijos, kad kokteilis
pradėtas taip vadinti augant vermuto „Martini“ popu
liarumui, niekam nepavyko įrodyti, todėl visada galima
manyti kitaip.
Iki pat mūsų dienų martinis išlaikė labai tvirtas po
zicijas JAV, nors Europoje kokteilio sėkmė buvo labiau
permaininga. Vis dėlto po daugiau nei šimtmečio istori
jos martinis tapo labai svarbia šiuolaikinės Vakarų kul
tūros dalimi. Tai ritualas, reikšme neabejotinai prilygs
tantis, pavyzdžiui, japoniškam arbatos gėrimui. Tad
nenuostabu, kad kartu su ritualo praktika vystėsi ir vis
labiau jį apgaubianti teorija, tokia lyg ir martiniosofija.
Šioje srityje diskutuojama dėl dviejų esminių klausi
mų: teisingo džino ir sauso vermuto santykio kokteily
je bei teisingo komponentų sujungimo būdo (plakimas
prieš maišymą – tik menka šios diskusijos dalis; esama,
pavyzdžiui, įsitikinimo, kad teisingiausia iš pradžių su
pilti vermutą, juo „padengti“ ledukus, tuomet vermutą
išpilti, įpilti džiną, pamaišyti, gražinti vermutą, leisti
„nusistovėti“ ir t. t.).
Džino ir vermuto santykį iš dalies keitė pati istorija.
Pradėtas maišyti santykiu 1:1, martinis nuolat stiprėjo.
Kai Flemingas gėrė ir rašė, jo pateikiamas santykis 8:1
buvo daugmaž vidutiniškas. Jau tuo metu kai kurie ra
dikalai tvirtino, kad teisingiausias martinis maišomas
santykiu 15:1. Šiandien dažnai populiaru manyti, kad
gaminant martinį pakanka ant ledukų užpilti džino ar
degtinės ir su šiuo mišiniu praeiti pro atsuktą (ar net
užsuktą) sauso vermuto butelį.
Tiesa, dar vienas svarbus martiniosofinis klausimas
yra teisingi martinio priedai. Dalis puristų mano, kad
tik alyvuoge papuoštas gėrimas gali vadintis martiniu,
nes, pavyzdžiui, papuošus marinuotu svogūnėliu, jam
suteikiamas kitas pavadinimas. Plonai nulupta ir susi
sukusi citrinos žievelė, tikima, taip pat gali radikaliai
pakeisti kokteilio skonį ir sampratą.
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Martinio istorija įtikinamai rodo, kad atsakymas į
klausimą, kodėl Bondas tapo ne šiaip populiariu perso
nažu, o tikra kultūros dalimi, yra vienu metu ir papras
tas, ir sudėtingas. Bondas suaugo su Vakarais todėl,
kad pats yra visomis prasmėmis vakarietis – tai labai
paprasta. Sudėtingiau paaiškinti, kokių prasmių turi
„vakariečio“ sąvoka ir ką konkrečiai reiškia tokiu būti.
Todėl nenuostabu, kad svarstant Bondo klausimus
jau prirašyta labai daug puslapių. Siekiant paprasčiau
susigaudyti, „bondologus“ galima suskirstyti į tris dide
les ir plačias grupes. Pirmajai grupei priklauso Flemin
go draugų ir gerbėjų kūryba, antrąją sudaro Bondo po
puliarinimo literatūra, o trečiąją – kritinė „bondologija“.

Ankstyviausia pirmosios grupės knyga yra Kinglsey
Amiso Džeimso Bondo dosjė1. Daugelis Bondo ekspertų
vertina ją kaip pirmąją literatūros studiją Bondo tema.
Amisas labai mėgo Flemingo kūrybą ir vėliau buvo pir
masis autorius, gavęs pasiūlymą rašyti Bondo epą pra
tęsiančius romanus2.
Greta Amiso būtina paminėti ir Johną Pearsoną –
oficialų Flemingo ir Bondo biografą3. Būtent jis pateikė
kompromisinį psichoanalitinį atsakymą į nuolat kelia
mą klausimą, ar Bondo nuotykiai nėra Flemingo auto
biografija. Pasak Pearsono, slaptasis agentas Bondas
yra Flemingo svajonių įsikūnijimas. Tai gyvenimas,
kurį Flemingas norėjo nugyventi, nors iš tikrųjų ne
nugyveno. Sunku pasakyti, kiek tokia išvada galioja
Flemingui, bet ji tikrai neteisinga Bondo atžvilgiu. Jei
Bondas būtų tik išgalvotas draugas, jis taptų Karlsonu,
kuris gyvena ant stogo.
Tačiau Pearsonas tikrai suprato Flemingo kūrybą
geriau nei tie, kurie laiko romanus apie Bondą stilizuo
tomis britų žvalgybos virtuvės legendomis. Šis tikrai
talentingas biografas nusipelnė dar ir tuo, kad paneigė
kitą populiarią netiesą. Dažnai manoma, kad Flemin
go tarnyba žvalgyboje sureikšminama tik dėl Bondo, o
iš tikrųjų Flemingas esą buvęs maždaug raštininkas.
Pearsonas aiškiai parodė, kad Flemingo vaidmuo britų
laivyno žvalgyboje buvo svarbus ir kad daugelio jo kaip
žvalgo nuopelnų mes paprasčiausiai nežinome, nes toks
jau žvalgų likimas.
Trečias Flemingo gerbėjo veikalas, kurį verta išskir
ti, yra savitas tiltas tarp pirmos ir antros „bondologų“
grupės. Amerikietis Raymondas Bensonas dar 1984 m.
išleido knygą Džeimso Bondo žinynas4. Tai labai tiks
liai pavadinta knyga. Joje glaustai susistemintos žinios
apie Flemingo romanus ir Bondo filmus, jų sąsajas,
skirtumus, herojaus raidą ir pan.
Bensono knygą verta atskirai paminėti dėl jos pa
lyginti aukštos kokybės. Tai tikrai labai sąžiningas ir
tikslus žinynas, parašytas plunksną valdančio auto
riaus – vėliau Bensonas, kaip ir Amisas, rašė literatū
rinius Bondo epo tęsinius. Tačiau septintą ir aštuntą
dešimtmetį, kai Bondas ypač išpopuliarėjo, pasirodė
gausybė panašių žinynų, nuotraukų albumų, Bondo au
tomobilių ir instrumentų aprašymų ir net Bondo fanų
klubų žurnalų. Jų autoriai ir sudaro antrąją bondologų
ar greičiau bondofilų grupę.
Trečiosios grupės – „kritinės bondologijos“ – atsira
dimas sietinas su Umberto Eco ir Oreste del Buono
1965 m. sudarytu straipsnių rinkiniu Bondo byla5. Šis

1
Kingsley Amis, The James Bond Dossier, London: Jonathan Cape,
1965.
2
Flemingo literatūrines teises atstovaujanti kompanija Ian Fleming
Publications nuolat ieško naujų Bondo autorių. Plačiau apie ne Flemingo rašytus Bondo romanus žr. http://en.wikipedia.org/wiki/Ian_Fleming_Publications.

3
Pearsonas parašė tikrą biografiją Jano Flemingo gyvenimas (The Life
of Ian Fleming, 1966), o vėliau – romaną Autorizuota Džeimso Bondo
biografija (James Bond: The Authorized Biography, 1973). Ši „biografija“ laikoma ypatinga „Bondo kanono“ dalimi.
4
Raymond Benson, The James Bond Bedside Companion, New York:
Dodd, Mead, 1988.

Visa tai turint galvoje, akivaizdu, kad Flemingas bar
meno rankomis ir Bondo lūpomis sumaišė tokį ne vi
sai martinį. Džinas ir degtinė viename kokteilyje nėra
įprastas derinys. Be to, „Kina Lillet“ nėra griežtąja
prasme vermutas. Šis gėrimas priklauso tai pačiai va
dinamųjų aperityvinių vynų klasei, bet šie vynai tarpu
savyje skiriasi prieskoniais ir kitokiais priedais. Dėl to
visai pagrįstai tame pat romane Bondas prisiskiria sau
naujo kokteilio autorystę ir pagaliau pavadina jį „Ves
per“ – merginos, kurią nelaimingai įsimyli, garbei. Tikri
kokteilių ekspertai ir dabar skiria ypatingą martinio
porūšį – martinį „Vesper“.
Mano asmeniškai atlikti kuklūs eksperimentai su
martiniu ir savo kūnu gražino mane prie gana bana
laus ir senamadiško džino ir vermuto santykio 2:1. Bent
kiek radikaliau jį keičiant, vermuto prieskonis nyksta,
o šalto džino aš nelaikau kokteiliu. Todėl tikimybė, kad
santykyje 8:1 vermuto pakeitimas „Kina Lillet“ kaip
nors esmingai įtakoja gėrimo skonį, man atrodo labai
nedidelė. Degtinės maišymas su džinu, kaip turėjau
progos įsitikinti, kai kartą džino užteko tik pusei koktei
lio, o į parduotuvę eiti tingėjau, šiek tiek švelnina kadu
gių skonį. Plakimo, maišymo, gėrimų pilstymo pirmyn
atgal įtakos kokteilio kokybei nepastebėjau. Kartu su
Bondu renkuosi plaktą martinį, nes taip greičiau.
Visa tai rašau tam, kad pabrėžčiau svarbiausią aplin
kybę. Svarbu visai ne tai, ar iš tikrųjų martinis „Vesper“
kuo nors skiriasi nuo bet kurio kito martinio. Svarbu tai,
kad sukurdamas naują martinio versiją, Bondas savo
tiškai „nusavino“ patį kokteilį. Nuo tada martinis tapo
neatskiriamas nuo Bondo, o Bondas – nuo martinio.
Taip agentas 007 tvirtai įkėlė koją į Vakarų kultūrą.
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opusas uždavė toną ištisai bondologų mokyklai, ku
rios atstovai dar ir šiandien plėtoja svarbiausias Bondo bylos temas. Šiomis akimis žvelgiant tampa svarbu
paaiškinti Bondo patrauklumą masėms, jo santykį su
kapitalizmu, perprasti tikras ar tariamas Bondo kūrė
jų naudojamas schemas ir klišes, aptarti seksualumo
ir kūno temas Bondo romanuose ir filmuose, taip pat
įvertinti slaptojo agento antikomunizmą, rasizmą ir
nepagarbų santykį su moterimis6.
Iš šio konteksto ir šiandien išsiskiria paties Eco
straipsnis „Flemingo naratyvo struktūros“, kuriame
analizuojama ir net savotiškai demaskuojama Bondo
autoriaus kūrybos technika. Eco išryškino ir sureikšmi
no Flemingo romanų konstrukcinį paprastumą. Pasako
jimai apie Bondą esą sudėlioti pagal tam tikrą schemą
iš vienodo tipo elementų (priešas, mergina, prabangi
vakarienė ir pan.). Keičiant elementus ir jų vietą vidi
nėje „naratyvo struktūroje“, savaime gimsta naujas ro
manas. Eco taip pat teigė, kad Flemingas sąmoningai
naudojo romanuose primityvias klišes ir skleidė mani
cheistinę ideologiją, vaizduodamas gėrio ir blogio kovą.
Šioje vietoje būtina paminėti ir ne
slepiamą Eco priešiškumą Bondui.
Kaip kritikas Eco nėra neutralus:
„Jeigu Flemingą galima laikyti re
akcionieriumi, tai ne dėl to, kad jis
priskiria „blogį“ žydams ar rusams.
Flemingas yra reakcionierius dėl to,
kad naudoja stereotipus. Rašymas
stereotipais (manichėjiška dichoto
mija, bandymas pavaizduoti pasaulį
kaip vien juodą ir baltą) visada yra
dogmatiškas ir netolerantiškas, –
taigi reakcingas. Tuo tarpu autoriai,
kurie vengia stereotipų, pripažįsta
niuansus ir prieštaravimus, yra de
mokratiški“7.
Nesileidžiant į diskusiją, kiek
Flemingas „pripažįsta niuansus“
ir kas yra „stereotipas“, pacituoto
je pastraipoje nesunku įžvelgti sie
kį užkeikti Bondą XX a. pabaigos
keiksmais. Net ir niuansų bei prieš
taravimų kupiname Eco pasaulyje būti „reakcingu“ yra
akivaizdžiai blogai, o būti „demokratišku“ – gerai.
Todėl sunku susilaikyti nuo paprastos išvados: skai
tydamas Bondo romanus Eco atpažino savo priešą. Fle
mingo herojus Bondas visų pirma yra konkretus gyvas
žmogus. Jei jis triumfuos, jokia ideologija taps neįma
noma. Neįmanoma taps net pati ideologinė mąstymo

struktūra, kuri, bent jaunystėje, tikrai buvo būdinga
Eco. Štai dėl ko, spėčiau, prasidėjo „Bondo byla“.
Šios dvi pagrindinės diskusijos apie Bondą linijos lai
kui bėgant apaugo ir dar keistesnėmis interpretacijo
mis. Pavyzdžiui, 2006 m. JAV išleistas straipsnių rinki
nys Džeimsas Bondas ir filosofija, sklandžiai įsiliejęs į to
paties sudarytojo knygų seriją, apimančią pavadinimus
Mad Men ir filosofija ar net Bafi vampyrų žudikė ir filosofija. Šiaip jau teisinga mintis, kad filosofija yra visur,
šiuose rinkiniuose nukenčia dėl to, kad privalo nusileis
ti neteisingai minčiai, jog filosofija yra visiems.

5
Oreste del Buono, Umberto Eco, Il caso Bond, Milano: Bompiani, 1965.
6
Vienas iš naujesnių pavyzdžių: The James Bond Phenomenon: A
Critical Reader, edited by Christoph Lindner, Manchester: Manchester

University Press, 2009.
7
Umberto Eco, „Narrative Structures in Fleming“, in: The James Bond
Phenomenon, p. 46.
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Aiškiai matant visą Bondo apmąstymų spektrą, sa
vaime kyla klausimas, ar dar įmanoma ta tema ką nors
naujo ir svarbaus pasakyti. Esu įsitikinęs, kad taip – to
dėl ir skaitote šias eilutes.
Visų pirma, dauguma kritikų neteisingai nustatė Bon
do romanų ir filmų žanrą. Dar pačiam Flemingui prilipo
„trilerių autoriaus“ etiketė, kurios iki pat mūsų dienų nie

Kęstutis Šapoka. Šventinis-auksinis. 2010–2013. Koliažas

kas nesiryžo ar nematė reikalo nuplėšti. Iš dalies tai, ma
tyt, nutiko dėl to, kad Flemingas rašė apie Bondą tokiu
metu, kai pats trilerio žanras buvo dar tik begimstantis.
Trileris ir detektyvas galutinai išsiskyrė tik apie XX a.
vidurį. Iki tol abu žanrai buvo žinomi bendru „krimina
linės literatūros“ vardu. Dar ir šiandien juos nelengva
atskirti, ypač atsižvelgiant į tai, jog XX a. antroje pusė

57

Bernardas Gailius

dalį situacijos; detektyvas svarsto teisingo atpildo, o
trileris – teisingo poelgio klausimą; pagaliau, detekty
vas gimsta iš absoliutaus blogio apmąstymo, o trileriui
svarbesnis priešiškumas, santykinis gėrio ir blogio at
skyrimas, gėrio ir blogio apibrėžimas konkrečiose situa
cijose, būtent todėl bet kuris trileris yra politinis.
Pasakojimai apie Bondą buvo pavadinti trileriais vei
kiausiai dėl to, kad buvo daug mažiau panašūs į de
tektyvus. Tačiau iš tikrųjų Bondo istorijos netelpa nė
į vieno šių žanrų rėmus. Kad ir kuo skirtųsi, trileris ir
detektyvas turi aiškias bendras šaknis dramoje. Ir tri
leris, ir detektyvas kalba situacijomis. Tam tikru būdu
nuolat susiklostantys žmonių santykiai, jų pasikarto
janti padėtis vienas kito atžvilgiu yra tai, iš ko kyla
pagrindinės trileriuose ir detektyvuose vaizduojamos
problemos. Bet kuris klasikinis detektyvas ir dauguma
trilerių gali būti nesunkiai kilnojami laike ir erdvėje,
nes sprendžia žmonių prigimties vis iš naujo diktuoja
mus tų pačių klausimų variantus.

Tuo tarpu Bondo istorijos yra ne drama, o epas. Fle
mingo romanams visiškai tinka Georgo Hegelio pasta
bos apie epą8. Tai žanras, kuriame veikėjų jausmai ir
veiksmai yra sąlygojami konkretaus istorinio konteks
to, kitaip tariant – veikėjus supančio pasaulio. Ne išgal
voto, o realaus, istoriško pasaulio. Todėl epas visada su
kelia ir atvirkščią efektą – pasakojant apie konkretaus
veikėjo nuotykius atskleidžiama ištisa istorinė epocha.
Kritikai, kurie vertino Bondo ro
manus kaip trilerius, nebuvo pakan
kamai atidūs šiam epochos atsklei
dimui. Tai nereiškia, kad niekas
nebandė parodyti istorijos įtakos
Flemingo kūrybai. Tokių bandymų
būta9. Tačiau klausimas matytas
per siaurai: kaip konkrečių įvykių
atspindžių paieška arba Bondo bri
tiškumo tyrimas. Iš tikrųjų stebime
daug platesnį reiškinį.
Britų imperija galbūt buvo vienin
telė vieta, kur Bondas galėjo gimti.
Tik ji, net ir XX a., vis dar fiziškai
aprėpė didelę dalį platesnio Vaka
rų pasaulio, pati išlikdama Vakarų
širdyje – Europoje. Tačiau netikslu
Bondą laikyti vien britų herojumi.
Jis yra mūsų visų, visų vakariečių
herojus. Bondas mums svarbus tuo,
kad padeda suprasti savo pačių gy
venimą, mūsų geografinėje padėty
je ir mūsų istorinėje epochoje. Šia prasme klaidinga jį
vertinti ir kaip Šaltojo karo personažą (tebesitęsianti
Bondo istorija kine akivaizdžiai rodo, kad jis peržengė
XX a. ribas).
Bondas yra pototalitarinis, net poideologinis herojus.
Jo nuotykiai mums atskleidžia epochą, kurios pradžią
po Antrojo pasaulinio karo buvo galima aiškiai pajusti,
bet kuri tik dabar iš tikrųjų pradeda ryškėti visomis
spalvomis. Tai konkretaus žmogaus ir jo orumo triumfo
Europoje ir visuose Vakaruose epocha, kaip ją neseniai
tiksliai apibūdino popiežius Pranciškus10.
Kaip ir pats žmogus, ši epocha prieštaringa, pilna
tik jai vienai būdingų įtampų, diskusijų, konfliktų ir
problemų. Bondas mums yra vienu metu ir tos epochos
šauklys, ir mūsų pačių vedlys per ją. Taip suformula
vus nesunku atpažinti pasakojimus apie Bondą kaip
šiuolaikinį mitą.
Manau, kad Bondo populiarumas ir jo patrauklumas
yra būtent mitinis. Tai personažas, kuris yra giliai įsi

8
Daugumą šių pastabų Hegelis išsakė savo paskaitose apie meno
filosofiją, kurias skaitė XIX a. pradžioje Berlyne: http://plato.stanford.
edu/entries/hegel-aesthetics.
9
Vienas iš įdomiausių: Jeremy Black, The Politics of James Bond:
From Fleming‘s Novels to the Big Screen, Lincoln: University of Ne-

braska Press, 2005.
10
Žr. popiežiaus Pranciškaus kalbą Europos Parlamente: http://
w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141125_strasburgo-parlamento-europeo.
html.

je, plintant įvairiausiems literatūriniams eksperimen
tams, abejonių pradėjo kelti ne tik konkrečių žanrų ri
bos, bet ir pati žanro samprata.
Nesileidžiant į paslaptingą literatūros mokslą, gali
ma nurodyti tik tam tikrus orientacinius detektyvo ir
trilerio skirtumus. Detektyvas pabrėžia mįslę, trileris –
veiksmą; detektyvui nusikaltimas yra centrinis siuže
tas, o trileryje nusikaltimas ar nusikaltimai sudaro tik

Kęstutis Šapoka. Be pavadinimo. 2010–2013. Koliažas
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skverbęs į visą mūsų gyvenimą, į tai, ką vadiname kas
dienybe. Bondas yra susitapatinęs su mūsų gyvenimo
būdu, humoru ir pačiu mūsų mąstymu labai panašiai,
kaip jis yra nusavinęs martinį. Net tie, kurie specialiai
nesidomi Bondu, dažnai mato pasaulį, taip sakant, jo
akimis (arba Bondas mato pasaulį jų akimis).
Taip pažvelgus į Flemingo kūrybą, pradeda ryškėti
ir aiškėti kai kurios keistos detalės. Visų pirma, pagar
sėjęs Flemingo prisipažinimas, kad savo personažui jis
ieškojo kiek įmanoma „pilkesnio“ vardo11. Vardo, kuris
neužgožtų ir nieko nereikštų. Šį prisipažinimą anuo
metu nustelbė ta pačia proga Flemingo papasakota
linksma istorija: Bondo vardą jis nurašė nuo lentynoje
stovėjusios knygos apie paukščius. Kai Bondas pakan
kamai išgarsėjo, ornitologas Jamesas Bondas susisiekė
su Flemingu ir net buvo pas jį svečiuose12.
Bet pažvelgę į Bondą kaip į mitą, turėtume prie vardo
grįžti ir šiek tiek ten stabtelėti. Bondas yra labai para
doksali figūra. Jis atrodo nepaprastai išraiškingas, bet
iš tikrųjų turi tik du išskirtinius bruožus: yra žmogus ir
vyras. Turbūt nebus klaidinga sakyti, kad Bondas yra
tai, ką vakarietis vyras nori matyti (ir dažnai mato) sa
vyje, o moteris – vyre. O iki tam tikros
ribos Bondo savybės (antai ryžtas iš
gyventi) yra apskritai belytės, būdin
gos kiekvienam Vakarų žmogui.
Būtent tai ir išreiškia „pilkas“ var
das, po kuriuo gali slėptis bet kuris
ir bet koks vyras. Tik svarbu pažy
mėti, kad Bondas yra veikiau ne „bet
kuris“, o „kiekvienas“. Jo sėkmės pa
slaptis ta, kad Flemingui pavyko lite
ratūroje pavaizduoti (vėliau kine tai
labai sėkmingai pakartota) svarbiau
sią šiuolaikinių Vakarų politikos ir
kultūros idėją – žmogų. Galima būtų
sakyti, žmogaus koncentratą. Konk
retų, bet kartu visa apimantį – tikrą
priešingybę daugeliui žmonių sveti
mai žmonijos abstrakcijai.
Tai Flemingas padarė sukurdamas
slaptojo agento mitą. Čia reikia pri
siminti kitą legendinę istoriją. Ant
rojo pasaulinio karo metu Flemingas
tarnavo kartu su kitu žinomu britų rašytoju – Robertu
Harlingu (jie susipažino prieš karą ir buvo draugai visą
gyvenimą). Kartą, besidalijant kareivišką maistą kaž
kurioje Europos pakelėje, Harlingas paklausė Flemin
go, ką šis darysiąs karui pasibaigus. „Parašysiu šnipų
istoriją, kuri užbaigs visas šnipų istorijas“, – nuo šio
11
Joshua Rothman, „Lunch with Ian Fleming“, in: The New Yorker,
2012-11-09, in: http://www.newyorker.com/books/double-take/lunchwith-ian-fleming.
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atsakymo Harlingas vos nepaspringo kiaulienos kon
servais13.
Verta šiek tiek įsigilinti į tiksliai neišverčiamą angliš
ką formuluotę to end all spy stories. Jos tikroji reikšmė
maždaug tokia: po Flemingo šnipų istorijos kitos šnipų
istorijos taps nebeįmanomos. Joms nebeliks vietos, nes
Flemingo šnipų istorija bus visa apimanti, apie šnipus
bus galima pasakoti tik kuriant santykį (palankų ar
priešišką) su Flemingo versija, bet ne ją ignoruojant.
Ši stebėtinai tiksli slaptojo agento mito gimimo nuo
jauta visiškai išsipildė Bondo romanuose. Bondas iš
šaukė labai įvairią reakciją. Jis daugybę kartų buvo
parodijuojamas. Kai kurie autoriai (visų pirma, žymusis
Johnas Le Carrè) aktyviai siekė Bondui pasipriešinti ir
kūrė „antibondiškus“ šnipus. Bet ignoruoti Bondo tapo
neįmanoma. Kiekvienas literatūros ar kino šnipas pri
valėjo ir tebeprivalo būti su juo palygintas, ką ir kalbėti
apie tai, kad su juo dažnai lyginami ir tikri šnipai.
Žvelgiant analitiškai, Flemingo sukurtas slaptojo
agento mitas susideda iš trijų komponentų: slaptosios
tarnybos mito, gelbėtojo (sulaikytojo, laisvojo šaulio)
mito ir kraujo praliejimo mito. Nesunku pastebėti, kad

Kęstutis Šapoka. Juodas vyras su vaiku. 2010–2013. Koliažas

būtent pirmasis komponentas paverčia Bondo nuoty
kius epu, istoriškai sukonkretindamas daug senesnius,
net savitai amžinus pasakojimus ir paversdamas juos
suprantamais šiuolaikinei epochai. Ne tik intelektualiai
suvokiamais, bet intuityviai atpažįstamais, pojūčių pri
imamais iš karto, kaip priimami meno kūriniai.
12
13

John Pearson, The Life of Ian Fleming, 1966.
Ibid.

59

Bernardas Gailius

Juk daugelyje pasaulio tautų nuo neatmenamų laikų
žinomas kritiniais momentais pasirodančio ir blogį su
laikančio paslaptingo kario paveikslas. Intelektualiai
mes žinome, kad tokia idėja pasaulyje egzistuoja. Bet
tik per slaptosios tarnybos mitą gana abstraktus laisva
sis šaulys tampa konkrečiu slaptuoju agentu Džeimsu
Bondu. Tik tada mes pažįstame idėjos tikrumą, pama
tome visas jos spalvas savaip, taip, kaip esame įpratę
tas spalvas matyti savo gyvenamame pasaulyje. Pana
šiai senovinis įsitikinimas, kad kraujo praliejimo teisė
yra susijusi su išskirtinėmis žmogaus savybėmis, įgyja
mums priimtiną formą kaip „teisė žudyti“ (licence to kill).
Kaip ir visi mitai, slaptojo agento mitas yra dvipras
miškas. Jis veikia dviejuose lygmenyse: politiniame ir
religiniame. Politine prasme Bondo pasakojimai mums
paaiškina vakarietišką visuomenės santvarką ir jos
problemas. Flemingui pavyko poetiškai tiksliai pavaiz
duoti tai, kas analitiškai dar tik pradedama suvokti ir
apmąstyti: kad slaptosios (ar specialiosios) tarnybos yra
svarbiausias šiuolaikinės Vakarų politikos atsakymas į
epochos iššūkius. Turbūt verta patikslinti: tas atsaky
mas yra globalus, bet tik tiek, kiek globali tampa vaka
rietiška valstybės samprata (įskaitant apsimetimus ir
pamėgdžiojimus).
Religine prasme (tai ne visai tikslus terminas, bet
sunku rasti kitą) Bondo nuotykiai gali būti perskaityti
kaip simbolinis pasakojimas apie žmogaus gyvenimą.
Paprastai sakant, jei Odisėja skatina galvoti, kad gyve
nimas – kelionė, tai Bondiada perša mintį, kad gyveni
mas – misija. Šia prasme Flemingo pradėtas ir iki šiol
tęsiamas pasakojimas yra aiški išraiška pašaukimo vi

suomenės, kur kiekvienas siekia „save realizuoti“. Nuo
istoriškai ankstesnių gyvenimo prasmės paaiškinimų
Bondo kanonas skiriasi tuo, kad yra sekuliarizuotas
religinis pasakojimas.
Vos keletą kartų Flemingo romanuose atsiranda
užuominų apie transcendenciją. Dažniau – apie blogio
transcendenciją (tai taip pat būdingas epochos bruožas:
savo prigimtinį gerumą jaučiame visi, o iš kur atsiranda
blogis – lieka neaišku). Nepaisant to, Bondas sekulia
riai visuomenei priimtinu būdu išryškina tokias proble
mas, kurios ankstesnėse epochose būtų pripažintos reli
ginėmis. Per tokias praktiškas, nepaneigiamas ir kartu
sunkiai teoriškai paaiškinamas gyvenimo kategorijas
kaip rizika, skausmas, turtas ar valia Flemingas ir juo
sekę kūrėjai leidžia mums pajusti žmogišką ir visiškai
šiapusinį religinių klausimų tikrumą. Tie klausimai
autentiški, neišvengiami ir yra paties žmogaus vidu
je – štai kas mums pasakoma mums suprantama kal
ba. Apie anapus turime spręsti patys – kaip ir įprasta
mūsų epochoje.
Taip nuoseklus Bondo apmąstymas grįžta į pradžią.
Bondas yra visomis prasmėmis vakarietis – tai labai
paprasta. Bet kartu jis mums primena, kaip sudėtinga
tuo vakariečiu būti. Jei kartais žvelgdamas į veidrodį
sau mirktelite, jei galvoje, nors ir neryškiai suskam
ba „Bondas. Džeimsas Bondas“, jei džiūsta burna, kai
ekrane slaptasis agentas užsisako suplaktą martinį, –
neturėtumėte jaudintis. Tiesą sakant, tai tikriausias
įrodymas, kad esate vakarietis. Bondas yra visur. Ir
su visais. Kaip sakiau, šiandien nuo Bondo jau niekaip
nepabėgsi.

Juozas Girnius

LITERATŪROS IR KULTŪROS
KRITIKOS RINKTINĖ
Rinktinėje spausdinama dvidešimt filosofo Juozo Girniaus
straipsnių literatūros ir kultūros klausimais, parašytų
1942–1972 m. išeivijoje. Girnius nesiribojo filosofija, o daug
rašė literatūrologijos, estetikos, grožio ir tiesos temomis, stengėsi
nustatyti lietuvių kultūros ir literatūros skiriamuosius ženklus,
priešinosi lietuvių kultūros išeivijoje nuosmukiui, stebėjo ir
vertino politinę situaciją. Ši knyga ne tik padės sudaryti pilnesnį
filosofo kūrybinio darbo vaizdą, bet ir netikėtai aktualiai atvers
tas problemas, kurios rūpėjo jam ir jo kartos žmonėms.
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Kas išnarplioja mazgus
popiežiui Pranciškui?
Giedrius Tamaševičius

Ne vien Romos kurijos ligos
Ryžtingas popiežiaus ėjimas į gyvenimo pakraščius, minties gyvumu ir
improvizacija išsiskiriantys pokalbiai
su žurnalistais, gebėjimas naujai prabilti „senosiomis“ Bažnyčios moralinio
mokymo temomis, ir kartu kukli gyvensena, nuolat pabrėžiamas savarankiškumas ir antraisiais pontifikato
metais telkia ne tik gausias gerbėjų ir
sekėjų gretas, bet ir ne ką menkesnes
oponentų pajėgas. Vien jau žemiškosios gerovės klausimu Pranciškus,
kaip ir Asyžiaus neturtėlis, daug kur
sulaukia kreivų žvilgsnių ar nepalankaus murmėjimo. Kaip teigia artimas
Pranciškaus bendradarbis, kardinolas
Oscaras Rodriguezas Maradiaga, Bergoglio jaučiasi esąs pašauktas kurti
tokią Bažnyčią, kuri būtų pasirengusi
tarnystei pasauliui, būdama ištikima
Kristui ir jo Gerajai Naujienai, laisva
nuo sekuliaraus dvasingumo, laisva
nuo rizikos susitelkti vien į save, nuo
tapimo viduriniosios klasės erdve, nuo
užsidarymo, nuo buvimo klerikaline
Bažnyčia, pajėgi atsiskleisti kaip kviečianti erdvė, atvira dialogui ir įvairovei. Tačiau ne visiems tai priimtina,
ypač tuomet, kai iškyla grėsmė netekti privilegijų ir komforto. Kai kuriems
vyskupams ir klebonams veikiausiai
vis dažniau tenka atsakinėti į nepatogius ganomųjų klausimus: „Kodėl tavo
gyvenimo būdas taip skiriasi nuo popiežiaus?“ Istorikas ir bendruomenės
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Communita di S ant Egidio įkūrėjas
Andrea Riccardi teigia, kad per visą
XX a. nė vienas popiežius nesulaukė
tokio pasipriešinimo iš Bažnyčios vidaus, kiek per pirmuosius metus – popiežius Pranciškus. Tad akivaizdu,
kad vienas iš didžiausių iššūkių jam ir
šiais metais – pastangos išlaikyti Bažnyčios vienybę, kartu ir ištikimybę
Dievo valiai, Kristaus Evangelijai ir
Bažnyčios Tradicijai. Tai itin aktualu
kalbant apie Romos kurijos reformą,
kurią įgyvendinti Pranciškų įpareigojo
jį išrinkę kardinolai. Popiežius yra gerai susipažinęs su padėtimi kurijoje
(tam pradžią veikiausiai davė svarbiausių spręstinų bylų „lagaminėlis“,
paliktas Benedikto XVI). Šios užduoties jis imasi „netradiciškai“ – reformą
siūlydamas pradėti ne nuo struktūros,
o nuo kiekvieno nario asmeniškai.
Į prieškalėdinį susitikimą susirinkusiems kongregacijų, popiežiškųjų tarybų, komisijų ir tribunolų vadovams
Pranciškus pasiūlė drauge atlikti sąžinės sąskaitą pagal penkiolikos ligų
sąrašą, sudarytą sekant Dykumos
tėvų pavyzdžiu. Šių ligų požymių savyje atpažinti gali kiekvienas, ne tik
Romos kurijos nariai. Galima sakyti,
kad tai universali etinė šio pontifikato
programa, į kurią, kaip ir į apaštalinį
paraginimą Evangelii Gaudium, būtina įsigilinti kiekvienam, norinčiam
prisidėti prie Pranciškaus reformos.
Į kuriją čia siūloma pažvelgti kaip į
Bažnyčios modelį, kaip į „kūną“, pa-

šauktą stiprinti vienybę ir savo viduje,
ir su Kristumi. Pirmoji liga, gresianti
šiam kūnui – tai įsitikinimas savo amžinumu ir nepakeičiamumu. Tai sa
vikritikos nebuvimas, nenoras atsinaujinti ir taisytis. Šia liga, pasak
popiežiaus, serga tie, kurie save laiko
valdovais, užuot pasilikę visų tarnais.
Antroji liga – tai perdėtas uolumas,
besaikis veiklumas arba „Mortos liga“.
Ja serga tie, kurie per gausybę rūpesčių ir užsiėmimų apleidžia geriausiąją
dalį – poilsį sėdint prie Viešpaties
kojų. Trečioji liga – tai proto ir dvasios
suakmenėjimas tų, kurie praradę vidinę ramybę, gyvybingumą ir drąsą slepiasi už popierių, elgiasi it dokumentų
kilnojimo mašinos, o ne Dievo žmonės.
Praradę žmogiškąjį jautrumą, jie nesugeba verkti su tais, kurie verkia, ir
džiaugtis su tais, kurie džiaugiasi.
Ketvirtoji liga pasireiškia tada, kai
apaštalas pasineria į smulkmenišką
planavimą. Būdamas įsitikinęs, kad
tai pažangiausiais ir efektyviausias
veiklos būdas, toks žmogus iš apaštalo
virsta buhalteriu ir mokesčių inspektoriumi. Geras pasirengimas ir numatymas yra svarbūs, teigia popiežius,
tačiau nevalia pasiduoti pagundai varžyti Šventosios Dvasios veikimą. Jos
neįmanoma prisijaukinti, nes ji reiškia nuolatinį atsinaujinimą. Penktąją
ligą Pranciškus pavadino prasto koordinavimo liga, kai prarandama kūno
narių bendrystė, jų harmoningas funkcionalumas. Tuomet tai tarsi orkest
ras, skleidžiantis vien triukšmą, kuriame niekas nedera, nes jo nariai
nebendradarbiauja. Apie „dvasinę Alzheimerio ligą“ popiežius dažnai kalba
savo rytinių mišių homilijose. Žmogus
suserga ja, užmiršęs ne tik išganymo
istoriją, bet ir „pirmąją meilę“ – asmeninę bendrystės su Viešpačiu istoriją.
Tuomet žmogus daug kur tampa neįgalus, priklausomas nuo savo paties
įsivaizdavimo, ima vergauti savo paties rankomis sukurtiems stabams.
Dar kitos ligos, būdingos šventei-
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voms – apsimetėliams mistikams ir
romiesiems. Pagrindiniu jų gyvenimo
tikslu tampa tuščiagarbės varžybos –
puikavimasis išvaizda, rūbų spalva,
regalijomis ir apdovanojimais. Egzistencinė schizofrenija, pasak popiežiaus, būdinga gyvenantiems dvigubą
gyvenimą. Veidmainystė čia pasireiškia, kai dvasinę tuštumą bandoma
pridengti akademiniais titulais, kai
apleidžiama sielovada ir apsiribojama
vien biurokratinių reikalų tvarkymu.
Praradę ryšį su tikrove ir tikrais žmonėmis, tokie veidmainiai susikuria
slaptą paralelinį pasaulį, kuriame sau
leidžia visa tai, ką kitiems daryti griežtai draudžia. Čia popiežius dar kartą
išskyrė paskalų ir apkalbų ligos grėsmę. Ja susirgęs žmogus tampa tarsi
šėtonas, sėjantis rauges, šaltakraujis
savo kolegų ir brolių reputacijos žudikas. Tačiau iš tikrųjų tai bailių liga,
nes jiems trūksta drąsos pasakyti tiesą į akis. „Saugokitės apkalbų terorizmo!“– ragino popiežius. Kita rimta liga
serga pataikūnai, karjerizmo ir oportunizmo aukos. Tai nelaimingi žmonės, savo tarnystę atliekantys vien iš
egoizmo paskatų, tikėdamiesi naudos.
Ši liga gali pasireikšti ir vadovams, kai
jie, rodydami palankumą tam tikriems
pavaldiniams, reikalauja iš jų atsidavimo, ištikimybės ir psichologinės priklausomybės. Abejingumo kitiems liga
ištinka tuos, kurie galvoja vien apie
save, išsižadėdami ryšio su kitu nuoširdumo ir šilumos. Tai pavyduoliai,
džiūgaujantys kitam suklupus, užuot
padėję jam atsistoti. Ligoniais reikia
laikyti ir tuos, kurie gyvena nutaisę
veidus tarsi laidotuvėms. Teatrališkas
tokių žmonių griežtumas ir sterilus
pesimizmas neretai yra baimės ir savivertės trūkumo simptomai. Juk Dievo pilna širdis yra laiminga širdis,
spinduliuojanti džiaugsmu ir visus aplinkinius juo užkrečianti. Čia itin svarbu geras humoras ir autoironija, net ir
sunkiomis gyvenimo aplinkybėmis leidžianti išlikti maloniu žmogumi, – pabrėžė Pranciškus, siūlydamas dažniau
pasinaudoti šventojo Tomo Moro malda, kurią jis pats kalba kiekvieną dieną. Rimtai serga ir tie apaštalai, kurie
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egzistencinę tuštumą savo širdyse
bando užpildyti materialinėmis gėrybėmis, siekdami didesnio saugumo.
Šios ligos požymiai geriausiai atsiskleidžia tuomet, kai tenka persikelti
gyventi iš vienos vietos į kitą. Čia popiežius priminė, kad ispanų jėzuitai
savo draugiją vadina „lengvąja Bažnyčios kavalerija“. Jis papasakojo istoriją
apie vieną jauną jėzuitą, kuriam teko
persikraustyti. Į sunkvežimį jis nešė
gausybę daiktų, dėžių, knygų ir dovanų. Visa tai stebėjęs senas jėzuitas,
išmintingai šypsodamasis tarė jaunuoliui: „Vadinasi, tokia yra „Bažnyčios lengvoji kavalerija“?“ Dar kitos
ligos pavojų kelia ir priklausymas už
dariems rateliams, kai tai tampa svarbesniu dalyku už priklausymą Kristaus Kūnui. Įsisenėjusi ši liga virsta
vėžiu, pavergiančiu tokių grupelių narius. Paskutinioji popiežiaus įvardyta
liga pasireiškia tada, kai apaštalas
savo tarnystę paverčia valdžia, o valdžią – prekėmis, už kurias siekia gauti šio pasaulio naudos arba dar didesnės valdžios. Didesnės valdžios ir
galios tokie siekia nepasotinamai, net
ir viešai pažemindami kitus, kad tik
pasirodytų esą už juos vertesni ir geresni. Kalėdinio sveikinimo Romos
kurijos bendradarbiams pabaigoje popiežius pasidalijo brolišku rūpesčiu
kunigiškosios tarnystės dalininkais:
„Kunigai yra kaip lėktuvai, į pirmųjų
puslapių antraštes jie patenka tik tuomet, kai sudūžta, nepasant to, kad
daugybė kitų tebeskraido. Daug kas
yra linkęs kritikuoti kunigus, bet mažai kas – už juos melstis. Tai ne tik
šmaikštu, bet ir tikra. Šis sakinys atskleidžia kunigiškosios tarnystės
reikšmę ir trapumą, o drauge ir tai,
kokią žalą vienas „sudužęs“ kunigas gali padaryti visam Bažnyčios
kūnui.“
Laikraštinių ančių apsuptyje
Nors apžvalgininkai jau prieš metus
pranašavo, kad popiežiaus santykių
su žiniasklaida medaus mėnuo tuoj
baigsis, žurnalistai ir toliau ne tik
perduoda visas naujienas apie popie-

žiaus veiklą, bet ir, regis, vis rimčiau
priima ir jo išsakomus žodžius, tiesa,
neretai perinterpretuodami juos savo
naudai. Didieji pasaulio spaudos leidiniai, dažniau rašantys ne apie tikrą, o
apie pačių susikurtą „idealų“ popiežių,
pasiryžusį koja kojon žengti su pasaulio dvasia, sutrinka kas kartą susidūrę
su jų susikurto etalono neatitinkančia tikrove. Veikiausiai tuo galima
paaiškinti, kodėl šie metai popiežiui
buvo tokie gausūs laikraštinių ančių.
Kai kurie apžvalgininkai sudarė netgi rinktinius sąrašus nesusipratimų
ir nesąmonių, parašytų apie popiežių
per visus 2014-uosius. Bene plačiausio atgarsio sulaukė gruodžio pradžioje The New York Times pasirodžiusi
antraštė: „Popiežius Pranciškus teigia,
kad šuniukai taip pat pateks į dangų“.
Naujienų agentūros Religion News
Service bendradarbis Davidas Gibsonas, atlikęs šio atvejo tyrimą, nustatė, kad Šventasis Tėvas apskritai nė
žodžio nėra pasakęs šiuo klausimu.
Paskatą šiai ančiai, matyt, davė tai,
kad popiežius lapkričio pabaigoje vykusioje bendrojoje audiencijoje komentavo apaštalo Pauliaus žodžius apie
visos kūrinijos perkeitimą. Viena italų naujienų agentūra savo pranešimą
šia tema papildė informacija apie tai,
ką šia tema yra kalbėję kiti popiežiai
ir klausimu, ar gyvūnai gali patekti
į dangų. Čia ir buvo pacituotas Paulius VI, kadaise paguodęs nusiminusį,
augintinio netekusį berniuką žodžiais,
kad vieną dieną mes susitiksime su
savo augintiniais Kristaus amžinybėje. Kitą dieną italų dienraštis Corriere
della Sera paskelbė: „Popiežius ir augintiniai: rojus atviras visai kūrinijai“.
Straipsnio autorius citavo ir Pranciškų, ir Paulių VI. Tačiau kiti žurnalistai jau nesivargino ir į Pranciškaus
lūpas įdėjo ne tik Pauliaus VI žodžius,
bet ir visą istoriją apie nusiminusį berniuką. Patekusi į anglišką žiniasklaidą, ši žinutė žaibo greitumu pasklido
socialiniuose tinkluose, kartu su Pranciškaus, laikančio kokį nors mielą gyvūnėlį, nuotraukomis. Ekspertai buvo
kviečiami į televizijos laidas aptarinėti
teologinių šio pasisakymo perspekty-
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vų, gausiuose komentaruose buvo rašoma apie tai, ką šia tema sako kitos
religijos. Šios žinutės tikroviškumą
galėjo sustiprinti paralelės su gyvūnus ir paukščius broliais ir seserimis
vadinusiu Asyžiaus šventuoju, informacija apie tai, kad popiežius rengia
encikliką, skirtą aplinkosaugai. Žinutė
buvo tokia paklausi, kad niekas nepasivargino pasidomėti tuo, ką popiežius
visai neseniai kalbėjo apie šiuolaikinei visuomenei būdingą polinkį labiau
rūpintis augintiniais, o ne žmonėmis.
Tuomet jis kritikavo kai kurių gerovės
šalių visuomenes, kurios krūvas pinigų išleidžia gyvūnams, neatsižvelgdamos į vaikų bado tikrovę daugelyje
pasaulio vietų. Pasak amerikiečių apžvalgininko Tomo Hoopeso, tokius ir
panašius atvejus žiniasklaidoje lemia
tai, kad popiežius Pranciškus šiandien
yra tapęs viešosios nuomonės svajonių ir baimių projekcija. Veikiausiai
ir 2015-aisiais reikės nemažiau budrumo ir brandos nepriimti už gryną
pinigą kiekvienos sensacijos apie Romos popiežių. O smalsiesiems belieka
tikėtis, kad viename iš artimiausių
interviu popiežius Pranciškus išdėstys ir savo požiūrį į gyvūnų ir rojaus
reikalus.
Pranciškaus demonologija
Susitelkusi į gana vienpusį popiežiaus paveikslą, žiniasklaida yra linkusi pro ausis praleisti tuos Pranciškaus
pasisakymus, kuriais jis atsiskleidžia
ne tik kaip ištikimas Bažnyčios sūnus,
bet ir kaip nenuolaidžiaujantis pasaulio ydų kritikas. Viena tokių temų,
paprastai liekančių už didžiosios pasaulio spaudos akiračio – tai įasmenintos antgamtinio blogio jėgos veikimas.
Šiuo klausimu, kaip ir daugeliu kitų,
popiežius Pranciškus sunkiai įtelpa į
liberalumo ir konservatyvumo, kairės
ir dešinės standartus. Prie šios temos
Pranciškus grįžta kur kas dažniau
nei jo pirmtakai. Tiesa, kai kuriems
veikėjams pastaruoju metu ima atrodyti, kad prie tamsos darbų prisideda
ir pats popiežius. Antai viename neseniai paskelbtame interviu schizma-
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tinės Šv. Pijaus X brolijos vyresnysis
Bernardas Fellay konstatavo, kad
popiežiaus sušaukto vyskupų sinodo
tėvai, užuot rūpinęsi sielų išganymų,
atvėrė joms vartus į pragarą. Jam veikiausiai pritartų ir tie, kuriems perdėtas popiežiaus dėmesys ir palankumas
nusidėjėliams bemaž reiškia pačios
nuodėmės sampratos atsisakymą.
O štai laukiantieji besąlygiško Bažnyčios atsivėrimo šiuolaikinio pasaulio
dėsniams ir aukštinantys Pranciškaus
progresyvumą, ėjimą į gyvenimo pak
raščius sutrinka išgirdę popiežiaus
įspėjimus apie Tamsos kunigaikščio
ir Didžiojo gundytojo veikimą. Tuomet liberaliesiems kritikams belieka
pripažinti, kad Bažnyčią tebegaubia
senieji prietarai, nes kovoje su sekuliarzimu ji, kaip ir Apšvietos laikais,
negali išsiversti be velnio figūros. Net
ir kai kuriems katalikams, užaugusiems pastarųjų dešimtmečių Vakarų
pasaulio terapinėje kultūroje, popiežiaus žodžius apie velnią norisi aiškinti kaip metaforą, vaizdingą ir paveikų
būdą kalbėti apie socialines negeroves.
Antai vienas vokiečių teologas Pranciškaus pamokslus apie velnią sieja
vien su italų ir argentiniečių liaudies
pamaldumo tradicijomis. Apsišvietusiam Vakarų pasaulio krikščioniui
juose esą neverta ieškoti metafizikos,
tai tik būdas kalbėti apie kenčiančius
žmones, kurių dėl tam tikrų netinkamai veikiančių socialinių struktūrų
nepasiekia išganymas. Amerikiečių
teologas Ralfas Martinas velnio tematikos aktualumą popiežiaus homilijose
sieja su keliais veiksniais. Pirmiausia – Bergoglio kaip jėzuito sankloda,
kurioje itin svarbus gebėjimas skirti
blogio veikimą nuo žmogaus ir Šventosios Dvasios veikimo. Kita vertus,
Pranciškus geba atpažinti velnio veikimą šių dienų pasaulyje: ir žudančioje
neviltyje, ir tuomet, kai įtikima, kad
vidinė tamsa yra tikroji šviesa, ir tuomet, kai dėl neapykantos krikščionims
nepaliaujamai auga tikėjimo kankinių
skaičius. Popiežius žino, kad nekalbėdami apie šią tikrovę, nepajėgsime ir
pasinaudoti priemonėmis, reikalingomis velnio veikimui atremti.

Išbandymas sinodu
Pernykštis vyskupų sinodas šeimos
klausimais, atsiskleidęs diskusijų laisvės dvasia, regis, labiausiai sutrikdė
tuos Bažnyčios vaikus, kurie pastaraisiais dešimtmečiais, nepaisydami
skandalų, liko ištikimi jos mokymui,
prisidėjo prie kasdienio jos gyvybingumo palaikymo. Dalis jų, tarsi vyresnysis brolis iš palyginimo apie sūnų
palaidūną, šiandien jaučiasi nemylimi,
neišklausyti, o gal net ir išduoti, ypač
dėl gana palankaus kalbėjimo apie
„neištikimuosius“. Šių katalikų vardu
į popiežių apeliuojama Rosso Douthato
straipsnyje, prieš kurį laiką paskelbtame The New York Times. Čia primenama, kad prieš keletą amžių Bažnyčios
vadovai liko ištikimi Jėzaus Nazariečio
mokymui dėl santuokos neišardomumo, nepabūgdami prarasti ne tik Ang
lijos karalystę, bet ir visą anglakalbį
pasaulį. Autorius įspėja, kad galimi
mokymo apie šeimą pokyčiai ne tik
skaudina tradicijai ištikimus vyskupus, teologus ir tikinčiuosius, bet ir gali
pastūmėti juos į abejones, atsimetimą,
o gal net į realią schizmą. „Ar bedugnė
jau atsivėrė?“ – retoriškai klausia tėvas
Johnas O‘Malley SJ, žurnale America
komentuodamas tokius apokaliptinius
vyskupų sinodo atgarsius. Kokiu pagrindu Bažnyčiai ištikimas katalikas
turėtų abejoti galimomis permainomis
ir būsimais vyskupų sinodo sprendimais, priimtais vienybėje su Romos
popiežiumi? Juk sprendimus priims
teisėtai konsekruotų vyskupų sinodas,
teisėtai sušauktas teisėtu būdu išrinkto popiežiaus, kuriam talkina geriausi
viso pasaulio katalikų teologai. Sinodo
kritikams O‘Malley siūlo atsigręžti į
Vatikano II Susirinkimą, kuriame sutarimas anksčiau viešai nesvarstytais
klausimais apie religijos laisvę, santykius su judaizmu ir kitomis nekrikščioniškomis religijomis buvo pasiektas
tik po karštų ginčų ir netgi abejonių,
ar apskritai teikti juos balsavimui.
Būtent popiežiaus Pranciškaus padrąsinti vyskupai ėmėsi klausimų, kurie
iki šiol buvo tabu viešajame Bažnyčios
diskurse ir kuriems pastaruosius 35
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metus Bažnyčios dėmesio itin trūko.
Vatikano II Susirinkimo laikų dvasią,
permainų nuojautą vyskupų sinode
atpažino ir kitas jėzuitas – žurnalo
Civilta Cattolica redaktorius Antonio
Spadaro, visų pirma įvertinęs pasisakymų ir konfrontacijos laisvę, galimybę kalbėti apie viską. Nors kelias iki
galutinių Bažnyčios atsakymų apie
šiandienius iššūkius šeimai lieka dar
ilgas, dalis Vakarų žiniasklaidos suskubo paskelbti Pranciškų sinodo pralaimėtoju, mat jis taip ir nesulaukė
„pažangių sprendimų“ „karštaisiais“
klausimais: dėl požiūrio į partnerystes, gerokai nutolusias nuo katalikų
siekiamo idealo ir dėl galimybės antrą
kartą be Bažnyčios palaiminimo susituokusiems katalikams priimti komuniją. Esą taip Bažnyčia paskutinę
akimirką dar kartą privėrė duris, beprasiveriančias esantiesiems katalikų
bendruomenių pakraščiuose. Skubantieji daryti galutinius apibendrinimus
neatkreipė dėmesio į popiežiaus kalbą,
pasakytą pačioje sinodo pabaigoje. Čia
Šventasis Tėvas, kaip ir kalboje apie
kurijos ligas, įvardijo dar vieną universaliją – tai amžiną tradicionalistų ir
progresyvistų priešpriešą Bažnyčioje.
Apie pirmuosius, įsitvėrusius raidės,
užsidariusius savo žinojimo tikrume ir
atsitvėrusius nuo staigmenas dovanojančios Dvasios, popiežius kalba gana
dažnai. Tačiau šį kartą jis atkreipė dėmesį ir į destruktyvaus „gerietiškumo“
pagundą, kai apgaulingai suvokiamo
gailestingumo vardu žaizdos imamos
tvarstyti jų neapvalius ir nepagydžius,
kai gydomos ne ligos, bet simptomai.
Šioje kalboje popiežius tiesiogiai atsakė ir žmonėms, įsitikinusiems, kad
Bažnyčioje vyksta nepaliaujamas ir
nesutaikomas dviejų priešiškai nusiteikusių pusių kivirčas. Laikytis tokio
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požiūrio, pasak popiežiaus, reiškia
abejoti pačia Šventąja Dvasia, kuri net
ir per audringiausią jūrą išveda Bažnyčios laivą, pasinaudodama net ir neištikimais ir nuodėmingais bendradarbiais. Ši kalba dar kartą priminė, kad
pagrindinė popiežiaus misija – būti
vienybės garantu, vadovauti Bažnyčiai
taip, kad ji išvengtų į kraštutinumus
vedančių pagundų, kurių teko patirti
ir sinodo dalyviams.
Šį rudenį įvyksiantis naujas sinodas
šeimos klausimais ir toliau stiprina
tiek lūkesčius, tiek nuogąstavimus
dėl būsimų diskusijų. Deja, abiejų pusių atstovai paprastai nepasivargina
įsiklausyti į tai, kokią žinią šeimoms
perduoda popiežius savo kasdienėse
homilijose ar susitikimuose su šeimomis apaštalinių kelionių metu, primindamas, kad dalyvauti naujojoje
evangelizacijoje ir skleisti Kristaus
karalystę pasaulyje per krikšto malonę yra pašauktas kiekvienas. Įsiklausyti į Pranciškaus mokymą itin
aktualu senutei Europos Bažnyčiai,
kuriai šis pontifikatas yra tarsi gaivaus vėjo gūsis iš už Atlanto. Tiesa,
kartais Pranciškaus efekto apraiškos
čia gali atrodyti tarsi antausis visažiniui posusirinkiminės kartos Vakarų
katalikui, neretai įsitikinusiam, kad
Bažnyčia beviltiškai atsilieka nuo gyvenimo, nes nepakankamai prisitaiko
prie šiuolaikinio žmogaus poreikių.
Norėtųsi tikėti, kad Pranciškaus revoliucija bus dvasinė, pirmiausia kylanti
ir įvykstanti kiekvieno žmogaus asmeniniame gyvenime. Priemonės, kurias
Pranciškus siūlo šiam radikaliam atsinaujinimui, yra laiko patikrintos, deja,
dažnam europiečiui banalios ir pasenusios. Nejaugi tik filipiniečiams tinka
Pranciškaus receptai iššūkius šeimoje
priimti pradedant nuo kasdienės taiką

kuriančios bendros maldos, o nepakeliamus gyvenimo išbandymus – nuo
kasdienio evangelijos skaitymo ir dažnos išpažinties?
Juk gali būti, kad popiežiaus raginimas įvertinti liaudies pamaldumą yra
tarsi atsakas į vieną dovaną, kurią jis
beveik prieš tris dešimtmečius iš senosios Europos parvežė į Pietų Ameriką.
1986 m. tėvas Jorge keletą mėnesių
praleido Vokietijoje, Frankfurto jėzuitų
akademijoje. Nors čia jis atvyko rinkti medžiagos disertacijai apie vokiečių
teologą Romano Guardini (darbas taip
ir liko nepradėtas), nemažą laiko dalį jis
skyrė pažinčiai su vietos jėzuitų bend
ruomenėmis. Lankydamasis Augsburgo
šv. Petro bažnyčioje Bergoglio atkreipė
dėmesį į ypatingą Dievo Motinos atvaizdą. Paveiksle Marija vaizduojama kaip
Apokalipsės moteris, angelų apsuptyje
išrišinėjanti persipynusios šilko juostos mazgus. Šį paveikslą apie 1700 m.
nutapė švabų dailininkas Johannas
Georgas Melchioras Schmidtneris. Marijos Mazgų Išrišėjos (Maria Knotenlöserin) pamaldumo tradicija siejama su
šv. Ireniejaus Lioniečio († 202) žodžiais
apie Mariją, savo klusnumu ir tikėjimu išrišusią Ievos neklusnumo mazgą,
visų žmonijos nelaimių priežastį. Būsimasis popiežius tąkart į Argentiną
parvežė ne tik pluoštą paveikslėlių,
bet ir žinią apie šią ypatingo pamaldumo tradiciją. Praėjus keliems metams
argentiniečių dailininkė Marta Beti
nutapė Augsburgo paveikslo kopiją, ji
buvo pašventinta parapinėje Buenos
Airių San José del Talar bažnyčioje, į
kurią šiandien plūsta piligrimai iš visos Pietų Amerikos, pavesdami Marijai
neišnarpliojamus asmeninio gyvenimo
mazgus, neišsprendžiamų problemų
rūpesčius, nepakeliamą nuodėmingų
įpročių naštą…
!
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In memoriam:
Alfonsas Nyka-Niliūnas
(1919–2015)
Manfredas Žvirgždas

Eldorado durys užsivėrė. Tos pačios
durys, kurios kadaise buvo varstomos
„kaip pasakų knyga vaikystėj“, tačiau
jų slenkstį peržengus dažniau iškildavo ne pasakų stebuklai, o prarasto
rojaus gamtovaizdžiai, pilni nykumos
ir nykimo ženklų: et in Arcadia ego.
Svetimame krašte, Baltimorėje, kurią
nuo seno garsina niūrus atsiskyrėlis
Edgaras Allanas Poe, sausio 20-ąją užgeso Alfonsas Nyka-Niliūnas – poetas
ir mąstytojas, įkūnijęs ištisą egzodo
literatūros epochą ir kartu nuo jos kategoriškai atsiribojęs: šalinęsis įsipareigojimų rašytojų draugijoms, gynęs
asmeninės erdvės autonomiją. Jis savo
vaizduotės visatoje apgyvendino motiną – prometėjišką šviesos kūrėją, tėvą
„su žiema plaukuos“ ir seserį „su pavasariu veide“, taip pat „daiktus, kurie
buvo mano draugai“ – jie lyg totemai
saugojo susidūrus su naivia nakties
metafizika: „O aš, kažką atminęs, vėl
iš nerimo drebu“. Egzistencinė baimė
ir drebėjimas atėjo į jo poetinį pasaulį dar nepažinus moderniųjų filosofų
veikalų. Vėliau vaizduotės žemėlapyje
iškilo civilizacijos griuvėsius simbolizuojantys miestai egzotiškai skambančiais vardais, o pakilus mistiškai
teatro uždangai pasirodė istorijos kronikų ar klasikinės literatūros herojai.
Kita vertus, poetas subtiliai jautė laiko pulsą, pavertė jį prasmę kuriančiu
ritmu daugiau nei septyniasdešimt
metų rašytuose Dienoraščio fragmentuose.
Alfonsas Čipkus mėgo slėptis po
slapyvardžių kaukėmis (ypač tais lai-
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kais, kai įskeldavo publicistinės polemikos žiežirbas, pasirašinėdamas
Leonu Miškinu, Andrium Sietynu ir
kitais kultūrinę atmintį žadinusiais
vardais), tačiau poezijoje jis nuo pat
pradžių atpažįstamas kaip Nyka-Niliūnas – tiesa, iš pradžių priskyręs sau
dar ir prakilnų Horacijaus vardą. Poeto pasaulis, nors primenantis užuovėją nuo katastrofiškos tikrovės, nėra
palaiminga idilė – „būties erozijos“ pažeistą namų erdvę, kur per dienų dienas tenka klausytis „langinių ir vėjo
dialogo“, sūnus palaidūnas sąmoningai apsisprendžia palikti, kad suvoktų
gyvenąs „mirusių angelų“ laikais, kad
kartu su šiuolaikiniu Orfėjumi leistųsi į požeminę Niujorko traukinių stotį
parsivesti Euridikės, kad nesigailėtų
nuolat apleisdamas nesvetingus miestus. Antrasis poetinio pseudonimo
dėmuo, Niliūnas, kildintas iš „nieko“,
nihilum, modernaus žmogaus pasmerktumo anoniminei egzistencijai.
Jis priklausė kartai, gimusiai kartu su Lietuvos valstybe ir mačiusiai
jos žlugimą. Šios kartos, kuriai optimistiškai nusiteikę prieškario profesoriai pranašavo kultūrinio renesanso žadintojų vaidmenį, skiriamieji
bruožai – intelektualinis alkis, puikūs
humanitarinio išsilavinimo pagrindai, solidarumas negandų laikais.
Būsimasis poetas brendo prieškario
Draugijos, Naujosios Romuvos, Židinio idėjinių ginčų atmosferoje, lietuviškosios „aukso amžiaus“ literatūros ir
lėtai sau kelią besiskynusio, europiečio
kasdienės būties pamatus sudrebin-

siančią katastrofą nujautusio Vakarų
modernizmo terpėje. Tais laikais akademikai ginčijosi apie meno moralinę
atsakomybę, dar gyvi ir veiklūs buvo
tautos didžiavyriai, šiandien kilniai
sustingę idealizuotų skulptūrų pozomis. Paauglio vaizduotę sukrėtė Jono
Aisčio (prieškarinio Kossu-Aleksand
ravičiaus) niūrios tonacijos intymios
giesmės, Oskaro Milašiaus nostalgiškos vizijos, vokiečių ir prancūzų metafizinė lyrika, skaityta originalo kalba,
tačiau veikė ir keturvėjininkų, Juozapo
Albino Herbačiausko ar Balio Sruogos
„dekadentiški“ eksperimentai, kuriuos
gindamas nuo Adomo Jakšto dogmatinės kritikos jaunasis Nemeikščių
visatos pilietis buvo pasiryžęs narsiai
guldyti savo dvylikametę galvą...
Pirmuosiuose eilėraščiuose visomis
juslėmis skverbiamasi į namų erdvę,
atrandama „nuostabi kalba“, kurią
„apkurtęs ir apakęs, / Krauju ir gyslomis girdi“. Palaimingasis vaikystės

Alfonsas Nyka-Niliūnas. Utena. 1938

laikas tapo „amžinojo sugrįžimo“ išeities tašku: vėliau poetas prasitars, kad
visada norėjo likti dvylikos metų savųjų Nemeikščių vasaros prieglobstyje.
Kartu nuo pirmųjų poetinių bandymų
išskirtini išėjimo, egzodo, klajūno ir
konkistadoro motyvai – dar nesusieti
su konkrečia pokario patirtimi, bet ją
pranašaujantys. Nykos-Niliūno kūrybinį kelią lemia pusiausvyra tarp ištikimybės vaikystės daiktams – „smalsiems ir piktiems dievukams“, tarp
nuolatinio gręžiojimosi į šulinio gelmėj
spindintį savo paties atspindį ir radikalaus maišto prieš trumparegišką
provincializmą, atsiribojimo, svaiginimosi galantiškos erotikos prisodrinta
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prancūzų rokokinio stiliaus tapyba ir
įvairiakalbėmis literatūrinėmis aliuzijomis.
Iš „šiaudinės pastogės“ pavėsio išėjęs
jaunuolis atrado miesto kultūrą – ypač
jį žavėjo 1939 m. rudenį atrastasis Vilnius ir jame tvyranti aristokratinės
kultūros aura. Permainų laikais NykaNiliūnas studijavo Kauno ir Vilniaus
universitetuose prancūzų kalbą (kurią
vėliau vadins didžiausia Dievo dovana
žmonijai), įsitraukė į akademinę Šatrijos draugiją, derinusią nuosaikią katalikišką ideologiją ir vakarietišką demokratizmą, vėliau savo akimis matė,
kaip suiro senasis „Elsinoro princų
spindinčiais kardais“ pasaulis, o laisvą intelektualinę atmosferą sukaustė
totalitarizmo šaltis. Tai pačiai kartai
ir tiems patiems neformaliems literatų
sambūriams priklausė Vytautas Mačernis, Kazys Bradūnas, Henrikas Nagys, Bronius Krivickas, Eugenijus Matuzevičius. Kai kurie jų vėliau išeivijoje
bus vadinami žemininkais – pirmąja ir
paskutine ideologiškai vieninga bend
raamžių grupe, kurios „krikštatėviu“
tapo jaunas filosofas, Martino Heideggerio ir Karlo Jasperso intelektualinėje orbitoje sukęsis Juozas Girnius, jau
emigracijoje, 1951 m., parašęs įvadą
Žemės antologijai, nurodęs visiems jos
dalyviams bendrą „žmogaus prasmės
žemėje“ imperatyvą.
Po kelių dešimtmečių pats NykaNiliūnas abejojo deklaratyvia kartos
vienybe, skeptiškai vertino jaunų kūrėjų posmuose prasimušantį poetizmų
žargoną, dirbtinę herojišką laikyseną,
patetišką pranašo vaidmenį, su kuriuo
ilgam susitapatino kai kurie bendrakarčiai. Jam būdingas ne tik generacinis solidarumas, bet ir drąsus egocent
rizmas, agnostiškas apsisprendimas:
„gerai, aš eisiu vienas, / Norėdamas
ir mirt, ir prisikelt tik sau“. Vertinęs
draugystę, kartais buvo negailestingas draugams, net juokaudavęs, kad
Biblijoje nurodyta mylėti savo priešus,
o apie draugus ten nieko nepasakyta.
Paskutiniais karo mėnesiais ir klajonių po svetimas šalis pradžioje pažino
pabėgėlių stovyklų skurdą, tačiau būtent tada sutiko Julių Kaupą ir Henri-
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ką Nagį, tapusius pirmaisiais kūrybos
vertintojais, savais būdais ieškojusius
išeities iš nevilties: vienas jų perkūrė
mitą apie lietuvišką Orfėją – Daktarą
Kripštuką pragare, kitas ieškojo užsimiršimo sentimentalioje Alain-Fournier Didžiojo Molno vizijoje. Vėliau
Nykai-Niliūnui itin svarbi buvo vyresnių rašytojų Henriko Radausko ir Antano Vaičiulaičio, kurių kūryba – stilistinio žaismo laboratorija, nuomonė.
Vaičiulaitis ir Bradūnas, tuometiniai
Aidų ir Literatūros lankų redaktoriai,
kvietė jį rašyti svetimose žemėse pasirodančių knygų apžvalgas – taip
atsiskleidė poleminis poeto talentas.
Šeštame dešimtmetyje jis tapo įtakingiausiu po visą pasaulį pasklidusios
lietuvių literatūros vertintoju, nors
nesitaikė prie kokios nors metodologijos rėmų, nebuvo specialiai studijavęs
intelektualių teorijų. Pasak jo, gera
literatūra ir stilistiškai tvarkinga, ir
slepia savyje galingą prasmės užtaisą.
Nenormaliais laikais siekta „atkurti
normalią vertybių gradaciją“ ir demaskuoti „literatūros kandis“ bei pernelyg
ilgai ant laurų vainikų snaudžiančius,

Alfonsas Nyka-Niliūnas. Baltimorė. Apie 1960

skausmingą nostalgiją verslu pavertusius „pranašus“.
Vis dėlto tas, kas sėja vėją (drįsta
judinti ant postamentų ramiai stingstančius autoritetus), pjauna audrą.

Netrūko pasipiktinusių balsų, skelbiančių, kad gudragalviai recenzentai
be reikalo nustatinėja literatūrinio sau
palankaus žaidimo taisykles, sureikšmindami Orfėjaus medžio ar Vyno
stebuklo stilistinius „atradimus“, kurie iš tiesų esą nelyginant trupiniai iš
prancūziškojo modernizmo aruodų. Su
Aisčiu, kurio poezija nuo pat jaunystės
beveik visi žemininkai besąlygiškai žavėjosi, Nykos-Niliūno žmogiški ryšiai
nesusiklostė, o jųdviejų ginčai išeivijos
spaudoje apie kūrybą ir grafomaniją,
patriotizmą ir tėvynės meilės deficitą
tapo chrestomatine kartų konflikto
iliustracija: jaunesnio poeto polinkį į
autorefleksiją Aistis ironizavo, perspėdamas, jog negalima maišyti poezijos
su filosofija – iš to išeisiąs niekam nenaudingas „kokteilis“.
Pirmąjį eilėraščių rinkinį pavadinęs
Praradimo simfonijomis, poetas vengė
nuorodų į „prarastosios kartos“ tragizmą – iš dalies dėl to, kad toje kartoje
buvo daug didesnius praradimus išgyvenusiųjų (ar tragiškai iš gyvenimo pasitraukusių), iš dalies dėl siekio liudyti
individualų santykį su egzodo neviltimi. Patyręs juodžiausią 1944 m. Kalėdų naktį sąjungininkų bombarduojamame Berlyne, suvokęs, kad viskas
galutinai prarasta, neįklimpo „legendoje užgesusios liepsnos“, o apsisprendė ginti tai, kas išlieka griūvant santvarkoms – estetinius idealus, įrodyti
sau ir kitiems, kad neužtenka raudoti
prarastos tėvynės, reikia atkurti poetinę tėvynę, kurioje tilptų ir Renesanso
dailės herojai, ir Viduramžių kronikų
istorijos, ir daugiaveidis mitų pasaulis.
Kritikai nenustojo gūžčioti pečiais: esą
atsivertęs tokią ezoterinę poeziją pasijunti, lyg sklaidytum iširusios enciklopedijos pavienius lapus. Kiti tą viešai
demonstruojamą erudiciją suvokė kaip
provokaciją, kuriai galėjo ryžtis tik tas,
kuriam svetimas „prigimtinis“ lietuvių
lyrizmas. Benamystės metų klajonės
plėtė akiratį: Vokietijos ir Austrijos
miestai, kuriuose anuomet atsidūrė poetas, pro gaisrų dūmus atsivėrė
įspūdingi kultūriniai peizažai, netrukus atsidarė muziejai, antikvariniai
knygynai ir koncertų salės. Ypač svar-
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būs jo poetinės geografijos taškai greta prieškarinių Nemeikščių, Utenos ir
Vilniaus – Freiburgas ir Tiubingenas,
pietų Vokietijos universitetiniai miestai, apgaubti klasikinės kultūros aura
(tiesa, jau sparčiai blėstančia, nostalgiška). Tuo tarpu Amerikos kultūrinė
aplinka savaime nebuvo įkvepianti.
„Gyvename čia lyg senovės anachoretai tyruose“, – prisipažino laiške
Vaičiulaičiui. Šią nykumą įveikti buvo
lengviau pasinėrus į knygų pasaulį,
susikuriant savo unikalią visatą po
didžiulės bibliotekos skliautais. Kurdamas savąją poezijos mikrovisatą,
Nyka-Niliūnas darėsi vis artimesnis
„menų alkoholiku“ ir „poezijos juvelyru“ vadintam Henrikui Radauskui,
aristokratiškiems neoklasicistams
(nuo Konstantino Kavafio iki Thomo
Stearnso Elioto) ir vis labiau tolo nuo
tų, kuriems svarbi visuomeninė laikysena ir pilietinis patosas – Nagio,
Brazdžionio.
Keitėsi poeto žodis, jo stilistinė raiška. Talpias daugiastrofes vizijas ir
simfonijas išstūmė paradoksalūs minties koncentratai, neretai virtę poetinėmis miniatiūromis. Ne vieną eilėraštį
įkvėpė dailės motyvai, todėl jam toks
svarbus estetizuotas, iš tapybos atpažįstamas vaizdas, neretai nušvintantis
kaip prisiminimų vizijos kulminacija:
„Karšta naktis – Velázquezo Venera“,
„Vasaros vėjas buvo Watteau; vėsus
kambarys – Vermeer“. Impresionistų
paveiksluose besimaudančios mergaitės mindo mėnulį ežero dugne ir gėrisi
planetomis, krintančiomis į plaukus,
o vėlyvuosiuose eilėraščiuose erotika
siejama nebe su švente, kosmoso ribų
atvėrimu, o su kūniškos egzistencijos
trapumu, nykimu. Tyrinėjama „mergaitės geografija“, tobulas kūnas, primenantis gamtovaizdį, tačiau prisimenama tai, kas neišvengiama: „Tu įteki,
kaip upė, / Į mane, – / Ir mes abudu /
Tekame į mirtį“. Intelektualias refleksijas keičia vaizdai, regėti vaikystėje,
išnyrantys iš sapnų ar tiesiog atpažįstami kaip tobula dabarties nykuma,
nebežadinanti nostalgijos: „Tuščias
kaip vakarykštis / Laikraštis, Viešpatie, / Tavo pasaulis“.
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Metams bėgant Nyka-Niliūnas atsikratė prometėjiško maišto lozungų; kolektyvinį subjektą „mes“ keitė reflektyvus, nuostabos blyksnių kasdienybės
rutinoje nuolat žadinamas subjektas,

Alfonsas Nyka-Niliūnas. Vytauto Maželio nuotr.

stebintis lange įstrigusią musę ar nelaimėlį vorą, kuriam advokatas mėnulis rašo testamentą. „Autobiografijoje
1986“, atsiųstoje informacinio žinyno
Egzodo rašytojai (1994) sudarytojams,
jis prisistatė kaip tapatybę praradęs
Killalusimeno, nužengęs iš beprotiškų
Hoelderlino vizijų, gyvenantis lagamine, mėginantis „surasti vietą / Laike ir
būtyje“. Lyrinis subjektas – filosofija
persisotinęs ir ontologiškai prasmingos egzistencijos parodija virtęs egzodo
žmogus, rituališkai besimeldžiantis:
„Viešpatie, tik neatmink, / Kad aš kada
turėjau / Savo namus ir savo vardą!“
Vis dėlto atmintis – svarbiausia išeivių poeto mūza ir guodėja (net jei jis
nevilties akimirkomis maldautų užmaršties). Nepuoselėjama tuščių vilčių kartu su Odisėju pergalingai grįžti
namo – svarbi pati kelionės nuotaika,
tegul ir įkvėpta literatūros, chrestomatinio Homero laivų katalogo. Reikšmingi Iliados herojų vardai – su jais
susitapatinus laimima amžinybė. Tai
didžiausia malonė, kurią gali suteikti

poezija: „Ir iš pasąmonės skeveldrų /
Statausi juodą laivą, / Kad ir mane
Homeras atsimintų“. Nykos-Niliūno
vėlyvoji poezija, ypač Žiemos teologijos
(1985) rinkinys – kontrastų, prieštarų
sankirtos vieta: subjektas jaučia būties
dualizmą ir apsisprendžia vienatvei,
apsitverdamas nuo išorės pasaulio bei
gindamas savo nuolat mažėjančią teritoriją. Tai groteskiška išeivio lemtis –
tapti pasakų karaliumi, kuris gyvena
ir puotauja sienoje.
Nyka-Niliūnas tarp išeivių garsėjo
kaip vis atkaklesnis atsiskyrėlis. Ki
ta vertus, jis darė didelę įtaką šiapus
ir anapus sienų ir vandenynų: jo ag
nostiško maišto idėjomis savąsias
„sąmoningumo trajektorijas“ grindė
Vytautas Kavolis, o Antanas Maceina
atpažino jo kūryboje modernų patrio
tizmą, slypintį pačiose kalbos gelmėse,
skatinantį sukilti prieš tuščių šūkių
inerciją. Šis „patriotų sukilimas, arba
poetų ginčas su tautybe“ nuvilnijo
iki pat sovietinės Lietuvos krantų:
Nykos-Niliūno, buldozerinės socrealistinės kritikos ignoruoto autoriaus,
knygos slapta skaitytos ir perrašinėtos, jomis dalintasi kaip bendraminčius vienijančia komunija, metafiziniu
Vyno stebuklu. Atgimimo metais poeto žodis skambėjo šviežiai, jam dar
nelipo klasiko etiketė, negrėsė citatų
infliacija; jis tapo autoritetu jauniems
literatams, ieškojusiems sovietmečio
nesukompromituotų estetinių vertybių. Kita vertus, nedaugelis galėjo pasigirti, kad jam ar jai pavyko pabend
rauti su Nyka-Niliūnu – poetas liko
beveik mitine figūra, pažįstama tik iš
raštų. Paslapties ūkus sklaidė keliatomis Dienoraštis, kurio pirmoji laida
pasirodė baigiantis šimtmečiui. Tačiau
ir jį sklaidant paaiškėdavo, kad turime reikalą su fragmentais, kad poeto
asmenybė, jo dvasios pasaulis neretai
lieka anapus teksto.
Sunku nustatyti ribą, kada sau pačiam rašomas dienoraštis tampa viešu ir sąmoningai viešinamu tekstu.
Pirmiausiai jis įdomus kaip istorinis
dokumentas (ypač ankstyvieji įrašai,
apimantys laikotarpį maždaug iki
1950 m.), turiningo literatūrinio gyve-
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nimo liudijimas, portretų galerija, kurioje gana daug subjektyviai šaržuotų
personažų ar paskubomis sukurtų eskizų. Gana išsamiai užfiksuota kintančių nuotaikų ir santykių su artimais
draugais amplitudė – nuo žavėjimosi
per nuostabą iki nusivylimo, konflikto
ir pomirtinio susitaikymo (taip galima
apibūdinti, pvz., pusę šimtmečio trukusį bendravimą su kitu reikšmingu žemininku Nagiu). Tačiau neverta tikėtis, kad skaitant atsivers panoraminis
išeivijos kultūrinio gyvenimo vaizdas:
Nyka-Niliūnas anaiptol nebuvo cent
rinė figūra lietuvių bendruomenėje,
dažniausiai rinkosi stebėtojo, o ne aktyvaus lyderio vaidmenį. Metams bėgant mažėjo paminėjimo vertų įvykių,
dienoraštyje gausėjo poetinių inkliuzų,
išrašų iš skaitomų knygų, klausomos
muzikos ar net futbolo transliacijų per
TV keliamų įspūdžių. Kasdienybės
kroniką tarsi užklojo trumpų aforizmų, koduotų užuominų, prisiminimų
nuotrupų tinklas. Kelionė po kultūros
pasaulį ėmė atrodyti prasmingesnė už
nebūtin riedančių dienų, mėnesių ir
metų rutiną.
Dienoraščio fragmentuose įamžinta
ir vienintelė Nykos-Niliūno kelionė
į Lietuvą po daugelio egzodo metų –
1998 m. vasarį, kai poetui Prezidentūroje buvo įteikta Nacionalinė premija,
sausakimšose salėse vyko susitikimai
su skaitytojais. Sugrįžimas jam nebuvo džiugus, veikiau nuviliantis: vėliau
prisipažino, kad tiek laiko praleidus
tarp svetimųjų būtų sunku vėl gyventi šalyje, kur visi kalba lietuviškai.
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Alfonsas Nyka-Niliūnas. Vašingtonas. Apie 1980

Liūdniausiai nuteikė stabtelėjimas
Nemeikščiuose – šiurpą kėlė numelio
ruotas vaikystės peizažas, tiek metų
nešiotas vaizduotės saugykloje. Ten
tarsi nuskambėjo baigiamasis Praradimo simfonijų akordas: išėjimas,
išsiskyrimas prasmingas, net jei jis galutinis. Kaip eilėraštyje „Jėzaus atsisveikinimas“, kur į mokinių kvietimą
„Pasiliki su mumis“ atsakoma: „ne susitikimas, žudąs / Meilę ir ištikimybę,
bet išsiskyrimas / Sukuria pasaulį“.
Poetas išsiskyrė filologiniu atidumu žodžiui, sąskambiui, ritmui – tiek
vertindamas amžininkus, svarstydamas savąją literatūros kanono viziją
(neįvykdytas „niliūniškosios“ lietuvių
poezijos antologijos projektas), tiek

versdamas Vakarų klasikos tekstus,
be kurių tautinis intelektualinis kontekstas būtų nevisavertis. Kartu su
Radausku sudarinėjo privalomų išversti poezijos kūrinių sąrašus, nors
suvokė, kad egzodo sąlygomis, kai
tenka dirbti priešokiais, laisvalaikio
sąskaita, tokia ambicinga programa
lieka neįgyvendintina. Jo lietuviškai
prakalbinti Charles‘io Baudelaire‘o
Paryžiaus splinas, Vergilijaus Georgikos ir Williamo Shakespeare‘o Hamletas buvo svarbus etapas reformuojant
poetinės kalbos pamatus, nors šiandien ne vienas iš šių tekstų atrodo vėluojantis. Šiapus „geležinės uždangos“
augusiems skaitytojams, įpratintiems
prie Aleksio Churgino pasaulinės literatūros „interpretacijų“, Nykos-Niliūno vertimai galėjo skambėti, švelniai
tariant, egzotiškai.
Paskutinysis iš žemininkų kartos
buvo tikras priešybių vienytojas: jo kūryboje ir asmenybėje susipynė ištikimybės ir maišto pradai, intelektualaus
europiečio, susikūrusio autonomišką
kultūros salą Amerikos didmiestyje,
refleksijos ir juslinė patirtis, nuodug
nus aplinkos stebėjimas, erudito, prisiekusio bibliofilo atvirumas idėjoms
ir privačios erdvės sauga. Jo poeziją
galima skaityti nuosekliai chronologiškai, kaip dienoraštį, o dienoraščio frag
mentus – kaip poetiniais ornamentais
inkrustuotą kasdienybės mozaiką.
Užverstas vienas paskutiniųjų lietuvių egzodo literatūros istorijos puslapių. Ir vienas prasmingiausių.
!
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NEPASKUTINĮKART:
KĄ (PA)RAŠĖ DONELAITIS?
Rūta Lazauskaitė

Būrų gyvenimas nuolat sukasi apie tą patį: darbas, valgis, miegas.
Jokių aukštesnių polėkių, skaidresnių valandėlių, dvasinių interesų [...].
Botagas ir alkanas pilvas – būro gyvenimo variklis.
Iš studento humanitaro paruoštukės

Specializuotą ir palyginti siaurą senosios literatūros tyrinėtojų ratą suburiantys kasmetiniai Jurgio Lebedžio
skaitymai šįkart įgavo visuotinumo:
2014 m. gruodžio 9 d. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje ir 10 d. Taikomosios dailės muziejuje jie vyko kaip
„visuomenei skirta tarptautinė mokslinė konferencija“, organizuota Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto,
bendradarbiaujant su LR Vyriausybės
kanceliarija ir Kultūros ministerija;
papildomai reikšmės suteikė ir pirmos dienos sesijas užbaigęs Felicijos
Bortkevičienės kalbos premijos teikimas bei koncertas. Maža to, Kristijono Donelaičio reikšmės: XIV Jurgio
Lebedžio skaitymai tapo baigiamuoju
jubiliejinių Donelaičio metų renginiu:
o tai ypač kvepia pompastiška, jau įvykusių kiekybiškai gausių minėjimų ir
konferencijų bruzdesyje – pavojumi
nebepasakyti nieko nauja, pritrūkti
apibendrinančio žvilgsnio.
Pirmus, gana adekvačius įspūdžius
apie tai, kokios reikšmės koncentruojamos į šiandienos Donelaitį, buvo galima susidaryti jau iš konferencijos atidarymo akimirkų. Pirma, pastebimai
puoselėjamas minėjimų tęstinumas,
kurį simbolizavo Laimos Abraitytės,
Donelaitį deklamavusios 1964-aisiais
jubiliejiniais metais, žodis susirinkusiesiems. Antra, dvasininko tapatybė ir kita konfesinė tradicija, tapusi
maloniai pastebima liuteronų vysku-
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po Mindaugo Sabučio sveikinimo ir
dalyvavimo dėka. Trečia, literatūros
politizacija ir galios diskursas: kad ir
kokie prasmingi būtų LLTI direktoriaus Mindaugo Kvietkausko žodžiai
ir nedėkingų ankstesnių minėjimų
aplinkybių aptarimas, tačiau nomenk
latūrinio prieskonio nepavyko išvengti. Kvietkausko prisimintas 1964 m.
Kosto Korsako brovimasis per konjunktūrišką užtvarą – ir tai Lebedžio
vardo renginyje – atrodė kaip juodojo
ir baltojo (literatūros) istorijos metraštininkų sukeitimas vietomis. (O gal tai
smulkmena? Turint omenyje, kad net
Donelaičiui kape teko sugulti su Teofiliu Ruigiu, esminiu savo priešininku
žemių separacijos byloje?) Iš tiesų dėmesio Lebedžio indėliui, istoriografinio
žvilgsnio į mokslinę donelaitiką ir jos
išsovietinimo konferencijoje buvo galima pasigesti.
Kaip minėta, renginyje teiktos
2014 m. Kalbos premijos (Romui Kauniečiui ir Janinai Mateikienei), tad
„mūsų nacionaliniam Donelaičiui“
pagarbos kupinus žodžius tarė Irena
Degutienė, apie savo santykį su kalba
ir kiekvieno atsakomybę ją tobulinti
pasisakė laureatai, o profesorė emeritė
Viktorija Daujotytė priminė, kad Metai lietuvių kalbą jungė abu Nemuno
krantus, kad Donelaitis – mūsų pasitikėjimas savimi ir savimi pasaulyje.
Vėliau, su Dievo padėjimu, išklausyta mišri choro ir aktoriaus Dainiaus

Svobono atliekama kompozicija „Taip,
Donelaiti!“, turbūt ne vienam mintyse
iškėlusi eretišką mintį: ar tikrai isteriškas klasiko (nors ir su pastebimu
nuoširdumu ir pagarba autoriui) tekstų skaitymas atitinka žodžius „buvo
įkvėptas pamokslininkas“?
Antrosios dienos įspūdžiai – frag
mentiškesni: dėl pranešimų gausos
konferencija skilo į sekcijas Tai detalės. Grįžtant prie esmės, klausimas, ar
pavyko apie Donelaitį pasakyti kažką
esmingai ir moksliškai naujo, keltinas
visų jubiliejinių metų kontekste. Juk
tam, visų pirma, reikia fundamentalių
ir ne metus trunkančių tyrimų. Kad
LLTI tokių būta, rodo tarpdisciplininė
Giedrės Jankevičiūtės ir Miko Vaicekausko studija Visagalė tradicija,
Dalios Dilytės Kristijono Donelaičio
pasakėčios, kokybiškai nauju žvilgsniu į kompoziciją pasižymėjo ir Vaido
Šeferio Kristijono Donelaičio „Metų“
rišlumas. Šių mokslininkų dalyvavimas ir svečiai iš užsienio užtikrino renginio solidumą, o ir apskritai viskas
(baigiant būriškomis vaišėmis) byloja
organizatorių naudai.
Tačiau tai nereiškia, kad nebuvo kritiško žodžio ar ironiško žvilgsnio nusipelniusių dalykų. Dalį konferencijos
turinio sudarė „aktualizacija“, įsitraukta net į savitas varžytuves: kas giliau
nusmigs į „esmes“ ar „gelmes“, kas apie
„Donelaičio žodį“ pasakys dvasingiau.
Tuo tarpu kitoniški ir labai svarbius
klausimus iškėlę pasisakymai sukėlė
keistą (nebūtinai teisingą) įspūdį, kad
kai kuriems mokslininkams lietuvių
savivaizdis ydingas visais atvejais: kai
Metuose išskaitome bendruomenę kuriantį pasakojimą ir meilės gimtajai kalbai pavyzdį – paaiškėja, kad Donelaitį
savinamės ir ignoruojame civilizaciškai kitonišką jo tautinę tapatybę; o kai
Czesławo Miłoszo nelaikome Lietuvos
poetu – pasakoma, kad mąstome nedovanotinai etnocentriškai, lietuviškumą
suvokiame pernelyg siaurai ir pan.
Daugybe aspektų buvo (tik) užkabintas kanonizuotų autorių nepatrauk
lumas ir skaitymas vien iš pareigos,
beveik visi minėjo teisingam Donelaičio supratimui aktualius (skirtingus)
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kontekstus (Regimantas Tamošaitis:
„poemai suprasti reikia Imanuelio
Kanto ir Bhagavadgytos“; Marijus
Šidlauskas: „teksto balsų polifonija
[...] kyla iš autoriaus poetinės klausos
bei vaizduotės unikalumo, yra maitinama Danieliaus Kleino ir Jono Berento giesmynų bei Jokūbo Brodovskio rinktos lietuvininkų tautosakos“
ir kt.), bandyta atpažinti ir tinkamai
suklasifikuoti kūrinio motyvus. Pratęsiant ne kartą nuskambėjusią tezę,
jog, be Donelaičio kunigiškos tapatybės jo nesuprasime, norisi atitarti: be
žinių apie liuteronybę ir ypač – nepažinę pietistinio sąjūdžio dvasios – taip
pat. Taigi dėmesio pietizmui pritrūko,
tema išlieka nišinė, – sovietmetis į tai
gilintis buvo nepalankus, o šiandien
turbūt tęsiame „tradiciją“. Ne vienam
prelegentui tikinant, kad Donelaičio
viežlybo būro prototipas suformavo lietuviškumo kodą (Darius Kuolys), taip
pat literatūrinį teigiamo personažo kanoną, susidedantį iš darbštumo, pap
rastumo ir kuklumo dėmenų bei regimą iki pat Granausko (Tamošaitis),
mentaliteto tyrimas pietizmo aspektu
leistų tikėtis įdomių rezultatų.
Pelnytos pagarbos ir net susižavėjimo iš auditorijos sulaukė nesenų publikacijų ispanų ir italų kalbomis vertėjai.
Carmen Caro Dugo („Kristijono Donelaičio Metai ispanų kalba: vaizdingumo perteikimas, stiliaus išlaikymas“)
skaičiavimu, daugiausia sinonimų
Metuose tenka mušimui (skalbti nugarą, drožti...), todėl, siekdama išlaikyti
archajiškumą ir vaizdingumą, vertime
pasitelkė sinonimus iš Cervanteso;
komentavo lyginamosios stilistikos
tyrėjų pastebėjimus, kaip verčiant iš
vienos leksiškai ir morfologiškai giminingos kalbos į kitą, gaunamas
pernelyg pažodinis rezultatas, didesni
ekspresyvumo ir meniškumo nuostoliai. Adriano Cerri skaitė nuotaikingą
pranešimą „Grybų pavadinimai Kristijono Donelaičio Metuose: vertimo ir
identifikacijos problemos“ – tai gražus
pavyzdys, kaip reiktų derinti vertėjo
atsakomybę, mokslinį smalsumą ir užsispyrimą. Nors poemoje minima tik 11
grybų, tiksliam jų lotyniškų pavadini-
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mų identifikavimui prireikė lietuviškų
žodynų informaciją lyginti su XVI a.
italų gamtininkų grybų aprašymais ir
kt. medžiaga. Atidus vertėjo pasirinkimų aptarimas leido pajusti daugybę
subtilybių, komplikuojančių reikšmės
perkėlimą į kitą kultūrą. Rūtos Eidukevičienės („Kūrybinis tandemas:
Hermano Buddensiego ir Eduardo Ast
ramsko bendradarbiavimas verčiant
Kristijono Donelaičio Metus į vokiečių
kalbą“) istorinė apžvalga priminė apie
visai kito charakterio vertimus – vadinamuosius perteikimus ar atkūrimus,
kai kalbos nemokama ir naudojamasi
pažodiniu, dažnai neįvardijamo autoriaus atliktu vertimu. Šiuo konkrečiu,
1966 m. Vakarų Vokietijoje pasirodžiusios publikacijos atveju pagalbininkas
žinomas, o išlikusi gausi archyvinė
medžiaga leidžia gilintis į vertimo
bendraautorystę, tikslinti visapuses
politines aplinkybes, aiškintis atskirų
asmenybių indėlį Donelaičio sklaidoje.
Naglis Kardelis („Lietuviškojo pasaulėvaizdžio atspindžiai Kristijono
Donelaičio Metuose: filosofijos ir epinės
poezijos jungtys“) reziumavo filosofinį
kūrinio turinį, o nudėvėtą klišę „Donelaitis išvarė vagą“ pakeitė kokybiškai nauju įvaizdžiu – rato struktūrą
primenantys epo sakiniai esą įsisuka
sunkiai, tačiau įsibėgėję ir apsukę ratą,
sukasi vis didesniu etiniu ir moraliniu
užmoju, apima vis didesnį spindulį.
Šidlauskas pranešime „Donelaičio žodžio skalsa“ kalbėjo apie kūrinio gyvybingumą ir žaismingumą; pasak jo,
Metai yra archetipinių priešybių kont
rasto ir simetriškos jų pusiausvyros
organizuojamas kūrinys, kurio „hegzametras pasaulio tvarką steigia mums
pačiu natūraliausiu ir patikimiausiu
būdu – per gimtosios kalbos tvarką“.
Donelaičio atsigręžimą į nuo XVI a.
vidurio vykusią lietuvių kalbos vartojimo institucionalizaciją Prūsijos Karalystėje Ingė Lukšaitė („Lietuvininkai,
Kristijonas Donelaitis ir Lietuvos kultūros branda“) pavadino lietuvininkų
istorine dovana Didžiajai Lietuvai, kurioje „panašūs reiškiniai pradėjo bręsti
keliomis kartomis vėliau“. Svarstydama, kas skyrė abi Lietuvas, prelegentė

bendrų dalykų, nepaisant skirtingų
kultūrinės atminties turinių, regis,
rado daugiau: kalba, intensyvi kultūrinė sąveika, tendencija nutautėti,
menkas lietuvių kalbos statusas, bend
ra tautosaka; to laiko supratimu – tai
vienos tautos žmonės.
Sigitas Narbutas („Kristijono Donelaičio reikšmė lietuvių hegzametro
raidai“) konstatavo: „XVI–XVIII a. pasaulietinės poezijos pavyzdžiai rodo,
kad Donelaitis greičiausiai negalėjo
kurti kitaip – ne hegzametru“, šiai
nuomonei iš esmės pritarė ir Žavinta
Sidabraitė („Kristijono Donelaičio kūrybos lietuviškumas“).
Tačiau ne visi dėl „tautinio epo“ pasisakė taip užtikrintai. Būtų galima
apskritai iš naujo klausti „Ką (pa)rašė
Donelaitis?“, nes žinojimas apie jo rašytinį palikimą išties tapo koreguotinas, o ir patį klausimą galima išsluoksniuoti (rašė idiles ar poemą? Pamokslą
ar kalbos prestižą įtvirtinantį kūrinį?
Skaitymui su pasimėgimu mažame
ratelyje ar spaudai? Gyvai, nykstančiai ar įsivaizduojamai tautos įpėdinių
bendruomenei?). Rimvydas Laužikas,
žvelgęs į poemos veikėjų virtuves, dubenis ir lėkštes, Metus pavadino „ode
mėsai“; jo pranešime „Maistas Kristijono Donelaičio Metuose XVIII a. gastronominės kultūros kontekste“ būriški maisto produktai lyginti su Abiejų
Tautų Respublikos, pateikta kulinarinių receptų rekonstrukcijų.
Vaidas Šeferis („Naujas požiūris į
Kristijono Donelaičio Metų kompoziciją“), ilgam atsidėjęs skirtingų – Rėzos
vs. Neselmano – požiūrių į kompoziciją
pagrindimui, išsakė savo argumentus
Rėzos naudai, aptarė mitologinį laiką
kaip Metų estetikos ašį, poemos kompozicinį rišlumą siedamas su paradigminio pasakojimo plano hierarchiniais
santykiais, kurie skaitytojui „niekada
neleidžia abejoti dorybės ir nedorybės,
teisingumo ir neteisybės, gėrio ir blogio identifikacija. [...] rišlumas remiasi
nuolatiniu kertinių vertybių – dievobaimingumo, dorybės, darbštumo, saiko – svarstymu“. Tyrinėtojo nuomonei,
kad Donelaitis visai neaprašė būrų
darbų ir gamtos cikliškumo, o panau-
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dojo juos kaip scenografiją, antrino ir
Vladimiras Gilmanovas pranešime
„Kristijonas Donelaitis ir priešnuodis
nuo apokalipsės“: poemoje „gamta pasirodo kaip Dievo kūrinys, pilnas vestigia aut signacula, kurie yra ne kas
kita, o tik Dievo žodžiai „gamtiškame
tekste“, [...] žmogui skirti kreipiniai“.
Liucija Citavičiūtė pateikė daugiausiai staigmenų: naujausia medžiaga
rodo, kad be Metų, pasakėčių ir giesmių, Donelaitis dar parašė hegzamet
ru sueiliuotą „mažąją poemą“ (beveik
660 eilučių) apie metų laikus. Atrasta
informacija apie neišlikusį ar dar nesurastą rankraštį ir parengtą jo vertimą
į vokiečių kalbą teikia rimtą prielaidą
manyti, kad Donelaitis nebuvo abejingas savo kūrinių publikavimui, o
kūrinį išleisti turbūt sutrukdęs prasidėjęs Septynmetis karas (1756–1763).
Apskritai Citavičiūtės pranešimas „Ar
tiesa, kad Donelaitis rašė „tik sau“ ir
neketino publikuoti savo kūrybos?“,
jos klausimai ir siužetai, kartu su Šeferio – reikšmingiausi konferencijos
momentai.
Darius Kuolys („Donelaičio kodas
Lietuvos kultūroje“) recepcijoje – nuo
Rėzos rodyto prielankumo, Maironio
prisipažinimo apie įkvėpusį pavyzdį
iki Vydūno ir Juozo Keliuočio – išskyrė
tris dėmenis: patį Donelaitį, jo vaizdinį ir vaizdinio įtaką, visais istoriniais
etapais vienijamus ypatingo statuso ir
reikšmingumo. Viktorijos Šeinos pasisakymas („Tarpukario Donelaitis“) pasižymėjo kruopštesne ir niuansuotesne
XX a. pradžios recepcijos problematika,
Donelaičio, Maironio ir keturvėjininkų
estetinių kanonų konflikto analize.
Neliko be dėmesio vizualiniai kontekstai – Aušra Kavaliauskienė („Kristijono Donelaičio epochos lietuvininkų
apranga“) demonstravo tautinių kostiumų rekonstrukcijų vaizdus, Giedrė
Jankevičiūtė („Kristijono Donelaičio
poemos Metai vizualinio skaitymo
prasmės Antrojo pasaulinio karo metais“) vizualiai supažindino su reprezentaciniu 1940 ir 1941 m. leidimu,
aptarė dėl politinių aplinkybių atsiradusius skirtumus ir techniškai aukšto
lygio Vytauto Kazimiero Jonyno iliust
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racijų stilistiką. Įdomi jos pastaba, kad
neoklasicizmo estetika supanašinusi
visų šalių to meto dailę; apibūdintas
tiesioginis ryšys tarp naujo Donelaičio perskaitymo (akademiniuose
sluoksniuose) ir dailininkų grafinio
interpretavimo. Mažiau moksliškas,
tačiau svarbus „žvilgsnis iš vidaus“
buvo kun. Dariaus Petkūno („Lietuvos
Liuteronų Bažnyčios inicijuotos diskusijos dėl Kristijono Donelaičio portreto
1964 m. spaudoje“) pasisakymas. Jis
pirmiausia aptarė skaudžias 250-ųjų
gimimo metinių jubiliejaus aplinkybes – kuklų šventimą, liuteronų bažnyčių uždarinėjimą ir bendruomenės
varžymą. Pranešime prisimintas liuteronų kunigų priešinimasis Donelaitį
pervadinti „pastoriumi“; aktualizuota
poeto portretų istorija, o vinimi tapo
1932 m. laikraštyje Srovė išspausdinto atvaizdo – nutapyto „pagal iki
Pirmojo pasaulinio karo Tolminkiemyje gyvenusių „vietinių senų žmonių“
pasakojimus“, vėliau atsidūrusio ir
ant sąsiuvinių viršelių – realesnioji
sukūrimo versija: redakcijai įklimpus
su ikonografija ir laikui spaudžiant,
Kazys Binkis davęs Petrui Kalpokui
patarimą: „nupaišyk, brolau, žemaičio
veidą, uždėk pastoriaus kalnierių, ir
bus Donelaitis“. Teorinį poeto portretą,
pasitelkęs semiotinį metodą, nupiešė
ir Kęstutis Nastopka („Kristijono Donelaičio įrašų krikšto metrikų knygose
sakytinė struktūra“); mokslininko išvada – Donelaitis ir poemoje, ir krikštų knygose yra toks pats: ganytojas ir
ganomasis, susirūpinęs avelių dora.
Nerijos Putinaitės nuomone, kunigiška Donelaičio tapatybė per šiuos
metus beveik nebuvo integruota; ji
kvalifikuotai įvardijo Donelaičio kaip
ideologinei sistemai parankios figūros
sukūrimo svarbiausius momentus ir
mąstymo prielaidas, naudotas paverčiant jį ateistu. Į Donelaičiui skirtas
Salomėjos Nėries, Justino Marcinkevičiaus, Eduardo Mieželaičio eiles Putinaitė pažvelgė analitiškai ir išskleidė
jų potekstes. Ji taip pat pateikė aiškią savo poziciją apie Metų kūrimo
intencijas: „Tai yra pamokslautojo ir
ganytojo tekstai“. Įdomų, nei komiškų

efektų, nei negatyvumo nestokojusį
pranešimą „Kas belikę iš sovietinių
Donelaičio įvaizdžių?“ būtų galima
pervadinti į „Kas pakitę iš sovietinių
Donelaičio įvaizdžių?“
Tamošaitis („Vargas ir perteklius
Kristijono Donelaičio Metuose“) jubiliejinius metus apibūdino labai teigiamai – jo nuomone, prasidėjo lėti,
bet kokybiški pokyčiai ir iš prievarta
mokykloje skaitomo autoriaus Donelaitis tapo pasaulinio garso literatūros
žvaigžde, koks ir buvo XVIII a. Vargas
poemoje racionalizuojamas, o neturtas
įveikiamas mąstymu – todėl nereikėtų moksleiviams baudžiavos pateikti
kaip esminio akcento: be iš anksto sudėliotų supratimo gairių, pradinukai
Donelaitį skaito su entuziazmu, gimsta empatija tekstui. Tamošaitis taip
pat gyrė jaunuosius slemo poetus, o
aktoriaus Rolando Kazlo balse tikino
išgirdęs paties Donelaičio intonacijas.
Vieną galimų lyginamųjų tyrimų
giją aptarė Ilja Lemeškinas („Kristijono Donelaičio „paukščių pasaka“ rytų
slavų epo perspektyvoje: Metų kompozicijos klausimu“), o Dalia Dilytė
(„Neatsisveikinant su Donelaičiu: būsimų darbų apibrėžtys“) išvardijo visą
sąrašą lyginamųjų tyrimų krypčių –
jos nuomone, gerai pažinus Donelaičio
amžininkų kūrybą, būtų galima vardyti ne bendro pobūdžio juos siejančias
bendrybes, kaip dabar, o priešingai –
atpažinti poeto išskirtinumą, įsivardyti kūrybiškiausius sprendimus. Dilytė,
dalyvavusi dešimtyse minėti skirtų
renginių, pelnytai gali būti vadinama
Donelaičio metų ambasadore, be to, ji
dar 2012 m. (XI Jurgio Lebedžio skaitymuose) paneigė tradicinį pasakėčių –
kaip ankstyvų, meniškai silpnesnių
kūrybinių bandymų – vertinimą, o neseniai sulaukėme ir monografijos apie
pasakėčias. Antrindami sakytume,
kad darbų ateičiai pakanka, o kitas
rūpestis – gyva naujų atradimų ir argumentuotų išvadų apykaita iš smegenų į visą Lietuvos kultūrinį kūną, nes
po šios apžvalgos pavadinimu įsiterpęs
epigrafas rodo: peržiūrėto Donelaičio
reikšmės cirkuliuoja ne taip užtikrintai kaip sovietinės.
!
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Dailininkas „kabluke“
Arba tapybinės Arvydo Šaltenio situacijos
Vidas Poškus

Devintame praėjusio amžiaus dešimtmetyje mano gimtajame Alytuje
sklandė (nežinau, realybės ar gandų
sferai labiau priskirtinas) pasakojimas
apie į Dzūkų dailės dienas atvykusią
garbią dailininkų iš sostinės komisiją. Kas gi buvo tos dienos? Partijai ir
Vyriausybei vykdant meno ir liaudies
suartinimo politiką, sovietų Lietuvoje
būdavo rengiamos Dailės dienos, kurių metu tarybinė visuomenė galėdavo
susipažinti su liaudies meistrų ir nusipelniusių (bei ne visai) dailininkų kūriniais. Paveikslai ir kitokie dirbiniai
būdavo eksponuojami netgi atvirose
erdvėse (iš čia turbūt galima kildinti
ir įvairaus sukirpimo dabartinius festivalius) – kad ir kokioje M. Kutuzovo
(dabar S. Daukanto) aikštėje ar Pilies
skersgatvyje (Bernardinų gatvėje).
Dzūkų dailės dienos – regioninis to pa-

ties įvykio padalinys, savita „sekcija“,
kur vietos kūrėjų pasiekimus galėdavo
išvysti socializmo statybose sėkmingai
besidarbavę dzūkai. Bet viskas klostydavosi ir ne taip paprastai, kaip gali
atrodyti. Šis renginys buvo tramplinas, kuriuo į kultūros procesą šiaip ne
taip galėjo patekti ir minėtame Alytuje besiformuojanti „profesionalių“
(čia tegalima dėti kabutes, kadangi
grynai iš kūrybos tuomet išgyvendavo labai retas) menininkų kasta. Jų
darbai konkuruodavo su moliniais ąsočiais ir Žiemos palydėtuvių (sovietinio
Užgavėnių analogo) kaukėmis, taip
formuodami socrealizmo klasikai –
Vincento Gečo paveikslui Kolūkio
turguje (1959) – artimą kompoziciją.
Visam reikalui rimtumo bei solidumo
teikė būtent minėtoji komisija. Reikėtų pasiknisti archyviniuose doku-
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mentuose, kas deleguodavo tą Meno
reikalų valdybos prie LTSR Ministrų
Tarybos analogą – tuometinė Kultūros ministerija, Dailininkų sąjunga ar
LTSR dailės fondas – bet iš tiesų tai
nėra taip ir svarbu. Komisijos nariai,
šį tą jau pasiekę ekspertai, apžiūrėdavo ir vertindavo Dzūkų dailės dienų
parodas, duodavo vertingų patarimų,
pasidalydavo lūkesčiais bei samprotavimais su kolegomis ir dirbančiaisiais.
Produktyvų darbą vainikuodavo neformalus paminėjimas. Tad minėtąjį
kartą (o viskas vyko jau andropovinio
sausojo įstatymo laikais) beveik dievams iš Vilniaus (beje, šioje vietoje
turbūt galima įžvelgti alytiškio menininko Redo Diržio alergiją, tiksliau
jos prolegomenus, ŽIV‘ui – Žmogui Iš
Vilniaus) „Mineralinėje vatoje“ buvo
užkurta sauna, pašildytas baseinėlis,
ant stalo padėta gėrimų. Ir šeimininkams, ir svečiams apšilus ir įkaitus,
teko grįžti į pastovius arba laikinus
namus. Tie, kurie bent kiek nusimano
Alytaus geografijoje, patvirtins, kad
nukakti iš Pramonės rajono į „Dzūkijos“ viešbutį – fizinių pastangų reikalaujantis aktas. Tad rūpestingi alytiškiai vilniečius nusprendė pavėžėti.
Vienintelė transporto priemonė buvo
„kablukas“ – „Moskvič“ furgoniukas.
Anais laikais „šoferiai“ save laikė dideliais viršininkais ir šiek tiek išgėrusių
keleivių į saloną paimti nenorėjo, – alkoholinių raganų medžioklės laikais
grėsė tiesus kelias į išblaivinimo įstaigą, juolab kad kabluke tebuvo dvi
sėdimos vietos. Tad komisijos nariai ir
juos globojantys sulindo į „būdą“. Taip
juos ir parvežė. Belieka paminėti, kad
vienas važiavusiųjų buvo ne kas kitas,
kaip pats Arvydas Šaltenis. Ir dabar
jau būtų galima leistis į begalinius
svarstymus apie represinį sovietinės
Lietuvos kultūros pobūdį ar net paties
Šaltenio vaidmenį tame, – kad ir kaip
visa tai būtų paradoksalu. Čia susiduriame su džainistine problema, kai net
ir pats nenorėdamas numini kokį nors
skruzdėliuką, nes priskirti Šaltenį kokiai nors represinei (kad ir kultūros)
struktūrai yra nemenkas nonsensas...
Iš tiesų visas šis epizodas buvo nupa-
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sakotas dėl vaizdinės metaforos, idant
Malonusis skaitytojas įsivaizduotų paties Šaltenio tapybą ir jo (ar bet kurio
menininko) situaciją. Kas gerai žino,
prieš akis mato Šaltenio tapybą, tas
puikiai supras, ką nori pasakyti šios
apžvalgos autorius. Esmė ta, kad ne
viena tapybinė figūra regisi įsprausta, tiesiog per prievartą įbrukta į keturkampį paveikslo formatą. Ji konvulsiškai, it koks narvelyje uždarytas
paukštukas, daužosi į visas kraštines.
Banalu pastebėti, bet turint omenyje tai, jog dailininkai, net ir tapydami
kitus, dažniausiai (norėdami ar ne)
vaizduoja pačius save, toje gerai nuaugusioje figūroje visuomet galima atpažinti paties Šaltenio siluetą. Ganėtinai
tamsūs, prislopinti ir paslaptimi bei
baime dvelkiantys koloritai antrina
šiai kablukiško interjero asociacijai.
O dar pridėjus virpantį potėpį (panašiai juk dreba rašančio ar piešiančio
bet kurioje transporto priemonėje ranka), tai jau pradeda regėtis ne keistu
sutapimu netikėtos aplinkybės, o kuo
tikriausiu šalteniškos tapybos perskaitymo kodu. Arba tas kelio motyvas –
toks dažnas Šaltenio tapyboje – nuo
kelio ženklų, autobuso stotelių iki monotoniško lingavimo viešojo transporto
„viduriuose“. Labai pritempiamai galima įžvelgti kokias nors aliuzijas su
keruakišku On the Road siužetu (vis
dėlto Šaltenio tapyboje yra ir užtektinai romantikos, ir skverbiasi ji per
tuos tapybinius sluoksnius it kokie
asfaltą ardantys pavasariniai želmenys!), bet iš tiesų dar daugiau čia esama sovietinio determinizmo sąlygoto
persikėlimo iš taško A į tašką B nuotaikų. Žmonės – kaukes užsidėję beveidžiai keleiviai – atrodo įkalinti tuose
mobiliuose interjeruose, judėjimas kuriuose tėra dar didesnę neviltį kelianti
pseudoiliuzija. Tokios pat nuotaikos
tvyro ir nejudančiose erdvėse: pašto
įstaigose, telefonų būdelėse, daugiabučių namų „dėžėse“. Man pačiam dar
vaikystėje buvo įstrigęs kažkuriame
Dailės žurnalo numeryje ar Tapybos
albumo leidime matyta darbo Naktis
(Maskvos centrinių menininkų namų
nuosavybė) reprodukcija. (Beje, prasta
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to meto poligrafinė kokybė, žiūrėjimas
lyg per rasotą ar dulkiną langą, ypač
Šaltenio kūrybai suteikdavo papildomos paslapties...) Siužetinis sluoksnis
ten labai paprastas – ankštame kambaryje gulinti šeima. Galvą nepatogiai

nedraugiškoje, aplinkoje, dirbdamas
dalinio dailininku, Šaltenis buvo įsirengęs savo kultūrinę oazę pusrūsio
dirbtuvėje. Kaip rašė Saulius Šaltenis:
„Varganas brolio rūsys su grotom ant
mažo langelio buvo mūsų erdvė (juk
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užvertęs vyras (regis, girdi jo šnopavimą, periodiškai pereinantį į slegiantį
knarkimą), nuo jo užsisukusi moteris
ir plačiai atmerktomis akimis į žiūrovą ar lubas žvelgiantis vaikas. Vienoje
erdvėje, pirmas dalykas, nėra jokio privatumo, antra, sunkaus kolorito, nervingų potėpių dėka net fiziškai jauti tą
neramios nemigos, mieginio prakaito
ir jokių iliuzijų nebuvimo atmosferą...
Nežinau, galbūt visa ta istorija apie
dailininką kabluke tėra mitas, gražus
pramanas, jokiais faktais neparemta
legenda, tačiau ją kaip tam tikrą simbolinį tapytojo Šaltenio vaizdinį galima pasakoti ir dėl dar vienos prasmės.
Kultūra barbarybės apsuptyje – štai
tokiu būdu skleidžiasi visa metafora.
Sunku įsivaizduoti, ką galvojo ir įsivaizdavo paprastu drundalietu vežamas dailininkas, tačiau visa ši situacija labai puikiai koreliuoja su dailininko
patirtimi sovietinėje kariuomenėje.
Kartu su broliu rašytoju Sauliumi
tarnybą jie atliko 1964–1967 m. Gumbinėje (Guseve), kur, pavadinkime,

gal tik stovėdamas sargyboj galėjai
likti vienas, tyloj), aš užbėgdavau kasdien, kai tik nors kiek laisvo laiko atsirasdavo, skaitydavau XIX a. Londone
išspausdintą Šv. Raštą, rašydavau, ir
brolis tapydavo sau“ (Saulius, Šaltenis, „Brolis“, in: Raminta Jurėnaitė,
Arvydas Šaltenis: Tapyba/Painting,
Vilnius, 2014, p. 269–270).
Rafaelis tarp kareivių – yra toks Šaltenio darbas, kuris nurodo esmę. Beje,
pastebėtina, kad kultūrinis sluoksnis –
vadinkime tai postmoderniomis citatomis – įvairiausių nuorodų, asociacijų,
nutylėjimų pavidalais šio dailininko
kūryboje nuo pat pradžios buvo be galo
storas. Nėra jokių abejonių, kad Šaltenis tęsia dar tarpukariu susiformavusią lietuviškos tapybos mokyklos arsinę
tradiciją ir kad būtent ją tęsia, pirma,
ryškindamas, aitrindamas spalvą iki
egzistencialistinio geluonies, antra,
ją „kultūrindamas“, intelektindamas.
Čia šalia jausmo – modernizme ypač
puoselėtos tapybinės vertybės – dar
skleidžiasi ir protas. Šaltenio kūryboje
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su kaupu esama ir literatūrinių nuorodų (jų esti ir tiesioginių, tokių kaip
į Antaną Strazdą, ir netiesioginių, nes
kelionės motyvus įmanoma sieti su
šiuolaikine Vakarų literatūros klasika;
apie biblinius vaizdinius ir paraleles

puikiai, nuo A iki Z, nuo vertingiausių
iki „etapinių“ kūrinių, nuo eskizų ir
etiudų iki galutinių studijų. Architektūriškai – irgi be jokių pastabų – paveikslai tiesiog susiklijavę su erdve,
regis, pastatas tam ir projektuotas,

Arvydo Šaltenio piešinių ir eilėraščių knygutės Paveikslėliai viršelis ir iliustracija. 2014

nė neverta kalbėti), ir tapybinių dialogų (minėtasis Rafaelis, Samuolis čia
sėdi ant vieno suolelio ir gyvai šnekasi
su Šalteniu). Pastaruosiuose šeimos,
motinystės temos neabejotinai yra
įkvėptos renesansinės klasikos, kurios
alsavimas juntamas net ir pagal visus
kvatročentiško grožio kanonus suręstose šalteniškose žmonių figūrose.
Tokia ir būtų visos Šaltenio kūrybos
kvintesencija. Visa tai buvo puikiai
išskleista Vilniaus dailės akademijos
„Titaniko“ parodinėse erdvėse. Žvelgiant į parodą „Gyvenimo paveikslėliai“ istoriniu pjūviu – viskas padaryta
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kūriniai tam ir sukurti... Vienu ekspozicijos akcentų buvo paties Šaltenio ranka tiesiog ant sienų surašyta
jo poezija. Tekstai čia atlieka tą pačią
funkciją kaip ir tapybos kūriniuose –
jie ne tik dar labiau susieja vaizdą ir
prasmę (esama savitos šrifto Šaltenis
rūšies – tai nervingai ekspresyvus, gotikinę fraktūrą primenantis kursyvas)
bei komentuoja pačią tapybą. O šioji
yra poetiška. Taip, taip, – Šaltenis –
poetiškasis ekspresionistas. Kita vertus, lyrika gali būti visokia: nuo sentimentalios („Vaikai kaip siautėja / tėvų
sumaišo protus / Naktis virš debesų /

šešėliuos niekas, niekas...“ – tiesą sakant, šias eiles iš 2010 m. kompozicijos
„Nidos Kristus“, panašiai kaip rytietiškoje tankoje, buvo galima perskaityti
ir kitomis kombinacijomis...) iki vagantiškai aštrios (inskripcija Блять – 50
лет Советскому союзу! – 1972 m.
blokinių daugiabučių „vedutoje“). Šioje vietoje turbūt belieka banaliai pakartoti, kad Šaltenis ekspresionistiškai vaikščioja kraštutinumais, ir tai
patvirtina ši lyrika arba kad ir moters
įvaizdis jo tapyboje – nuo švelnios
šventosios iki vulgarios kekšės...
Kalbant apie parodos ekspoziciją ir
prisimenant teksto pradžioje beveik
anekdotiškai nuskambėjusį represyviojo Šaltenio motyvą, galima paminėti, jog pagal vieną pradinių sumanymų, parodinės erdvės centre dar
turėjo stovėti ir svarbus instaliacijos
objektas – VDA rektoriaus stalas, visa
tapyba vandens verpeto principu turėjo tartum suktis aplink jį. Tie, kurie
mokėsi VDA rektoriaujant Šalteniui,
galėtų patvirtinti, kad vienas jo kabineto atributų buvo tapytojo molbertas.
Man pačiam, tuomet dar nepažinojusiam Šaltenio asmeniškai, atvykusiam
iš provincijos jis, sutiktas tamsiuose
buvusio Bernardinų vienuolyno koridoriuose, atrodė kaip ir turi atrodyti
bet koks represinio (tegul ir švietimo)
aparato žmogus – griežtas ir nepermaldaujamas. Tik vėliau buvau informuotas ir patyriau, kad Šaltenis – vienas
daugiausia davusių (o Akademijoje tai
yra labai daug) ir dėl studentų ypač
pergyvenančių, jiems visokeriopai pa
dedančių dėstytojų. Iš kitos pusės –
tam suvokti pakanka atidžiau pažiūrėti į jo kūrybą: ten juk visa tai užpaišyta
!
ir parašyta!
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Poncijaus Piloto pėdomis
Liaudies demokratijos
Egidijus Vareikis

Gal ir nederėtų Poncijaus Piloto laikyti pirmuoju populistu politikos istorijoje, tačiau jo poelgis, užfiksuotas
Šventajame Rašte, tampa lyg ir atskaitos tašku vertinat, be kitų dalykų,
ir politikų priimamus sprendimus.
Vadovėlinė tiesa: nežinia, norėjo jis
ar nenorėjo nukryžiuoti Jėzų, tačiau
aišku viena: jis nenorėjo prisiimti politinės atsakomybės, tad atidavė ją...
liaudžiai. Nors anuometinėmis sąlygomis ta liaudis nebuvo Poncijaus rinkėjai, bet nuo minios nuotaikos Romos
vietininko likimas priklausė ženkliai.
Tad liaudį vertėjo geriau pamaloninti,
o ne piktinti.
Politikų pasaulyje Pilotas vertinamas įvairiai. Galima sakyti, kad jis –
politikos niekšas, atidavęs egzekucijai
žmogų, kurį žinojo esant nekaltą. Kita
vertus, atsiras teigiančių, kad tai politikos kankinys, paaukojęs savo pažiūras ir ambicijas dėl tautos vienybės ir
politinio stabilumo. O gal galiausiai
jis – smulkus savanaudis, norėjęs patikti publikai čia ir dabar, tačiau dėl
dvasios menkystės taip ir neapsisprendęs. Tokiu atveju jo „kankinystė“ – tai
tik figos lapelis politinei gėdai pridengti. Galima pažvelgti romantiškiau teigiant, kad Pilotas buvo ne tik Romos
teisės, bet ir Romos abejonių savo tiesa
simbolis. Romėnai pernelyg mėgo teisę
ir ją absoliutindami nesuprato, kodėl
emocijos ir tikėjimas yra veiksmingesni už įstatymo raidę ir objektyvią
tikrovę. Pilotas suprato, kad emocijos
ima viršų argumentų atžvilgiu. Taigi
interpretacijų spektras platus – kiek
daug kartų viskas matyta ir girdėta...
Šiandiena nestinga politikams klijuojamų cezarių, napoleonų, ponių
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makbet ar žanų de ark etikečių. Tas
pats ir su poncijais pilotais bei jų veik
los pasekmėmis. Joms ir norėčiau skirti šių metų politikos diskusijų skiltį,
juolab kad tos pasekmės buvo ne kažkada ir ne kažkur. Jos – čia ir dabar.
Taigi populizmas yra neišvengiama
politikos dalis. Lietuviškame politiniame žargone atsirado tokie žodžiai
kaip „runkelis“ ar „žmogus iš gatvės“,
geriausiai nusakantys grupę žmonių, kuriems populizmas visų pirma
ir tarnauja. Nestinga manančių (taip
galvojo ir marksistai leninistai), kad
pagrindinis žmogaus iš gatvės organas yra skrandis. Politikos pragmatikai bei realistai deda visas pastangas
tiems skrandžio reikalams patenkinti. Populistai supranta, kad minėtas
žmogus dar turi širdį ir jausmus, ir jų
užkariavimas yra svarbiausia politinė
pergalė.
Tai rinkėjas, kuris turi teisę reikalauti, nors neturi pareigos suprasti. Jis
turi teisę balsuoti emocingai, bet neturi pareigos rinkti valdžią protingai.
Žmogus iš gatvės – tarytum kaprizingas kūdikis, nepaklūstantis nei logikai, nei planavimui. Tad bergždžias
darbas kurti planus, kaip politikai
sako, be „tuščių emocijų“. Tai bus tušti
planai.
Būtent žmogus iš gatvės visais laikais, per visą žmonijos istoriją, kad ir
kaip ją interpretuotume, lėmė politinius sprendimus. Tai jis vidutinybiškais sprendimais numarino antikinę
demokratiją, išsireikalavo iš Romos
valdžios „duonos ir žaidimų“, provokavo Kryžiaus žygius ir mėgavosi
viešomis egzekucijomis, kurias buvo
priversti vykdyti net humaniškiausi

valdovai. Žmogaus iš gatvės kaprizai,
maišto baimės ribojo net didžiausių
autokratų galias, prieš žmogų iš gat
vės – bejėgė karinė jėga ir proto logika. Šio žmogaus valia kilo ir krito
ekonominės sistemos, per dieną žlugdavo akcijų biržos, mirdavo Azijos ar
Baltijos „tigrai“ ir „tigriukai“. Stabiliai
demokratijai žmogaus iš gatvės emocijos trukdo, ypač kai reikia ilgalaikių
programų, pasiaukojimo ir kantrybės.
Kas kita – revoliucijų ir kitokių staigių
permainų metai. Štai tuomet tas emocingasis žmogus tampa būtiniausiu politikos įrankiu. Ne atsitiktinai viena iš
prekybos akcijų biržoje taisyklių sako:
„pirk iš pesimisto, parduok optimistui“. Optimizmas ir pesimizmas valdo
efektyviau už šaltas „kalkuliacijas“.
O kur „liaudis“, ten ir jos Pilotas, atiduodantis jai į rankas jos geidžiamus
politinius sprendimus.
Sovietinės (kai kas mandagiai tebesako – socialistinės) sistemos kūrėjai
buvo pamėgę liaudies valdžios ar liaudies respublikų sąvokas. Marksistai
nebuvo labai išradingi, kurdami „naują pasaulį“ jie pasisavino (ir diskreditavo) ne vieną tradicinę politikos idėją.
Liaudies respubliką galima kildinti iš
įvairių Viduramžių ir Modernybės sąjūdžių, tačiau šiandien ji dažniausiai
asocijuojasi su komunistų dominuojamomis politinėmis struktūromis,
formaliai neva vykdančiomis mitinę
liaudies valią. Nuo Kubos iki Korėjos
iškilo valstybės, kurios pabrėžtinai
siekė vadintis demokratinėmis, socialistinėmis, liaudiškomis. Ne tik pavadinimuose, bet ir konstitucijose buvo
pabrėžiama, kad politiniai sprendimai
priklauso... liaudžiai. Galima pagalvoti, kad tai tiesiog demokratija, tačiau
liaudies respublikų kūrėjai paaiškino,
kad vadinamoji liaudies demokratija
yra ne tas pat, kas įprasta demokratija. Rinkėjų ir „liaudies“ sprendimai
skirtingi.
Tą skirtumą nesunku paaiškinti,
pasitelkus Piloto modelį. Sprendimus
priima administracija, neva pasiklausiusi minios balso, kurio iš tikro net ir
nebūtina klausyti, net ir ne būtina leisti jam nuskambėti. Liaudies demokra-
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tijos legitimacija duoda valdančiajai
grupuotei spręsti be tikrosios žmonių
valios ir net prieštaraujant politikos
logikai. Liaudžiai lieka legitimacijos,
o ne sprendimo misija. Marksistams
teko prieš savo valią perimti kai kurias buržuazines struktūras, kaip antai ministerijas, teismus, parlamentus,
bet buvo galima viską „suliaudinti“...
Politikos šmaikštuoliai pastebėjo,
kad Vokietijos Federacinę Respubliką pasaulis vadina tiesiog Vokietija,
o „demokratinę“ respubliką – VDR
(DDR). Kokia nors Bulgarijos Liaudies
Respublika – tai ne tikra Bulgarija, o
jos surogatas, Vengrijos Socialistinė
respublika – tai nebe tikra Vengrija.
Tiesa, čia kažkaip reikėjo suktis: kartu ir nutraukti ryšius su „buržuazine“
praeitimi, ir demonstruoti istorinį paveldą. Tai ir yra reliatyvistinė Piloto
samprata: politinės vertybės sąlyginės,
galima sukurti proletarines alternatyvas demokratijai, teisei, ekonomikai,
netgi tiksliesiems mokslams ar logikai... Sovietmečiu teko matyti kažkokį
rusišką vadovėlį studentams, kuris
vadinosi Marksistinė lenininė logika.
Jeigu proletarui logiška tai, kas prieštarauja sveikam protui, tai nebetoli ir
iki buržuazinės algebros, kur jau ten
liaudies demokratijos.
Liaudies valia vyko tai, kas liaudžiai,
tiesą sakant, sunkiai įsivaizduojama.
Galima pateikti ilgus sąrašus žudynių,
trėmimų, ekonomikos kuriozų, gigantomanijos. Niekada liaudis nebuvo
tokia galinga, niekada jos idėja nebuvo taip beviltiškai devalvuota. Pateisinantys liaudies respublikas Vidurio
Europoje neretai teigia, kad jos buvo
tiesiog savita finliandizacijos atmaina. Jų „lyderiai“ tapo poncijais pilotais,
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idant apsaugotų savo žmones nuo kur
kas nuožmesnės sovietinės administracijos. Tad... viskas pateisinama? Ar
būta alternatyvų? Galiausiai – kas yra
tiesa? Klausimas, pateisinantis visa,
ką šiandien vadiname įmantriu reliatyvizmo terminu. Bet apie tai – kitą
kartą.
Tiesa ir buvo tai, kas pražudė Pilotą,
kas galiausiai pražudys ir populizmą.
Neatsitiktinai skaudžiausiame Michailo Bulgakovo kūrinyje Meistras ir
Margarita, ypatingu pjūviu parodžiusiame sovietinės sistemos groteskinį
absurdą, Poncijus Pilotas tapo veikėju, savaip reikalingu visiems kitiems
personažams. Nes tai jis klausė, kas
yra tiesa. Andrzejus Wajda 1972 m. sukūrė vaidybinę kino juostą Pilotas ir
kiti: Filmas Didžiajam penktadieniui,
kurio personažu neva pasirinko Hit
lerį ir nacistinę atmintį tebeturinčio
Niurnbergo aplinką, tačiau sovietiniai
meno cenzoriai atpažino filme... savąsias „vertybes“, taip lyg pavirtindami,
kad nacių ir sovietų pilotai niekuo
nesiskiria, Niurnbergo Trečioji Roma,
Trečiasis Reichas ir komunizmo pergalė Trečiosios Romos (Maskvos) pavidalu – vis variacijos ta pačia Piloto tema.
Cenzoriai atpažino tiesą, žiūrovai ją
suprato, filmą liaudies vardu teko
slėpti kinematografų archyvuose.
Liaudies respublikas ir visą sovietinę sistemą galiausiai juk ir nuvertė
išsiaiškinimas, kad tiesa yra tiesa.
Aleksandras Solženycinas ragino gyventi ne pagal melo kriterijus, ir buvo
už tai skaudžiai baudžiamas, Václavas
Havelas taip pat deklaravo žinąs, kas
yra tiesa, tad buvo tupdomas už grotų. Tiesos sakytojai dažnai būdavo nuo
Jėzaus pusės atėję žmonės: Lenkijoje

kunigas Jerzy Popiełuszko, Rumunijoje kunigas Laszlo Tokesas, Lietuvoje – visa Katalikų Bažnyčios kronika.
Tikrai ne laikraštis Tiesa. Galiausiai
Ronaldas Reaganas didžiausios sovietų neapykantos susilaukė už tiesos
sakymą – Blogio imperija yra blogio
imperija. Tokia tiesa, ir jokios čia reliatyvistinės interpretacijos. Kažkas
pavadino minėtus žmones sovietinės
sistemos melo detektoriais...
O politikoje žmonėms nebūtinai turi
atstovauti mitinė liaudis. Tradicinės
monarchijos prisiimdavo atsakomybę už savo valdinių likimą. Liaudžiai
neretai vadovaudavo tokie (visai nemarksistiniai) lyderiai kaip Ghandi ar
Khomeini, visai nepretenduodami būti
pilotais ir reikalauti vadinamo liaudies apsisprendimo. Jie nebijojo būti
lyderiais, prisiimančiais atsakomybę,
o ne nuo jos besislapstančiais. Tikrieji
lyderiai nelabai rūpinosi, kas legitimuos jų sprendimus, matyt, jie tikėjo
savo idėjomis. Galima sakyti, kad savo
pasiaukojimu jie realizavo liaudies lūkesčius, skirtingai nuo tų, kurie savo
idėjas pridenginėjo liaudies valia...
Įdomi smulkmena: 1954 m. Bulgarijos kompartijos vadovu tapo Todoras
Živkovas. Jis išsilaikė savo poste 35
metus, kas Balkanuose beveik neįtikėtina. O kai naujoji Bulgarijos valdžia
ėmėsi diktatoriaus teismo, paaiškėjo,
kad Živkovo asmeninę kaltę formaliai
surasti buvo sunku: per savo valdžios
dešimtmečius jis savavališkai paskyrė
keliasdešimt butų savo bendražygiams
ir aparato darbuotojams. Tik tiek. Visa
kita – kolektyviniai sprendimai – politbiuras, įvairaus lygio tarybos ir panašiai. Tad Poncijus Pilotas galiausiai
liko visai nekaltas.
!
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knygų mugė
Anušauskaitė, Miglė, Gerda Jord,
10 litų: Grafinė novelė, Vilnius: Aukso
žuvys, 2014, 178 p., iliustr., 1000 egz.
Visada smagu, kai mūsų kultūrą kas
nors papildo pagal senąjį idealą – gražiai ir dorai. Komikso autorės pasakoja Stepono Dariaus ir Stasio Girėno asmenines istorijas nuo jų vaikystės iki
skrydžio per Atlanto vandenyną. Pasakoja Lietuvos skaitytojui neįprasta
(nors vis labiau atkuntančia) komikso
forma. Šmaikščiai ir subtiliai juokaudamos autorės geba gana nuosekliai
vystyti pasakojimą. Pasitelkiama leng
va ironija, hiperbolė, sužaidžiama
šiandieninės kultūros ženklais. Lakūnai – gyvi bei šarmingi, o ir piešiniuose
užčiuoptos žmogiškos būsenos – gerokai žmogiškesnės negu ant banknoto.
Knyga svarbi ir kaip jaunosios kartos
įdomiai papasakota reikšminga nacionalinė istorija, ir žanro aspektu, o
galiausiai – paprasčiausiai linksma ir
įtraukianti. Kaip knygoje sako Girėnas, pabudęs po apendicito operacijos:
„Kažką prisimenu. Gal viskas ne taip
ir blogai“.
Mantas Tamošaitis
Ciucci, Andrea Paolo Sartor,
Prie stalo su Abraomu, iš italų kalbos
vertė Rasa Vabuolaitė, Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2014, 176 p.,
iliustr., 1200 egz.
Iš pirmo žvilgsnio labai patrauklus
atrodo pats sumanymas: kulinariją ar
jos paveldą pasitelkti Biblijos kultūriniam kontekstui pažinti ir suprasti.
Tačiau šiuo atveju tenka sakyti, kad
sumanymas tiesiog neįgyvendintas pakankamai kruopščiai. Kalbant apie Šv.
Rašto istorijas, niekaip neatsispiriama
pagundai pamokslauti, o informacijos,
ypač kultūrinio konteksto, pateikiama
labai mažai ir tik paviršutiniškai, pavyzdžiui, „žydų vestuvės turi ypatingą
asmeninę ir simbolinę reikšmę“, – o
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apie kurias gi vestuves to paties negalėtume pasakyti? Bet didžiausias
nusivylimas laukia kulinarų, nekant
raujančių išbandyti autentiškus, egzotiškus, neregėtus receptus. „Molyje
keptų putpelių“ veikiausiai nepavyks
pasigaminti vien dėl to, kad nei putpelių taip paprastai negausi, nei molyje
jas kepti šiuolaikinėje virtuvėje yra
sąlygų. O paprasčiau pagaminami patiekalai neatrodo kuo nors ypatingi,
nepasistengta išsamiau aptarti maisto
gaminimo principų ir technologijų. Iš
esmės išeina gana eilinė „dvasingumo“
knygelė – neabejoju, kad tokios kam
nors reikalingos. Bet puikaus sumanymo vis tiek gaila.
Gabrielė Gailiūtė
Eidintas, Alfonsas, Aleksandras
Stulginskis ir jo epocha, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras,
2014, 360 p., iliustr., 1000 egz.
Prieš keletą metų prasidėjusi „prezidentinių“ istorinių monografijų leidyba tęsiasi. Šalia 2011 m. Eidinto
atgaivinto savo paties 1990 m. Antano
Smetonos pernai pasirodė Mindaugo
Tamošaičio Kazys Grinius bei, štai,
paties Eidinto po 20 metų prikeltas
Aleksandras Stulginskis. Pirmąjį Lietuvos prezidentą pristatęs tik iki jo
„aplinkos“, antrąjį istorikas apibūdina
„visos epochos“ kontekste (o gal reikėjo
atvirkščiai?). Kaip ir būdinga tokiems
veikalams, knygoje plėtojama ir prezidento biografinė linija, ir Lietuvos
politinio gyvenimo aspektai, be to, puslapiuose šmėžuoja kiek nereikalingas
paliteratūrintas NKVD tardytojo bei
buvusio prezidento dialogas-motyvas.
Nuo 1995 m. varianto ši leidinys skiriasi ne tik gražesne išvaizda, švaresne
struktūra, bet ir papildytu literatūros
sąrašu – nors jis dar ir nelemia proporcingų pokyčių knygos turinyje. Įdomu,
kas iš prezidentines temas pamėgusių
istorikų-profesionalų imsis idėjiškai

naujo iššūkio – Jono Žemaičio, jo aplinkos ir epochos kokybiško užrašymo?
Norbertas Černiauskas
Giedroyc, Jerzy, Czesław Miłosz,
Laiškai 1964–1972, sudarytojas Marek Kornat, iš lenkų kalbos vertė Kazys Uscila, Vilnius: Mintis, 2014, 542
p., 800 egz.
Kitaip negu pirmajame Giedroyco
ir Miłoszo susirašinėjimo tome, antrajame mažiau aptarinėjami darbiniai
reikalai ar lenkų emigracijos intrigėlės, o daugiau dėmesio skiriama apmąstymams apie Lenkiją, jos kultūrą
ir santykius su kaimynais, studentų
protestus Vakarų universitetuose, Sovietų Sąjungą ir rusų intelektualus.
Nors Lietuvos tematika paliečiama
retai, mūsų skaitytojui ši knyga leidžia žymiai geriau pažinti šių mūsų
šaliai labai svarbių autorių mąstymą,
o jų užkabinamos temos ir asmenybės
bei išsamūs ir sklandūs komentarai
suteiks malonumo ar įkvėpimo besidomintiems Lietuvos ir Lenkijos išeivijos
bei tarpukario Vilniaus istorija.
Mariusz Antonowicz
Lopata, Raimundas, Justinas Dementavičius, Liutauras Gudžinskas, Alvydas Jokubaitis, Česlovas
Laurinavičius, Simona Merkinytė, Alvydas Nikžentaitis, Vytautas
Radžvilas, Inga Vinogradnaitė,
Valstybė ir istorija, Vilnius: Vilniaus
universiteto leidykla, 2014, 240 p.,
400 egz.
Neabejotinai „pavargusi“ knyga.
Kita vertus, ar galima reikalauti nesibaigiančios energijos iš šio porą metų
trukusio istorijos politikos tyrimo
autorių? Paskutinė istorijos politikai
skirto projekto knyga kiek primena
autorių pamėgtų temų kraitelę, o ne
vientisą tyrimo apibendrinimą. Tiesa, du trečdalius knygos (Jokubaičio,
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Nikžentaičio, Laurinavičiaus, Vinogradnaitės, Radžvilo ir Merkinaitės
tekstus) tarsi jungia dvi gijos – istorijos neutralizacijos ir depolitizacijos
(apskritai istorijos mokslo santykio su
valstybe klausimai) bei LDK istorinio
naratyvo konstravimai ir vaidmuo istorijos politikoje. Bet projekto eigoje
šios idėjos jau buvo ne kartą minėtos
ir nagrinėtos. Provokatyviau atrodo
nebent trečioji knygos dalis, ypač Dementavičiaus faktinės konservatorių
ir socialdemokratų istorijos politikos
analizė per atmintinų dienų politiką ir
Gudžinsko mėginimas į Lietuvos istorijos politiką pažiūrėti per santykį su
ES kuriamu istoriniu naratyvu.
Pranas Morkūnas
Maldynas vaikams, Vilniaus stačiatikių šventųjų Konstantino ir Mykolo
parapija, 2014, 32 p., 1000 egz.;
Ortodoksų maldynas, Vilnius: Šv.
Paraskevės parapija, 2015, 52 p.
Netikėti leidiniai – ortodoksų (stačiatikių) maldynai lietuvių kalba. Ne
visai panašūs į tradicines maldak
nyges – didesnio formato, plonais
viršeliais, maldynėliai mažai skiriasi
turiniu. Abiejuose randame pagrindines Rytų Bažnyčioje kalbamas dienos
maldas. Maldos sudėtos daugiausiai
Bažnyčios Tėvų, tad gali praturtinti ir
kataliko dvasios gyvenimą. Tikėjimo
išpažinimo vertimas – ekumeninis iššūkis parengti bendrą lietuvišką tekstą pagrindinėms Lietuvos konfesijoms,
idant tai, kas tikėjime vieninga, galėtume išpažinti ir tais pačiais žodžiais.
Vaikams skirta knygelė – trumpesnė,
tačiau spalvota, maža to – džiugina
puikiais Vilnijos stačiatikių vaikų piešiniais.
Vytautas Ališauskas
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McKenna, Neil, Slaptasis Oscaro
Wilde’o gyvenimas, iš anglų kalbos
vertė Nijolė Kepenienė, Vilnius: Gimtasis žodis, 2014, 720 p.
Jei manote, kad tipingas gėjus yra iš
prigimties seksualiai nepasotinamas,
psichiškai nestabilus, išglebęs, narciziškas ir svetimas bet kokiai moralei –
ši knyga jus nudžiugins. Tiesa, anot
biografo, „šiandien tokie vyrai kaip
Oscaras nebėra atstumtieji“. Gaila,
kad biografas pamiršo paminėti, jog
Didžiojoje Britanijoje šiandien age of
consent yra 16 metų, „seksualinės paslaugos už pinigus“ galimos tik nuo 18.
Tarp knygoje rūpestingai suregistruotų gausių Wilde‘o „berniukų“ galima
rasti ir 17-mečių, ir 14-mečių, tad šiandien „toks vyras“ vargu ar greit išeitų
iš kalėjimo. Maža to, kai biografas ir
kone visą Wilde‘o kūrybą perskaito
kaip rašytojo seksualinio gyvenimo
kodą, iš garsiojo esteto ir toli gražu nelėkšto aštrialiežuvio nelabai kas belieka. Žodžiu, knygos kaina gal atitinka
jos storį, bet tikrai ne turinio vertę.
Jonas Naujokas
Navickas, Andrius, Laisvų žmonių
bendruomenė?, Vilnius: VŠĮ Bernardinai.lt, 2014, 360 p., 1500 egz.
Knyga vertinga kaip simptomas –
ji gan neblogai atskleidžia nemažos
dalies praprususių katalikų būgštavimus dėl šiuolaikinio Vakarų pasaulio
būklės ir jų padėties jame. Gerai atspindimas ir dažnas šių būgštavimų
lėkštumas (nors būtina pastebėti, kad
kartais šio bambėjimo priežastys glūdi
realiose problemose). Knygos įvadas
pažada per žmogaus teisių, demokratijos ir tolerancijos sąvokas atskleisti kritinę Vakarų visuomenių ir laisvės jose

būklę. Žadama ne tik rimta politinės
filosofijos knyga, tačiau demonstracija
to, kaip kuriama modernioji kontrolės
visuomenė. Bet pažadas lieka neįgyvendintas – knyga įtikinamai neparodo nei fukoistinių nūdienos pavergimo
formų, nei radžviliškos apokalipsės,
nei kitų baisybių. Dėl netesybų kalta
tiek pati tikrovė (kad ir kaip nemėgtum naujosios kairės ar politinio korektiškumo sąjūdžių, bet sunku jiems
pripažinti totalinį dominavimą), tiek
analizės stilius, dažniau primenantis
publicistiką, nors kartais norėtųsi kiek
filosofiškesnio užmojo. Tiesa, viskas
parašyta labai maloniai ir sklandžiai,
tad skaitymas neprailgsta.
Pranas Morkūnas
Platonas, Lisidas, arba apie draugystę, iš senovės graikų kalbos išvertė, įvadą ir komentarus parašė Vilius
Bartninkas, Vilnius: Aidai, Societas
Classica, 2014, 254 p., 400 egz.
Vieno ankstyvųjų Platono sokratinių dialogų išleidimas reikšmingai ir
solidžiai papildo šio filosofo lietuviškuosius vertimus ir tyrinėjimus. Šiame dialoge Sokratas kviečia apmąstyti
vieną įstabiausių ir pačių slėpiningiausių žmogiškojo gyvenimo reiškinių –
draugystę. Nepasiklysti jo vedamame
klaidžiame dialektiniame svarstyme,
nenusivilti atsidūrus mintiniame akligatvyje, nepasimesti teksto lygmenyse
ir atpažinti reikšmingas dialogo detales padeda puikus Bartninko įvadas
bei komentarai. Vertėjas taip pat įtikinamai atskleidžia šio dialogo reikšmę
Platono tekstų korpuse, ne tik pristato
populiariausias dialogo interpretacijas, bet ir pats pasiūlo gan originalų
politinį dialogo skaitymą.
Laurynas Peluritis
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Nors geras žmogus ne profesija
Guoda Azguridienė

Doras žmogus – beveik profesija. Daž
nai girdime, kad karjera ir profesinė
sėkmė atitenka nedoriesiems, nes jie
leidžia sau naudotis visomis priemo
nėmis rezultatui pasiekti. Atskirais
atvejais – taip, juolab kad apie juos
kalbėti, rašyti ir netgi kurti filmus yra
įdomu. Yra drama, emocija ir mora
las – koks žiaurus ir neteisingas pa
saulis. Tačiau jei mums rūpi ne išskir
tiniai ostapai benderiai ar vietinės
reikšmės kunigaikštukai, o normalūs
gero darbo siekiantys žmonės, dorybės
vis dėlto yra vertingas kapitalas.
Idant būtų mažiau papildomų veiks
nių, kalbėsiu ne apie verslininkus, o
apie samdomus darbuotojus. Vers
lo savininkui reikia turėti papildomų
gebėjimų: įžvelgti galimybes, vertin
ti ir prisiimti rizikas, burti ir įkvėpti
žmones pačiam neišsikvepiant, dirbti
nuolatinio konkurencinio streso sąly
gomis ir pan. Samdomas darbuotojas
šių savybių gali ir neturėti.
Apie kokius reikalavimus visų pirma
pagalvojame svarstydami apie karjerą?
Apie diplomą, profesines žinias, gal
būt patirtį. Juo žmogus jaunesnis, juo
jis labiau mano, kad svarbu diplomas
ir profesinės žinios. Logiška – patirties
jis neturi, todėl sunkiai gali supras
ti, kodėl svarbios ir asmeninės savy
bės, principai, vertybės. Juk ekonomi
nę vertę sukuria specialistai, ar ne?
Apie tai tik ir girdėti Lietuvos eko
nomikos reikalų svarstymuose: ar pa
kanka gerų specialistų, kokių profesijų
žmonės darbo negauna, kokias specia
lybes ir kokiose mokyklose perspek
tyvu studijuoti. Diplomų svarbai nu
vainikuoti jau nemažai įvairių autorių
rašyta ir kalbėta, tačiau tendencijų,
kad masinis diplomų siekimas slops
ta, nematyti. Atskiri nustebimai galė
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tų apsvarstyti tokio mąstymo priežas
tis: gal nežinojimas, ką pats gyvenime
veikti nori; gal pasitikėjimo savimi
stoka; nuogąstavimas, kad vėliau dip
lomo prireikus, nebesugebėsi susiim
ti mokslams; siejimas savo ateities su
valdiška ar kita diplomo reikalaujan
čia tarnyba; paraiška socialinėms ga
rantijoms nesėkmės atveju ir t. t. Yra
ir objektyvių priežasčių neblėstančiai
diplomų paklausai, kaip antai tam tik
rų profesijų licencijavimas, gero profe
sinio mokymo stoka.
Vienaip ar kitaip diplomas yra pir
mas jauno žmogaus rūpestis, profesi
nės žinios – antras. Tos srities ar darbo
apskritai patirties – trečias. Žinią apie
darbo patirties svarbą padeda skleis
ti ir kai kurios aukštosios mokyklos,
skirdamos papildomus balus už sava
noriavimą ir bet kokio darbo patirtį.
Mat ir mokymo įstaigos šiais laikais
turi konkuruoti tarpusavyje ir atsi
žvelgti į darbo rinkos, kuriai savo ab
solventus rengia, poreikius.
Darbo rinka, kitaip sakant – viso
kiausių sričių bei institucinių formų
darbdaviai, nori samdyti žmones, ku
rie gebėtų dirbti praktiškai. Ši frazė
neretai nuskamba viešumoje, kaip
priekaištas aukštosioms mokykloms,
esą jos nesuteikia pakankamai prak
tinių žinių. Diskusija taip ir vyksta –
darbdaviai nori praktikų, aukštosios
mokyklos sako, kad jos to negali pada
ryti pagal savo prigim
tį. Jos moko studentus
teorijos, bendrų princi
pų, kai kurių taikymo
pavyzdžių, o konkre
čios specifikos galima
išmokti tik darbo vie
toje. Tikra tiesa, prak
tinių technologinių ži

nių aukštoji mokykla negali suteikti.
Tačiau ir bendrų principų galima mo
kyti visaip, o visų svarbiausia reikėtų
mokyti mąstyti – ko daryti nemėgsta
jokios pakopos mokymo įstaigos, jos
mėgsta mokyti paklusti.
Kita vertus, norėdami praktikų darb
daviai nebūtinai turi omenyje prakti
nes dalykines žinias. Praktikas – tai
žmogus, galintis funkcionuoti prakti
nėje darbo erdvėje, spręsti praktinius
uždavinius, pavyzdžiui, pats susirink
ti reikiamą informaciją darbui pradėti,
gauti darbo įrankius, net jei tai tebūtų
popierius ir pieštukas. Gal ir nenuos
tabu, kad tai nėra savaime aišku, kai
aukštosiose mokyklose dėstytojai nu
rodo, nuo kurio iki kurio puslapio stu
dentas turi perskaityti straipsnį, idant
suprastų užduotą temą, o gal net ko
piją to gabalo pateikia. Toks absolven
tas, labai tikėtina, lauks iš savo pir
mosios darbovietės viršininko visiško
darbinio aprūpinimo ir iki jį gauda
mas nieko nedarys. Todėl kolektyvai
paprastai atsargiai žiūri į naujus dar
buotojus, o dar labiau – į praktikan
tus. Ne dėl to, kad yra kažkokie užda
ri ar negatyvūs. Tiesiog visai neaišku,
koks žmogus pasirodys, kai pradės
dirbti. Veikiausiai jis ir pats dar neži
no. Jam neatrodo, kad tai svarbu, kol
nepatiria savo kailiu.
Pažvelkime į naują žmogų kolegos
akimis. Ne savininko ar viršininko
(jiems paprastai empati
jos nejaučia patys tos pa
tirties neturintys). Tačiau
į kolegos vaidmenį gali įsi
jausti bet kas. Taigi įsivaiz
duokite, ateina naujas dar
buotojas ir sėdi įbedęs akis
į ekraną. Niekas darbo ne
duoda – tai sėdžiu, rašinėju
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komentarus šen bei ten. Per kurį lai
ką įsidirba. Profesine prasme klaidų
kaip ir nedaro, bet jums išėjus į tuale
tą bendro telefono niekada nepakelia
ir jūsų neįspėja, kad skambino. Atė
jus pietų pertraukai darbų aptarimo
įkarštyje pakyla ir išeina pietauti, be
penkių penkios tvarkingai susikrau
na visus daiktus ir jau stovi pasiruo
šęs išeiti. Nesvarbu, kad ryt jūsų sky
riaus bendro darbo pridavimas ir kiti
pluša viršvalandžius. Jei kas bando
priekaištauti, pakiša darbo sutartį –
taip, viskas pagal raidę. Jei suserga,
savo darbų „galų“ niekam nepalieka,
į elektroninius laiškus neatsako – ser
ga. Aplinkui – tegu nors tvanas. Jums
tenka gilintis į jo pradėtus reikalus
nuo pat pradžių, nes skambina nepa
tenkinti klientai, apeliuoja į įmonės
prestižą ir delspinigius, viršininkas
apeliuoja į jūsų, kaip senbuvio atsa
komybę. Gali būti daugybė įvairiausių
kitokių bjauraus, nors formaliai visai
legalaus, gero specialisto elgesio atve
jų. Kai kurie jų labai linksmi ir „faini“,
su visais pabendrauja, bet... savo dar
bų atlikti nespėja. Kiti neįtikėtinai iš
radingi ir kūrybingi, bet intrigantai ir
melagiai, vakarienei mintantys savo
kolegų ašaromis. Dar kiti – iniciaty
vūs, tik šiukšles po nepavykusių už
mojų palieka surinkti kolegoms.
Iš esmės tai yra blogi darbuotojai,
nes jiems visai nerūpi darbas, įmonė ir
kolegos. Jiems rūpi tik jie patys. Tokį
žmogų darbdaviui atleisti labai sun
ku, net jei jis situaciją mato ir nema
no, kad jums tiesiog nepasisekė su ko
lega ir susitvarkyti turite patys. Darbo
kodeksas nenumato jokių atvejų, kai
žmogų galima atleisti tiesiog už blogą
darbą. Atleisti galima tik už fiksuotus,
formalius darbo tvarkos pažeidimus,
ir tai toli gražu ne visus.
Sakysite, na va, ir išlindo yla iš mai
šo. Tas nedorasis naudojasi savo kole
gomis ir įmone, o jo net išmesti negali
ma. Trumpalaike prasme sutinku, bet
dėl to kalti ne žmonių tarpusavio su
gyvenimo dėsniai, o įstatymai. Kurie,
beje, yra tokie būtent dėl profsąjungų
ir politikų nedorumo (kvailumo prie
laidą čia atmesčiau). Tačiau ilgainiui
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toks personažas iš darbo vis vien tu
rės išeiti – ar dėl kolektyvo spaudimo,
ar dėl klaidos, kuri leis jį atleisti, ar
galų gale šalių susitarimu, išmokant
jo visiškai nenusipelnytą kompensa
ciją. Tačiau joks save gerbiantis darb
davys neparašys geros rekomendaci
jos tokiam žmogui. Gal blogos taip pat
neparašys, tačiau rekomendacijos yra
toks žanras, kurį patyrę moka perskai
tyti teisingai.
Stipresnės įmonės jau priėmimo
metu duoda psichologinius testus,
kurie leidžia išryškinti ar bent įtar
ti tokias savybes kaip vėlavimas, me
lavimas, vogimas, atsakomybės nusi
metimas, intrigavimas, audrų kėlimas
lygioje vietoje, nei piršto nepajudini
mas bendram labui ir pan. Net jei toks
žmogus lieka dirbti, jo polinkių žinoji
mas labai padeda sprendžiant iškilu
sias problemas su kitais darbuotojais
ar klientais. O jų tokiais atvejais bū
tinai iškyla.
Tiesa, yra darboviečių, kur į asme
nines savybes neatsižvelgiama, nes
nėra tam priemonių, kaip antai vals
tybės tarnyba. Ten paprastai nesugy
venamą ir kenkiantį žmogų bandoma
išsiųsti kur nors toliau. Gal net pa
aukštinti. Kaip tenka pastebėti, tai ne
būtinai yra geras sprendimas, nes jis
po to kenkia iš didesnio aukščio. Kitur,
kaip antai universiteto katedroje, ligo
ninės skyriuje, politinėje partijoje ar
ministerijoje, į bjaurius kolegas tenka
žvelgti kaip į gamtos sąlygas.
Ar tik ne tokie geriau matomi pa
vyzdžiai palaiko gyvybę manymui, jog
jei turi statusą (diplomą) ir užtarimą
(partiją, pažįstamą vadovybėje), tai
gali elgtis kaip nori? Kadangi moky
mo ir gydymo įstaigos pas mus užsi
spyrusiai saugomos nuo konkurenci
jos, inkubatorių tokiems personažams
augti ir tarpti bus. Tačiau versle plin
tant naujoms vadybos madoms, mažė
jant hierarchijos, augant kūrybiškumo
ir bendradarbiavimo svarbai, žmonių
gebėjimas dirbti su žmonėmis taps vis
labiau vertinamas.
Žinoma, slidus reikalas tos dorybės.
Jų turėdamas gali manyti, kad esi be
galo puikus ir kiti turėtų tave girti ir

nuolat per petį tapšnoti (juk kai tie kiti
taip pat visai nieko, tu jų negiri). Kaip
gana populiaru rašyti kreipiantis dėl
darbo – „manau, kad esu geriausia
kandidatė siūlomai pozicijai užimti“.
Tačiau darbas rinkos sąlygomis dir
bančioje įmonėje ir nuo to ilgainiui iš
gydo.
Galite paklausti, o kodėl turėtų man
rūpėti, jei aš nesu to bjauraus tipo
bendradarbis. Todėl, kad labai dide
lė tikimybė, jog būsi klientas: dantis
to, kuris nuolat vėluoja; padavėjo, ku
ris atneša visai ne tai, ką užsakėte ir
atsisako pakeisti; kontrolieriaus, ku
ris nemato nei žmonių, nei pažeidimo,
tik savo instrukciją; mokytojo, kuris
labiau bijo dėl savo prestižo, nei sten
giasi išaiškinti vaikams dalyką; politi
ko, kuris neleidžia steigtis privatiems
darželiams, nors jų tragiškai trūksta,
nes jam tai atrodo netvarus sprendi
mas ir t. t.
Investicijos į dorą atsiperka ir asme
niškai, ir bendruomeniškai, ir visuo
meniškai. Ginkdie nenoriu pasakyti,
kad turi rastis mokyklose dar vienas
„ugdymas“, specialus Švietimo minis
terijos departamentas ar darbo grupė
metodikai paruošti. Nei dora, nei kū
rybingumas, nei verslumas, netgi pi
lietiškumas nėra tai, ko galima specia
liai išmokti. Jos visada yra tarp eilučių
bendrame ugdymo procese, tarp daly
kų turinio ir paties ugdymo principų
eilučių. Sutikčiau, jei mokytojai, dėsty
tojai ar mokymo administratoriai būtų
patys atsakingi, sąžiningi, užjaučian
tys, siekiantys bendro tikslo, gerbian
tys aplinkinius, darantys geriausia, –
tai tokie būtų ir jų mokiniai. Tačiau
būtų nesąžininga iš vienos visuome
nės grupės reikalauti išskirtinio doru
mo ar kitų dvasinių turtų. Juk nema
žiau svarbu, kad jų turėtų ir teisėjai,
politikai, medikai, darželių auklėtojai,
valstybės tarnautojai, įmonių vadovai,
kioskelių pardavėjai ir t. t. Todėl ir no
riu atkreipti dėmesį į tai, kad dorybės
atsiperka normalioje profesinėje veik
loje. Jų ugdymas yra toks pat kapita
las žmogui, kaip ir kalbų mokėjimas.
Tik metodikos, kaip jį susikurti, sudė
tingesnės.
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