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Mielas redaktoriau,

Balandžio 2 d. Nacionalinėje dailės galerijoje įvyko Valstybinės kultūros pavel-
do komisijos ir Kultūros ministerijos surengtas mokslinis seminaras Patogus ir 
nepatogus paveldas, kuriame diskutuota dėl sovietinio kultūros paveldo vertės. 
Renginio dalyviai – architektūros ir dailės istorikai, paveldo specialistai, archi-
tektai – kėlė daug aktualių problemų, tačiau nuolat buvo grįžtama prie „nesan-
taikos obuolio“, kuris ir paskatino surengti diskusiją, t. y. Vilniaus Žaliojo tilto 
skulptūrų.

Esu iš tų, kurie norėtų, kad diskusija dėl sovietinio meninio paveldo iš poli-
tikos plotmės pereitų į istorijos lauką. Tiesą sakant, ne tokia maža šio paveldo 
dalis jau yra tame lauke. Pirmiausia, žinoma, toji, kuri, cituojant kolegę Giedrę 
Mickūnaitę, savo laišku renginio dalyviams pasiūliusią ramų, analitišką pokalbio 
toną, „neverčia pakartotinai išgyventi istorinių traumų“. Žaliojo tilto skulptūros 
verčia. Įvairiu lygiu: vienus žeidžia sovietinių karių vaizdas, kitus – sovietinį 
skurdą ir žeminančią deficito patirtį primenantys grubūs nemoteriški studentės 
batai. Taip bus tol, kol sovietmetis iš „mūsų“ laiko nepersikels į „kitų“ laiką. Tol, 
kol slinktis neįvyks, šis paveldas liks ginčo objektu, jame kirsis ir konfliktuos skir-
tingos, nesuderinamos vertės.

Vienas iš būdų neutralizuoti tokio paveldo poveikį – jį dekontekstualizuoti. 
Tai nereiškia sunaikinti. Kaip visi žinome, esama įvairių būdų. Bent keletas jų 
jau buvo pasiūlyta per kelias dėl šių kūrinių įsiplieskusių diskusijų bangas. La-
biausiai vykęs, bent mano akimis, – architekto Audriaus Ambraso narvai. Labai 
gaila, kad šis projektas ir liko projekto stadijoje. Viskas rodo, kad dekontekstua-
lizavimas įvyks nykiai ir nuobodžiai, be jokios pastangos simboliškai nukenks
minti skulptūras, parodyti, kad jos tėra metalinės lėlės, atliekančios mūsų joms 
suteiktus vaidmenis ir prisipildančios tokio turinio, kokį į jas įliejame mes patys. 
Skulptūros bus paprasčiausiai nukeltos ir pašalintos iš viešosios erdvės. Šiam 
veiks mui jau ruošiamasi, iš įvairaus aukščio tribūnų karts nuo karto informuojant 
visuomenę apie prastą jų fizinę būklę, keliančią pavojų praeiviams. Taip, būklė 
iš tiesų prasta. Visi matome, kad skulptūros tuojau ims byrėti gabalais. Žinoma, 
sunku patikėti, kad jas iš rimtųjų rengiamasi restauruoti, kad tam bus ieškoma, 
juo labiau – rasta lėšų.

Žaliasis tiltas bus „išvaduotas“ nuo sovietinių stabų. Ir kas toliau? Kas pasikeis, 
kai valingu judesiu pašalinsime keturias aprūdijusias figūrų poras?

Stalininės epochos statulos nebeerzins mūsų žvilgsnių. Bet ar išsipildys liaudies 
išmintis, sakanti: „Iš akių ir iš širdies“? Taip nebūna, jei ryšys iš tiesų stiprus. 
Taigi didieji skulptūrų priešai ramybės vis viena neturės. Skulptūros su visa savo 
istorija išliks amžininkų, o ir vėlesnėje atmintyje, jos gyvens tekstuose, daugybėje 
reprodukcijų ir primins naivias šių laikų pastangas pasislėpti nuo sovietinės praei-
ties fantomų, kurie, beje, atakuoja mus iš kitos pusės ir kitokiomis priemonėmis.

Ką tuo noriu pasakyti?
Manau, kad protingai valdyti savo santykį su sovietiniu paveldu mums trukdo 

Laiškas RedaktoRiui

Giedrė Jankevičiūtė
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ne psichologinės traumos ar slapta simpatija tai epochai, o kiek kitos prigimties kliūtys, beje, susiju-
sios su deformuotu urbanistinės aplinkos suvokimu ir šio deformuoto suvokimo nulemtu negebėjimu 
ją prisijaukinti, pritaikyti realioms miesto gyventojų reikmėms.

Paminėsiu tik du deformacijos pavyzdžius ar simptomus.
Jau prieš kurį laiką įvardijome ir ne kartą esame aptarę giliai įsišaknijusį, būtent sovietmečiu įkaltą 

įsitikinimą, kad paminklas turi būti kažkas didelio, sunkaus, blizgančio, savo pavidalu primenančio 
žmogų. Įsitikinimą, kuris mūsų menininkams neleidžia kurti šiuolaikinių paminklų, o absoliučiai 
daugumai jų kūrybos vartotojų – atpažinti kitokios formos memorialinių ženklų. Klasikinis, ne kartą 
įvairiomis progomis analizuotas tokios mentalinės būsenos ar nuostatos pavyzdys – bandymas įsprausti 
dar vieną paminklą tirščiausiai įpaminklintoje Vilniaus erdvėje, t. y. Lukiškių aikštėje, ignoruojant 
tikrąją atminties įamžinimo ir suaktyvinimo problemą šioje erdvėje. Man ir ne tik man atrodo, kad 
žymiai prasmingiau ir efektyviau, užuot stačius dar vieną paminklą, būtų pagalvoti, kokie tekstai ir 
ritualai padėtų įprasminti čia jau esančius ir stiprų poveikio užtaisą turinčius paminklus – buvusius 
KGB rūmus su partizanų kenotafais paverstu granito blokų cokoliu ir lauko akmenų piramidę. O 
pačiai Lukiškių aikštei trūksta ne paminklo, bet žmonėms draugiškos aplinkos. Tam užtektų geros 
aikštės dangos, sutvarkytų želdynų, patogių suoliukų ir malonaus apšvietimo, kuriam būtų galima 
pritaikyti esamus granitu apdailintus stalininius stulpus, paliekant aikštėje nieko neerzinantį, tačiau 
kartu jautrumą praeičiai liudijantį žymenį. Deja, žmonės, kurie apie tai jau seniai svarsto, vis dar ne-
sudaro kritinės masės ir turbūt dar ilgai jos nesudarys. Tad kol kas Lukiškių aikštė lieka dar viena 
verčių konflikto zona, ir joks veiksmas čia nevyksta. Problema įvardinta, anksčiau ar vėliau kažkaip 
bus išspręsta, galbūt ruošiantis paminėti modernaus valstybingumo 100metį...

Tačiau kažkodėl visiška tyla gaubia kitą, daug gilesnę sovietmečio žaizdą, kuri pati būdama tos epo-
chos padariniu, iškreipia mūsų santykį su paveldu, neleidžia pamatyti ir suvokti kai kurių esminių 
jo verčių. Sakydama „paveldu“, šįkart turiu omenyje visas epochas – nuo Viduramžių iki brežnevinio 
postmodernizmo. Atkakliai vengiame pripažinti ir prisipažinti, kad ilgi sovietinio skurdo ir daiktų de-
ficito metai atėmė iš mūsų jautrumą formos ir medžiagos estetikai. Bet tai, deja, labai aiškiai matyti. 
Klausydamasi išvedžiojimų, kaip Žaliojo tilto skulptūros kenkia mūsų savijautai, savivokai ir įvaizdžiui 
pasaulyje (pastarąjį aspektą statistiškai pagrindė Ernestas Parulskis), gaudyte gaudžiau pasisaky-
mus apie bendrą tilto būklę, tikėdamasi, kad jie peraugs į diskusiją apie Vilniaus miesto ar bent jau jo 
reprezentacinių vietų išvaizdą. Purvais aptekusios gatvės, nevalyti langai, suirę šaligatviai, gabalais 
krentantys balkonai ir karnizai, kuriuos ūkio tarnybos vynioja į žalią ir mėlyną tinklą. Padėtis tragiška, 
tačiau apsimetame, kad taip nėra. Deja, atvykėliams iš daiktams atidesnių ir atitinkamai jautresnių 
kraštų tai matyti iš karto ir jie tiksliai diagnozuoja šią negalią, susiedami ją su sovietine patirtimi. 
Būtent apie tai pirmiausia ir prabilo Miuncheno technikos universiteto profesorė Tina Haase, viešinti 
Vilniuje VGTU Architektūros fakulteto kvietimu, kai buvo paprašyta pareikšti nuomonę Žaliojo tilto 
klausimu. Sovietinio palikimo žalą ir pavojų ji mato susovietintoje miesto aplinkoje ir susovietintame 
mūsų elgesyje su ta aplinka, o ne šioje aplinkoje ne iš karto pastebimose Žaliojo tilto skulptūrose. Ci-
tuoju: „Bendras Vilniaus tendencijas atspindi ir Žaliojo tilto erdvė: nors tiltas yra labai elegantiškas, 
apačioje kabo tie du gigantiški objektai – du susipynę žiedai, šiek tiek tolėliau – „Krantinės arka“, 
atspindinti landšafto reljefą. Panaši situacija ir su architektūros objektais: vienoje pusėje tilto – 
maža pilis ar pastatas su bokšteliais, kuriame įsikūrusi Lietuvos architektų sąjunga, kitoje pusėje – 
gigantiškas pajuodęs [čia ir toliau kursyvas mano, – G. J.] Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 
pastatas, sukeliantis panašias emocijas kaip ir skulptūros“ (www.15min.lt, 20150427).

Užtenka kelių iliustracijų – Operos teatro skveras, fontano kaskadoms skirtų terasų apdaila, 
aplinkinių namų fasadai, – kad įsitikintumėm: Gedimino technikos universiteto viešnia visiškai teisi. 
Jos nurodyti vaizdai iš tiesų įspūdingi. Ir jie nėra iš karo nusiaubtų Balkanų ar kitos nelaimingos Euro
pos vietos – tai mūsų valstybės sostinės Vilniaus centras.

Vilniaus centras kupinas irimo ženklų. Tai jau nebe kultūrinė, bet politinė problema, be kitų 
priežasčių, susijusi ir su neįsisąmoninta, deja, tebegyva sovietinės praeities patirtimi.

Štai su šituo sovietmečio paveldu ir reikėtų kovoti iš visų jėgų, nes jis mus smaugia ir slegia iš 
visų pusių gausybe įvairių, kartais tarytumei nesvarbių, smulkių pavidalų. Gal kam ir juokingai 
nuskambės, jei paminėsiu pavyzdį, beje, labai būdingą ir Vilniui, ir kitiems Lietuvos miestams, ap-
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skritai daugeliui pokomunistinės erdvės vietovių. Tai visiškas negebėjimas įrengti laiptus, laiptelius, 
parinkti ir pritaikyti duris.

Skeptikams siūlyčiau neskubant pereiti Jokūbo Jasinskio gatve arba jai lygiagrečia Gedimino pros
pekto atkarpa nuo Lukiškių aikštės iki Žvėryno tilto ir įdėmiai apžiūrėti laiptus, laiptelius ir duris. 
Tai tikra funkcinė, estetinė ir moralinė katastrofa. Nėra nė vienų naujai įrengtų ar rekonstruotų 
laiptų ar durų, kurie būtų gražūs, patogūs, priderinti prie aplinkos ir kitų pastato dalių. Negana to, 
tos tarsi nedidelės, niekam žalos nedarančios rekonstrukcijos iš tiesų neša pražūtin vertingą istorizmo 
ir sovietinį paveldą – juk šioje miesto dalyje dominuoja minėtų epochų buvę kokybiški ir gražūs pasta-
tai, kurie dabar taip sudarkyti, kad jų nei kokybiškais, nei gražiais vadinti niekam nešautų į galvą. 
Deja, kova už patogius ir gražius laiptus bei duris greitų politinių dividendų neatneš, tad greičiausiai 
ji šiame lauke ir neprasidės. Sprendimą, kaip dažnai nutinka, pasiūlys laikas. Arba pasirodys situaciją 
gebantys suvaldyti žmonės, arba Vilnius praras ne tik sovietinį paveldą, kurį mes patys sąmoningai 
suardysime, bet ir istorizmo paminklus, kurių turbūt nematome, jei taip beviltiškai nesugebame ap-
saugoti ir išgelbėti.

Dar kartą grįžtu prie vokiško požiūrio į mūsų paveldą, nes jis leidžia iškelti dar vieną mums ypač 
opų paveldosauginį klausimą. Dar kartą cituoju Tina Haase. Citata ilga, bet verta jai skirto laiko: „Šios 
skulptūros [Žaliojo tilto skulptūros] – laiko ženklas. Siūlyčiau jas panaudoti savo tapatybės ir identiteto 
paieškoms: suinteresuotos šalys tikrai atrastų sprendimą, kaip šios skulptūros gali pasitarnauti šalies 
labui. Turiu įtarimą, kad kuo skulptūros bus senesnės, tuo labiau jas vertinsite.

Mano nuomone, į tokių ir panašių erdvių transformacijas verta investuoti. Džiugu, kai šiuose proce-
suose dalyvauja įvairios jaunų kūrėjų grupės, kurios įvykius interpretuoja jau kitaip. Dėl jų kultūros 
paveldo dalykai nušvinta naujomis spalvomis. Nesakau, kad panašių transformacijų turėtume siekti 
tokiose vietose, kaip koncentracijos stovyklos. Jos turi išlikti tokios pat baisios ir kelti nemalonias 
emocijas. Vieno ir paties teisingiausio recepto, kaip elgtis su atminties objektais, nėra. Svarbiausia 
šias erdves konstruoti supratingai, diskutuojant. Santykis su panašiais objektais turi būti nuolat ap-
galvojamas, o pokyčiai pastebimi. Čia kaip su randu ant žmogaus kūno – tik iš pradžių jis dangstomas, 
vėliau tampa natūralia žmogaus istorijos dalimi, atsispindinčia kūne“.

Ar šie sveiku protu ir ilgamečio įvairių kultūrinių praktikų pažinimo patirtimi pagrįsti argumentai 
galėtų būti išgirsti mūsų valdžios kabinetuose?

Kol kas iš ten, regis, skambėjo tik pasiūlymai sovietmečio paveldą ir toliau grūsti į Grūto parką. 
Kitaip sakant, atiduoti privataus verslo reikalams. Tai liudija ne tik neatsakingą požiūrį į valstybės 
nuosavybę, bet ir abejingumą atminties diskurso formavimui. Nė vienas diskusiją dėl Žaliojo tilto 
eskalavęs politikas kažkodėl nepasiūlė perduoti skulptūrų Tuskulėnų „Homo sovieticus“ muziejui, 
kuriam jos tiktų pagal visus parametrus. Teisybė, muziejus dar neveikia. Bet gal jau atėjo laikas 
susirūpinti kodėl. Juk jo koncepcija buvo parengta jau kone prieš dešimtmetį, o šią koncepciją prista-
tantis Rasos Čepaitienės straipsnis Lietuvos nacionalinio muziejaus leidinyje Muziejiniai Vilniaus 
istorijos kontekstai buvo išspausdintas 2008 m. Muziejaus įrangai skirtos nemažos lėšos. Kodėl jis dar 
neatidarytas?

Jeigu šis muziejus būtų lankomas, tikriausiai apie santykį su sovietiniu paveldu šiandien 
diskutuotumėm visai kitu lygiu, susitelkę į tas vertes, kurias galima aktualizuoti, pritaikyti nūdienos 
poreikiams, ir ieškotumėm įdomių, kūrybingų būdų, kaip tą padaryti. Net jeigu vis dėlto tektų ginčytis – 
nuimti ar palikti Žaliojo tilto skulptūras, žinotumėm, kur jas padėti.

Na, ir pagaliau – baigiamasis teiginys.
Žaliojo tilto skulptūros turi būti įmuziejintos. Geriau – jų originalioje vietoje, bet iš bėdos tiktų ir 

Tuskulėnai. Svarbu, kad jos egzistuotų ne tik virtualiu, bet ir fiziniu pavidalu kaip mūsų praeities da-
lis. Jau vien dėl to, kad skirtingai nuo Ivano Černiachovskio ar Lukiškių Lenino, kurie seniai dingo iš 
mūsų akiračio, buvo sukurtos Lietuvos meno meistrų rankomis. Tai pripažinti nemalonu ir nepatogu, 
tačiau taip buvo ir jokia valinga užmarštis nepajėgs panaikinti šios praeities.

Vilnius, 2015 m. balandžio 14 d.
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Pilietybės įstatymas ir diskusija dėl jo – vienas keistes-
nių Lietuvos politinio gyvenimo reiškinių. Į Konstituci-
nį Teismą (KT) pilietybės klausimą nuboginę asmenys 
tikėjosi, kad teisėjai atvers platesnį kelią pilietybei įgy-
ti. Tuo tarpu KT de facto uždraudė įgyti antrą pilietybę, 
paliko tai kaip ypatingą privilegiją už ypatingus nuopel-
nus. Vargu ar daug kas dėl to būtų susijaudinęs, jei ne 
politikų ir visuomenės veikėjų eskaluojamos emocijos. 
Argumentai mažai kam rūpėjo. Tiesa, dalis emigrantų 
ėmė skaudintis, kad kažkas kažką iš jų „atima“ – nors 
gyvenant ES tas atėmimas labiausiai reiškė prarastą 
teisę balsuoti. Žinant, kaip vargiai balsuoja išeiviai, ne-
atrodo, jog daug žmonių tai laikytų didele prarastimi. Ir 
pats pilietybės kaitos mastas nėra itin įspūdingas: per 
2004–2013 m. pilietybės neteko tik apie 7000 asmenų. 
Didžiausias triukšmas dėl antrosios pilietybės kildavo, 
kai jos siekdavo koks nors užsienietis sportininkas, tu-
rintis „šlovinti pasaulyje Lietuvos vardą“.

Štai tokiame kontekste Liberalų Sąjūdis, kaip sakytų 
portalo antraštė, „smogia neatremiamą smūgį“ – pasiū-
lo pilietybės referendumą, kaip ir yra nurodęs KT. Tie, 
kas sumanė šią viešųjų ryšių akciją, verti prizo. Konser-
vatorių klaidos, ypač per savivaldos rinkimus Vilniuje, 
liberalams atvėrė progą iš jaunesnių konservatorių bro-
lių tapti visaverčiais partneriais – svarbu tik iki Seimo 
rinkimų išlikti „ant bangos“. Tinka visos priemonės. 
Kad referendumas yra puikus būdas patraukti rinkėjų 
dėmesį, įrodė elektrinės ir žemės referendumai. Visai 
nesvarbu jį laimėti. Štai liberalų vardas kelios savaitės 
minimas viešojoje erdvėje. Tiek kritika, tiek palaiky-
mas šiuo atveju vienodai naudingi – juk libera-
lai nieko neprimeta, tiesiog siūlo spręsti tautai. 
Kiekvienas sprendimas bus geras ir pagarbiai 
priimtas. Artėjant rinkimų metui, prasidės ir 
tikroji referendumo kampanija – vėl reklama, 
sutelkianti dėmesį į referendumo organizato-
rius. Kainuos nedaug, efektas didžiulis. Maža 
to, yra šansas patraukti politiškai aktyvią, bal-
suojančią emig racijos dalį ir laimėti Vilniaus 
Naujamiesčio rinkimų apygardoje Nr. 1, iki šiol 
palankioje Tėvynės Sąjungai.

Atrodo, patys liberalai tikisi, kad referendu-

mas žlugs, ir nereikės prisiimti atsakomybės už jo pa-
darinius. O taip atmestinai suformuluoto klausimo pa-
dariniai nesunkiai numatomi. Pirmiausia, emigracijoje 
tai gali skatinti antrosios pilietybės įgijimą, vadinasi, 
ir trūkinėjantį ryšį su tėvyne. Grįžimo mastas dėl to 
tik mažės. Antra, nepaisant to, kad restitucija baigta, 
įvairiomis aplinkybėmis iš Lietuvos išvykusių ir naujo-
je tėvynėje gerai integruotų nacionalinių grupių (vokie-
čių, lenkų, žydų ir pan.) atstovams gali kilti nepagrįstų 
vilčių (ir nusivylimų) atgauti savo (tėvų) nekilnojamąjį 
turtą. Tokie nusivylimai tikrai nepadaugins draugų pa-
saulyje skaičiaus.

Svarbiausia – liberalų siūloma įstatymo versija su-
darys sąlygas svetimų pasų invazijai į Lietuvą su viso-
mis iš to plaukiančiomis pasekmėmis ir problemomis. 
Kalbėti apie šią problemą nereiškia Lietuvos lenkus ar 
rusus laikyti šalies priešais ar potencialiais išdavikais. 
Kodėl neįgijus tau kalbiškai, kultūriškai, per giminai-
čius artimos šalies pilietybės? Juk įgyti antrą pilietybę 
nebus koks nusižengimas lojalumui ar smerktinas da-
lykas, tai net neapribos politinių teisių. Bet koks, net 
moralinis priekaištas šiuo klausimu bus veidmainiškas. 
Bėda kita: mūsų mažumos nepakankamai integruotos į 
šalies gyvenimą, antra pilietybė stiprins joms „ateivio“ 
jauseną. Maža to, svetimas pasas daugeliui žmonių ati-
darys sienas su ne ES kaimynėmis. Niekam ne paslap-
tis, kokios pralaidžios kontrabandai jos jau yra. Negali-
ma pamiršti ir politinio aspekto: mums priešiška Rusija 
parodė, kaip meistriškai ji naudojasi pasų dalijimo po-
litika imperiniais tikslais, mums draugiška Lenkija 

rimtai žiūri į savo demografines problemas, tad 
nevengs sukurti potencialių piliečių masyvo už 
sienos. Baltarusiai savo ruožtu turi ir politinių, 
ir ekonominių, ir etninių interesų.

Nesvarbu, kad šansai dvigubos pilietybės ša-
lininkams laimėti referendumą yra menki. Dis-
kusija prieš jį supriešins tautines mažumas su 
lietuviais, emigraciją su kraštu, nukreips dė-
mesį nuo rinkiminių programų. Vien šito gana, 
kad konstatuotume, jog politinės atsakomybės 
laipsnis Lietuvoje per 25erius laisvės metus 
nedaug tepaaugo. 

išLikti ant bangos

Vytautas Ališauskas

Pastabos

	



5naujasis židinys-aidai   2015  /  3

„būti žydu“ Lietuvoje
Šoa atminimo stiprinimas, pilietinio sąmoningumo ugdymas, o gal... naudingų idiotų šou?

Nerijus Šepetys

Šiandiena

Parašius antraštę – visai nepalengvėjo: paprastai taip 
suręsti klausimai keliami retoriškai, aiškiai akcentuo-
jant paskutinę alternatyvą1. Tokią kalbėseną skatina 
poreikis nuplėšti kaukę aiškiems apsimetėliams, o tu-
rinio požiūriu „naudingų idiotų“ idioma tetaikoma pro-
kremliniams Vakarų demokratams. Tačiau man rūpi-
mu atveju – niekas nėra aišku. Nesuprasi, ar idėja gera, 
ar ją įgyvendinant pasiekiamas norimas poveikis, o ir 
patys norai, tikslai ir užmačios – miglotos. Net neaišku, 
ar tai atvejis, ar jau reiškinys, ar tik paskiras įvykis. 
Kalbu apie 80 250 eurų Europos Komisijos paramos2 
sulaukusį projektą „Būti žydu“, kurio baigiamieji rengi-
niai vyko balandžio 16–17 d. Vilniuje. Projekto vykdyto-
ja – VšĮ „Vilko valia“, šalia kelių memorialinių tarptau-
tinių partnerių į kompaniją paėmusi ir Vilniaus miesto 
savivaldybės administraciją bei jos kišeninį Savanorių 
centrą. „Vilko valiai“, kad neliktų klaustukų, vadovau-
ja teatrologė Rūta Vanagaitė, legendinių renginių pro-
fesionali organizatorė, Vilniaus savivaldybės Tarybos 
(2011–2015) narė. Projektą vainikavusi „konferencija 
Holokausto edukacijos tema“ kaip tik ir vyko posėdžių 
salėje, kurioje prieš porą dienų buvo surengtas pasku-
tinis ankstesnės kadencijos Tarybos posėdis.

Lentyna. Apie tą konferenciją ir rašysiu, bet prieš tai 
būtina tarti keletą pastabų apie idėją ir jos realizavimo 
būdą. Pats „buvimo žydu“ užmojis nėra itin origina-
lus3, o ir „Vilko valios“ projektas – tęstinis. Prasidėjo 
viskas nuo „Panerių lopšinės“ (2012–2013), kur „būti 
žydu“ buvo prirašyta skliaustuose, su analogiška EK 
parama ir panašia misija – supažindinti (per pusdie-
nio ekskursijas ir pamokėles) ne žydų jaunimą (ne vien 
vietinį, per keturis mėnesius – 400) su žydų gyvenimu, 
tradicija, papročiais, maistu ir... Katastrofa. Šokiai – šo-
kiais, košerinės vaišės – vaišėmis, bet dalyvių judėjimas 

nuo Sinagogos link Panerių akcentus turėjo sudėlioti 
rimtus. Kaip, beje, ir pats projekto pavadinimas, pagal 
jaudinančią Vilniaus geto vienuolikmečio Aleksanderio 
Volkovisky‘o (vėliau Tamiro, tebegyvenančio Jeruzalė-
je) ir rašytojo Shmerkes Kaczerginskio (irgi išgyveno, 
pabėgdamas iš geto) lopšinę Panerių aukoms atminti 
„Shtiller Shtiller“ (1942). Prie projekto ir prieš trejetą 
metų, ir dabar prisidėjo Lietuvos žydų bendruomenė 
(LŽB), kas turėjo sumanymui suteikti autentiškumą ir 
patikimumą. Vis dėlto – būti žydu galima... tik būnant 
žydu, kaip ir būnant, pavyzdžiui, krikščionimi, tėvu, 
trumparegiu. Kaip ir krikščionimi, tėvu, trumparegiu, 
taip ir žydu galima tapti, – priimant judaizmą, nors tai 
nėra trumpas ir lengvas kelias. Užtat kvietimas pabūti 
žydu pusdienį, kai viskas apsiriboja kipos dėvėjimu ir 
dalyvavimu išmoningoje ekskursijoje, neskamba rim-
tai. Juoba kai visas projektas (labai jau netikęs žodis) 
baigiasi sulig Yom HaShoah4, – rimtumas kaip ir bū-
tinas. Čia jums ne je suis Charlie, – kuris, beje, pagal 
pirminį sumanymą buvo visai rimtas ir nekomercinis. 
Pati Vanagaitė savo PR tekstuose ne kartą pažymėjo, 
kad iš LŽB yra sulaukusi skepsio dėl kai kurių idėjų, 
kad ir dėl pasitelkimo edukacijai aktorių – baltaraiščių 
lietuvių. Tačiau su pasididžiavimu teigė drįsusi nauja-
me projekte iškelti „būti žydu“ iš skliaustų ir įgyvendin-
ti kitą sumanymą, kurį net perpasakoti sunku, geriau 
pacituoti iš skelbimo:

„Unikalus „Gyvųjų maršo“ startas – akcija „Atmi-
nimo žvaigždė“ balandžio 16 d. 11 val. Vilniaus Ro-
tušės aikštėje, kur 600 jaunuolių dėvėdami kipas ke-
liolikai minučių sustos į gyvą Dovydo žvaigždę, kurią 
filmuos ir fotografuos virš aikštės skriejanti kamera. 
Kiekvienas jaunuolis bus pasirinkęs vieną žydišką 

1 Plg. klasikinį atvejį: http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/ru-
sija-steigia-naujus-forumus-v-putino-irankis-ar-dirbtinai-sukurta-
gresme.d?id=67759818.

2 Programa „europa piliečiams“, kryptis „europos atminimas“, paramą 
gavo 33 projektai iš 472 pateiktų: http://pilieciams.eu/naujienos/2014-
m-europos-atminimo-projektu-atrankos-rezultatai.

3 Čia minėtina 2013 m. pavasarį valstybinio vilniaus gaono žydų 
muziejaus tolerancijos centre veikusi Peterio Rigaud fotografijų paro-

da „būti žydu. žydiškojo identiteto projektas vilniuje“.
4 kiek suprantu, izraelyje nacionalinės, kitur pasirinktinai žydų bend-

ruomenių nisano 17-ąją minimos šoa aukų atminimo ir žydų pasiprie-
šinimo bei pogrindžio kovotojų atminimo dienos žydai ortodoksai, 
veikiausiai dėl Halachos draudimo nisano metu gedėti, nepripažįsta. 
Lietuvoje oficialiai mūsų žydų genocidą minime rugsėjo 23 d., esama 
ir daugelyje šalių minimos sausio 27 d. tarptautinės Holokausto aukų 
atminimo dienos.
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vardą iš 1942 metais sudaryto Vilniaus gyventojų – 
žydų sąrašo ir renginio metu ant krūtinės bus prisi-
segęs Dovydo žvaigždę su šiuo vardu. Akcijos daly-
viai – Saulėtekio mokyklos vaikų choras – sugiedos 
žydišką psalmę „Kaip prie Siono kalno“. Pasibaigus 
„Atminimo žvaigždės“ akcijai jaunuoliai žygiuos į ge-
ležinkelio stotį, iš kur pajudės specialūs „Gyvųjų mar-
šo“ traukinių vagonai.“

Verta priminti: a) Panerių aukos „Gyvųjų maršu“ li-
kusių gyvų litvakų ir jų artimųjų (daugiausia iš Izrae-
lio) minimos jau bene septintus metus; maršas visada 
pabrėžtinai santūrus, vienokie ar kitokie pagarbos ges-
tai kasmet parodomi ir iš Lietuvos valdžios pusės; b) žo-
dis akcija, minint Holokaustą ir jo aukas, yra skausmo 
žodis, nes taip naciai vadino getų valymus, dalį (antai 
vaikų) brutaliai atrenkant ir išsivežant žūčiai, – o čia 
štai prašom, akcija „Atminimo žvaigždė“; c) skraidan-
čios kameros ir sušokimas į žvaigždę gerai, jei darai šou, 
bet ar reikia šou Katastrofą pergyvenusiems devynias-
dešimtmečiams litvakams?

Viršeliai. Iš anksto platinta (techniškai netvarkinga, 
atmestinai surašyta) konferencijos programa paliko 
gana gilų įspūdį, pirmiausia dėl turinio kontrastų ir 

disharmonijos. Įsiklausykime: „10.00. „Šalom“. Saulė-
tekio mokyklos mokinių pasveikinimas – žydiškų dainų 
popuri. 10.10. 6 Holokaustą išgyvenusiųjų sveikinimo 
žodis, pagerbiant 6 milijonų aukų“. Kas ką su kuo svei-
kina ir ko linki?.. Sveikintojų buvę numatyta daug: ir 

Izraelio ambasadorius, ir Vilniaus meras, ir išrinktasis 
meras, ir LŽB pirmininkė (apie visus taip ir parašyta, 
be pavardžių, pilnų pavadinimų ir kitų formalumų). 
Nemažai numatyta pranešimų, ir gana rimtų. Prade-
dant EK pareigūnu ir trimis lietuvių profesoriais (irgi 
titulus praleidžiant: Šarūnas Liekis, Tomas Venclova, 
Simas Sužiedėlis), ir baigiant dviem ne mažiau žino-
mais specialistais: Dovidu Katzu ir Efraimu Zuroffu 
(beje, pastarajam vieninteliam patikslintoje programos 
versijoje pridėtas titulas Dr.). Idant nebūtų nuobodu, 
šiems į kompaniją popietinėje konferencijos dalyje buvo 
pritraukti muziejininkas iš Lenkijos žydas Piotras Ko-
walikas ir bene žinomiausia Lietuvoje Holokausto švie-
timo specialistė Ingrida Vilkienė iš Tarptautinės komi-
sijos nacių ir sovietų režimų nusikaltimams Lietuvoje 
įvertinti (toliau TK).

Bet atėję ir atnaujintas programas išsipakavę kon-
ferencijos dalyviai netruko patirti, kad išrinktojo mero 
nebus, kaip ir žadėto konferencijos apibendrinimo su 
košeriniu vynu ir namie keptais žydiškais saldumynais. 
Nėra ko stebėtis: nepasirodė ir jokio sveikinimo neat-
siuntė tik pora mėnesių tedirbantis pirmasis LR Izrae-
lio valstybės ambasadorius JE Amiras Maimonas, gal 
supratęs, kad jo dalyvavimas tokioje margoje draugėje 

tikrai nepagausintų ir taip deficitinių Izrae-
lio draugų skaičiaus. O kontroversiškiausias 
svečias dr. Zuroffas į konferenciją turėjo įsi-
jungti jau nebe gyvai, o paslaptingu „video 
pasisakymu“.

Renginio pradžia atitiko nuogąstavimus. 
Vanagaitė įžanginėje kalboje ntąjį kartą 
įvardijo asmeninio susidomėjimo žydų isto-
rija motyvus: kaip ji, KGB dokumentuose 
ieškodama giminių tarp tremtinių ir politka-
linių, aptiko kaltinimus dėl dalyvavimo žydų 
žudynėse. Ji sakėsi nežinanti, kaip buvo iš 
tikrųjų, bet mums visiems reikią prisimin-
ti Holokaustą, kuris, giliau pakapsčius, gal 
yra ir visų mūsų... nesupratau, kas: darbas, 
atsakomybė, kaltė, gėda? Berašant nejučiom 
kilo atvirkščia mintis: o gal, giliau pakaps-
čius, paaiškėtų, kad visi mes esame žydai?

Kur jau ten juokai: renginio sveikinti pas-
tebimai be ypatingo noro išstojusiai Fainai 
Kukliansky pasirodė tinkama paatvirauti, 

kad „projektas būti žydu“ tikrai rėžia ausį5. Ir ne viena 
prasme. Pirmiausia – tai ne projektas, o gyvenimas. 
Kaip ji sakė: „Aš žydė, aš gyvenu“. Vis dėlto Kukliansky 
pabrėžė svarbą to, kas įvyko išvakarėse Rotušės aikš-
tėje ir Paneriuose, kai vaikai, nematę gyvo žydo, taip 

5 būdinga sarkastiška reakcija – arkadijaus vinokuro: „teisingumas 
ne prie ko. Pakanka, remiantis es lėšomis, organizuoti viešą virtualią 
autodafę, tipo „būti papuasu“, „būti indėnu“, „būti žydu“, įlendant, 

įšliaužiant, įšvirkščiant save po sudegintos odos likučiais“ (http://www.
lrytas.lt/komentarai/dalijimasis-holokausto-kancia-neiskreips-stubu-
ro.htm).

„atminimo žvaigždė“ Holokausto aukoms pagerbti Rotušės aikštėje. 
karolio kavolėlio nuotr. 
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viską gražiai atliko. Pratęsdama temą dar pabėdavojo, 
kad susipažinimas su žydais Nepriklausomos Lietu-
vos mokyklose prasideda nuo Holokausto, bet tai vis 
geriau, nei iškraipyta tyla sovietmečiu, ir dar paniur-
nėjo apie minėjimą vadovėliuose (?) žydus dalyvavus 
1941 m. trėmimuose. Sunku net svarstyti, kas LŽB 
pirmininkei galėjo kelti didesnį nejaukumą: prezidiu-
me sėdinčio (ne be jos pastangų) buvusio LŽB vykdo-
mojo direktoriaus Simono Gurevičiaus džiaugsmingai 
entuziastingas linkčiojimas į kiekvieną jos frazę ar su-
vokimas, kad beveik nesant LŽB atstovų salėje, reikia 
kalbėti jų vardu ir sveikinti (nežinia kokią) auditoriją, 
kuriai po kelių valandų iš ekrano kažin ką pranašingai 
bylos Zuroffas. Tas pats mielas Holokausto atminties 
rūpintojėlis, kuris dar prieš porą mėnesių (viešame?) 
laiške apkaltino, kad jos vadovaujama LŽB, pasikvie-
tusi į Pasaulinės Holokausto aukų dienos minėjimą dr. 
Arūną Bubnį, neva aiškų Holokausto falsifikatorių (iš 
tiesų – vieną profesionaliausių pasaulyje žydų žudynių 
Lietuvoje faktografinių tyrėjų), taip prarandanti teisę 
ir garbę būti Katastrofos atminties sergėtoja6. Tada ži-
niasklaidai Kukliansky sakėsi galvojanti apie bylinėji-
mąsi su Zuroffu, bet šiame renginyje pastarasis turėjo 
išstoti su titulu ir vardu kaip specialistas, ne šiaip koks 
sveikintojas...

Turinys: nuskaidrinimai. Tolesnė renginio eiga įtam-
pos neprarado. Liekis gavo nominalias 20 minučių 
edukaciniam (?) pranešimui „Žydų kultūra ir istorija 
Lietuvoje – 700 metų“. Jis pakalbėjo profesionaliai ir 
taktiškai, visai nepaisydamas priešais pirmoje eilėje 
sėdinčio Katzo iš po surauktų antakių svaidomų ironiš-
kų žaibų. Ne tuščiai: prieš keletą savaičių savo „istori-
jos gynimo“ portale Katzas užsipuolė ir Liekį7 – tiesiog 
kaip tokį.

Po nuobodžios ir politkorektiškos EK pareigūno Pa-
velo Tychtlio kalbos („Susitaikyti su praeitimi – Holo-
kaustas Europoje“) eilė priėjo Venclovai, prieš 40 metų 
žydiškoje savilaidoje SSRS (vėliau ir Izraelyje, ir lietu-
viškai išeivijoje) paskelbusiam programinį rašinį „Žydai 
ir lietuviai“. Jis, neprikiši, gana elegantiškai išvyniojo 
tuometinio rašinio ir vėliau sukauptų minčių linijas, 
ypač meistriškai žongliruodamas „mes“ ir „jie“ katego-
rijomis. Pradinė kalbos dalis nuskambėjo itin įtikina-
mai: visišką sovietmečio (mūsiškąjį žydų) nepažinimą, 
pasak kalbėtojo, pakeitė dalinis pažinimas: „Lietuviai 
ir žydai nebėra nesusikertantys pasauliai“. Žydų istori-
ja, litvakai kūrėjai, memorialinės lentos, Vilniaus geto 
atkūrinėjimo žingsniai – visa tai gerai, bet, sako Venc
lova, „visa tai daugiau elito reikalas, šiaip jau viešpa-

tauja amnezija, liečianti, beje, ne tik žydų, bet ir lietu-
vių praeitį“.

Мūsų polinkį neprisiminti blaiviai diagnozavęs Venc
lova nuo pranešimo vidurio be jokių išlygų užsipuolė do-
minuojančią lietuviškąją ideologiją – etninį nacionaliz-
mą. Čia jau kliuvo daug kam, neišskiriant nė Šapokos 
ar Sąjūdžio. Atskaitos taškas nuo asmeninės patirties 

ar stebėtojo iš šalies žvilgsnio keistai persikėlė į holo-
kaustocentrizmą, kai visi buvę, esami ar net būsimi 
įvykiai, reiškiniai traktuojami pagal tai, kaip jie galėjo 
įgalinti Holokaustą ar išlaikyti/nustelbti jo atminimą. 
Venclovos kalba kulminaciją pasiekė su valstybinės ir 
nacionalinės schizofrenijos diagnoze: „Taigi oficialiai 
sutinkama, kad Holokaustas yra didžiulis blogis, jam 
paminėti skirta speciali diena, bet drauge oficialiai sie-
kiama pateisinti ir net kanonizuoti asmenis, prie Ho-
lokausto vienaip ar kitaip prisidėjusius“ (čia vis apie 
Juozą BrazaitįAmbrazevičių, kuris visoje konferenci-
joje buvo skalbiamas griežčiausiai). Ir kai tokius fak-
tus, sakė Venclova, pastebi Katzas ir Zuroffas, tuoj kyla 
pasipiktinimo banga. O juk šie asmenys (ir tai paliko 
giliausią įspūdį renginio klausytojams) tegina „norma-
lius, demokratiniame pasaulyje priimtus kriterijus“.

Idant nebūtų per maža, pabaigoje Venclova pasiūlė 

6 žr. Zuroffo poziciją reprezentuojančią The Jerusalem Post (2015-
01-30) žinutę: http://www.jpost.com/diaspora/Lithuanian-jews-Zuroff-
spar-over-Holocaust-research-center-389484.

7 žr. http://defendinghistory.com/member-of-red-brown-commis-

sion-and-trasher-of-yiddish-dissidents-is-appointed-to-council-of-euro-
pes-commission-against-racism-and-intolerance-ecri/72826.

8 šiuo klausimu plačiau žr. vis dar nepasenusią šio teksto autoriaus 
poziciją in: NŽ-A, 2001, nr. 5.

Renginio plakatas
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katoniškai sugriauti iškart dvi kartaginas. Pirma, Bir-
želio sukilimo ir Laikinosios vyriausybės kultą8. Esą 
mūsų (vėlgi, kurių? Juk ne tų, kurie yra „mes“ Venclo-
vai?..) santykis su tuo panašus į dabartinių rusų (vėliau 
publikuotame kalbos tekste – „oficialų Rusijos“) santykį 
su Stalinu. Antra, „dvigubo genocido teoriją“, kurios at-
spindžių esą pas mus netrūksta. Vienas jų – sovietinio 
genocido sąvoka, kurią Venclova neigia, jei prireiks, ir 
iki teismo (už jo menkinimą, jei būtų tuo apkaltintas). 
Aišku, dalis auditorijos čia pratrūko plojimais, bet visa 
antroji kalbos dalis paliko įspūdį kažkokio tiesmukoko 
pataikavimo konkrečiai pozicijai, kurią sunku pava-
dinti išmintinga. Negi Venclova nemato skirtumo tarp 
(antai nacių ir komunistų) nusikaltimų palyginimo (pa-
našu, nepanašu, skiriasi...) ir sulyginimo (vienas ir tas 
pats); tarp tyčios ir atsitiktinumo; tarp atsidūrimo su-
siklosčiusiose aplinkybėse ir sąmoningo tokių aplinky-
bių kūrimo; tarp istorinės sekos (sovietų, nacių, sovie-
tų okupacijos) ir skirtingų grupių veiksmų toje sekoje 
priežastinio siejimo (kas iš rimtų žmonių yra teigęs, kad 
konkrečių lietuvių kolaboravimas su naciais žudant žy-
dus buvęs tiesioginė konkrečių žydų bendradarbiavimo 
su sovietais tremiant lietuvius pasekmė?).

Tokio keisto šališkumo ir blaškymosi išvengė neabejo-
tinai solidžiausias kalbėtojas Sužiedėlis, užėmęs atsar-
gaus ir politiškai korektiško istoriko profesionalo pozici-
ją. Švelniai atsisakęs būtinybės kaciškai „ginti istoriją“, 
kurios niekas nepuola, rūpestingai atskyręs istorijos ir 
pasakojimo tiesas, visoms atmintims pripažindamas 
selektyvumą ir pragmatizmą, galiausiai – apibrėžęs 
istorinę ir moralinę atsakomybes, jis rado laiko ir re-
konstruoti pagrindinius Holokausto etapus pagal Rau-
lį Hilbergą, ir pakomentuoti istoriografinius konfliktus 
Vakaruose, ir atkreipti dėmesį į sunkiai tarpusavyje 
derančius aukų (pavyzdžiui, Annos Frank dienoraščio ir 
Varšuvos geto žydų vaiko) pasakojimus. Apskritai Su-
žiedėlis siūlė nesistengti įsivaizduojamos aukų patirties 
paversti kalbėjimo apie Holokaustą atskaitos tašku; ne 
tragedija, o nusikaltimas turi išlikti mūsų, kaip istori-
kų, taikinyje. Šia proga jis pasiūlė į didžiausio lietuvių 
karo nusikaltėlio (taigi žydšaudžio) kandidatūrą lietu-
vių viešosios policijos vadą karo metais Vytautą Reivytį, 
tokį mūsų mažąjį eichmaną (čia jau klausytojo asociaci-
ja). Tai perspektyvus siūlymas, nes entuziazmas orga-
nizuojant žydų izoliaciją ir transportavimą, taip pat ir 
į šaudymo vietas, skaitant dokumentus tikrai sukrečia 
labiau nei eilinių šaudytojų kasdienybė.

Galima pasidžiaugti, kad Sužiedėlis nepasidavė pa-

gundai supaprastinti Holokausto Lietuvoje iki lietuviš-
kojo Holokausto (ar lietuviškosios jo pradžios), kurio 
simboliu laikant atitinkamai įpakuotą „Garažą“9, naciai 
ir lietuvių nacionalistai tampa sukeičiamais dydžiais. 
Žydų žudynės buvo visuotinis reiškinys, tad masiniai 
šaudymai, dusinimai dujomis ir marinimai badu, o ne 
Jedvabnė ar Garažas sudarė jo esmę10.

Turinys: užtamsinimai. Po konferencijos pertraukos 
prieš publiką išstojo Zuroffas ir Katzas: vienas iš ekra-
no, kitas – tiesiogiai. Iš karto galima pasakyti, kad tai 
tikrai nebuvo istoriškai žiauriausi jų pasisakymai. Tu-
rint galvoje, kiek ir kokių nesąmonių bei baisybių jie yra 
prikalbėję ir prirašę, tądien jų būta netgi gana nuosai-
kių. Antai Zuroffas, kas jam retai nutinka, pastebėjo, 
kad po karo Rytų Europoje valdė komunistai, todėl pri-
siminimas, kad būtent žydai buvo pagrindinis Trečiojo 
Reicho priešas, buvo apsunkintas. O šiaip viskas aišku: 
Lietuva kalta, kad prastai vykdė šešių žingsnių zurofiš-
kąją Holokausto atminimo programą. Nenuteisė žudikų 
(galėjo bent 20), pagrindinis jų (Lileikis) mirė laisvėje, 
prastai su vadovėliais, o švietime – ne tie akcentai. Pag
rindinis turėtų būti, žinoma, kolaboravimas: kai žudyti 
žydus laikoma patriotišku dalyku. Kaip neva buvę Ga-
ražo žudynių metu, kai tautiškai nusiteikusi Lietūkio 
garažo kiemą apstojusi lietuvių minia, trykštant nekal-

tų aukų kraujui, plojusi ir buvęs atliekamas Lietuvos 
himnas. Šią nacių ir komunistų (jei jau taip norime, ir 
lietuvių bei žydų pastangomis) kurtą klastotę11 kadaise 
tam tikros jėgos paskleidė pasaulyje taip plačiai, kad 
dabar jau racionaliomis priemonėmis šio vaizdinio ne-

9 apie tai (įskaitant ir šio teksto autoriaus įžvalgas) žr. arvydas anu-
šauskas, gražina sviderskytė, XX amžiaus slaptieji archyvai: Dvylika 
istorijos detektyvų, vilnius: alma littera, 2008, p. 58–101.

10 apie Holokausto istoriografijos tendencijas, kryptis ir lietuviškąsias 
problemas žr. nerijus šepetys, „Lietuvių santykiai su žydais? Holokaus-
to istoriografijos analitika“, in: NŽ-A, 2005, nr. 6, p. 246–254. naujes-

nes pasaulines tendencijas puikiai apžvelgia: timothy snyder, „ką rei-
kia žinoti apie Holokaustą“, in: Knygų aidai, 2010, nr. 2, p. 23–31.

11 Įdomu, kad dalis garažo žudikų, prieš tapdami nacių budeliais, 
buvo stoję tarnauti komunistams, nors iki 1940 m. jau buvo užverbuoti 
abvėro. Profesionalių raudonai rudų kolaborantų darbą esant lietuviš-
kai žydišku reikalu apmelavo nacių ir komunistų propagandistai.

Projekto „būti žydu“ baigiamosios konferencijos atidarymas. 
2015-04-16. iš https://www.vilnius.lt
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beįveiksime. Bet Zuroffas ir taip puikiai žino, kad tai 
melas. Bet, kaip ir kiekvienam idėjiniam darbininkui, 
jam visai nesvarbu, melas tai ar tiesa. Sunervino visus, 
ir tiek. Darbas padarytas, video galima išjungti.

Tribūnon stojęs Katzas buvo kur kas subtilesnis. Esą 
pagal seną litvakų tradiciją prabylant reikia atidengti 
kortas, taigi: jis pasirinko gyventi Lietuvoje, čia demo-
kratija, žmonės su humoru, o vadinamųjų „lietuvių ir 
žydų santykių“ srityje viskas geriau, nei kada anksčiau: 
„Lithuanians and Jews are making new businesses and 
projects. They are making love and making children“. 
Priešingai nei Venclova, problemas Katzas mato ne vi-
suomenės lygmenyje, o valstybės pastangose įtvirtinti... 
ne ką kita, o Holokausto reviziją. Pagrindinis blogis, 
žinoma, yra jau minėta „dviejų genocidų teorija“, kuri 
europiniu mastu įgavusi grėsmę dėl Prahos deklaracijos 
„Dėl Europos sąžinės ir komunizmo“12 (2008), o nacio-
naliniu mastu esanti įkūnyta TK, kuri dėl paprastumo 
Katzo aplinkoje vadinama „raudonairuda komisija“. 
Revizionizmo šaknys – ultranacionalizmas, antirusiš-
kumas ir senas geras antisemitizmas, o baisiausia, kad 
į šį juodą reikalą įsipynę daug istorikų ir edukatorių. 
Taigi skiriamoji linija eina ne tarp (gerų) žydų ir (blogų) 
lietuvių, o tarp tų, kurie nacių nusikaltimus supina su 
komunistų, ir tų, kurie išlaiko unikalų Holokausto at-
minimą, susitelkdami į kovą su (neo)nacizmu (Prahos 
deklaracijai Katzas priešpriešina savąją Holokausto 70 
metų deklaraciją)13. Revizionizmo apraiškų dabartinėje 
Lietuvoje (ir visame regione) Katzas mato gausiai: „neo-
nacių eitynės“ ir Brazaitis, atitinkami gatvių pavadini-
mai ir įpaminklinimai, mosavimas Spielbergo pavarde, 
o už visko stovinti pamatinė nuostata: „Anything that’s 
somehow against the Russians of any period must be 
good for everybody“.

Geriečius Katzas vardijo paraidžiui, ir neapsiriboda-
mas vien buvusiais komunistais, o štai raudonairudų 
blogiečių tapatybės buvo vyniojamos į vatą, paliekant 
jas norintiems susirasti „istorijos gynimo“ puslapiuose. 
Vis dėlto kelissyk Katzas nesusilaikė ir žvilgterėjo į kai-
rę, kur sėdėjo paskutinė pranešėja Vilkienė (nepainioti 
su organizatoriais), atstovaujanti TK, Katzo neseniai 
gana brutaliai apkaltinta žydų gelbėtojų išsigalvojimu 
ir Holokaustą išgyvenusiųjų juodinimu.

Pati Vilkienė neliko pėsčia ir pasisakymą pradėjo pri-
tarimu, kad esą demokratiška Katzui manyti, jog TK 
skatina dvigubo genocido teoriją. Nors iš tiesų tai ne, 
nes tiria dvi okupacijas ir jų metu padarytus nusikal-
timus. Istorikų darbas sau, o pranešėja užsiimanti tik 
edukacija, pirmiausia per 103 mokyklose veikiančius 

Tolerancijos centrus (realių, galiu paliudyti), mokymų 
(taip pat ir vežant edukatorius į Yad Vashemą) organi-
zavimu, žudynių vietų lankymu ir kapų tvarkymu, me-
morializacija etc. Kaip ramiai pakomentavo pranešėja, 
„Kadangi Holokaustas kelia daugiausia skausmo ir noro 
užsimerkti, tai jam ir skiriamas pagrindinis dėmesys“.

Besiklausantys jos kalbėjimo galėjo nesunkiai susida-
ryti įspūdį, kad Holokausto švietimas ir žinių apie gyve-
nusius ir nužudytus mūsų žydus sklaida gali būti ir be 
popsinių šou ar vaišių, be skraidančių kamerų ir akciji-
nių vagonų. Ir būti iš tiesų. Į renginio pabaigą netgi pa-
sirašė tokia pastaba, kad viena Vilkienė verta dešimties 
vilko valių, bet sugrįžusi į tribūną Vanagaitė, antrina-
ma Gurevičiaus, viską sustatė į kitokias vietas. Būtent 
šis projektas esąs Holokausto edukacijos kvintesencija, 
Vanagaitė – jos kūnas, o matydama, kaip 700 moki-
nių stovi Paneriuose prie duobės ir Simonas pasakoja, 
kaip šaukštais buvę kasami tuneliai, ji supratusi, kad 
jis esąs Holokausto edukacijos siela. Ir tai dar ne vis-
kas. Dar tiesmukiau už Venclovą pačiais demokratijos 
šaukliais apskelbusi Katzą ir Zuroffą, ji pasvarstė, kas 
bus, kai jų nebebus, – tada mes turėsime patys visa tai 
daryti. Demagogijos viršūnė. Gėda (Vanagaitei, Zuokui, 
„Vilko valiai“). Bet pamėginkime apibendrinti ramiai.

Tikrovė ir kontekstai. Komentarų šiam renginiui rei-
kia bent trejopų. Pirma, apie praeitį: kaip tuomet viskas 
buvę, turint galvoje, kas buvo pasakyta. O prikalbėta 
tiek daug, kad pati praeitis labai sunkiai bepasiekiama: 
vien šio teksto rašymo metu renginyje dalyvavę žmonės 
į viešumą paleido bent pustuzinį tekstų14. Antra, apie 
atminimo strategijas: kas ką kaip kam? Trečia, apie 
konkrečius šio projekto žaidėjus ir jų tikslus.

Apie istoriją pasistengsiu kalbėti punktais. Pirma, 
nacionalsocializmo (N) ir komunizmo (K) sukergimai 
ir supynimai nėra dabartinių rytų europiečių manipu-
liacijų rezultatas, o atvirkščiai ir netgi priešingai: tada, 
1939aisiais, N ir K taip stipriai (ir laisvanoriškai, nie-
kieno neverčiami) tarp savęs taip stipriai susipynė, kad 
ir kilo pasaulinis karas, ir neliko Rytų Europos su jos 
politine įvairove bei nacionaliniais pasauliais – vien rau-
donai rudos „kruvinos žemės“, anot Timothy Snyderio. 
Iš N ir K bendrystės ir draugystės neliko Lenkijos, iš in-
teresų derinimo ir tarpusavio varžymosi – Baltijos vals-
tybių, o štai Holokaustas prasidėjo nuo jų žutbūtinio tar-
pusavio susirėmimo. Trečiasis Reichas pradėjo visuotinį 
žydų naikinimą tik užpuolęs Sovietų Sąjungą, ir be šios 
aplinkybės Holokausto nei istoriškai, nei memoriališkai 
nesuvoksime. Kolaboravimas su N arba K „kruvinose 
žemėse“ retai būdavo laisvo ir sąmoningo apsisprendimo 

„būti žydu“ Lietuvoje

12 geresnio pristatymo už vikipedinį rasti nepavyko: http://en.wiki-
pedia.org/wiki/Prague_declaration_on_european_Conscience_and_
Communism.

13 http://www.seventyyearsdeclaration.org; tekstą pasirašė ir aštuoni 
žymūs Lietuvos socialdemokratai.

14 Paskutinis, ryškiausias ir labiausiai gluminantis dėl demonstraty-
viai asmeniško angažavimosi – pačios vanagaitės: http://www.delfi.lt/
news/ringas/lit/r-vanagaite-lietuvoje-apie-tai-nekalbejome-nekalbame-
ir-nekalbesime.d?id=67812572.
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rezultatas; kaip yra vaizdžiai parodęs Yehuda Baueris15, 
būta ir bendrų (pereinamųjų, taigi profesionalių) tal-
kininkų, o kai (dažniausiai) vienų (potencialios) aukos 
tapdavo kitų (kad ir entuziastingais) talkininkais, tai 
vis tiek būdavo pirmiausia ne lietuvių, lenkų, žydų, vo-
kiečių ar rusų, o arba N, arba K, arba jų tarpusavio san-
tykių poveikio reikalas. Galima pritarti Sužiedėliui, kad 
1941 m. liepa–rugsėjis buvo kruviniausias ir juodžiau-
sias Lietuvos istorijos puslapis, bet šis puslapis – ne iš 
tautų (lietuvių ir žydų), o iš ideologinių režimų (N ir K) 
tarpusavio santykių (apėmusių ir mus) knygos.

Apie tuos (į skliaustus) paimtus mus – antras komen-
taras. Bepigu varyti ant lietuviškojo nacionalizmo, kai 
su juo vidujai nesitapatini, – tada ir nuskamba viskas 
taip demonstratyviai nuoširdžiai: mes, lietuviai, kalti, 
kad neišmanome žydų istorijos, nepasmerkiame savų-
jų žudikų, neatmename aukų. Bet kai prabylama apie 
žudynes, – dabartines ar buvusias, vienkartines ar se-
rijines, juoba masines, – man visuomet neaišku, kodėl 
ir kas gali tapatintis su žudikais, sakyti, kad čia mūsų? 
Kaip kadaise yra suformulavęs šveicarų filosofas Her-
mannas Lübbe, kolektyvai gali būti tik aukos, o nusi-
kaltėliai – visada individualūs. Su žudikais tapatintis 
niekas (veikiau instinktyviai, nei racionaliai) paprastai 
nenori, todėl ir prasideda įvairios gynybinės reakcijos: 

tai čia tik padugnės, tik saujelė, gal čia daugiau kiti, gal 
mažiau čia tų žydų buvo. Rafinuočiausia gynyba: jei jau 
žudė, tai nebe lietuvis... (Žinia, pasakojimai apie „pačių 
žydų“ kaltę – jau nebe gynyba, o nužmogėjusi dema-
gogija.) Bet už viso to galima įžvelgti racionalią mora-
linę nuostatą: mes nežudėme. Žudikai – ne mūsiškiai. 

Žydų žudynėse, – ar į jas buvo įjungta savanoriškai, ar 
įklimpta per kvailumą, ar nepasitraukta iš bailumo, – 
vykdytojo tautybė niekaip nebuvo pagrindinis (ar antri-
nis) motyvas, tad rūšiuoti žudikus pagal nacijas – kaip 
ir rasizmas. Kaip ir rasizmas būtų dėl Breiviko žudy-
nių (ar Gabrieliaus paėmimo globon) kaltinti norvegų 
tautą, jos tradicijas, įstatymus... Tulpiniai žudė daug ir 
metodiškai, bet veikiausiai ne dėl to, kad buvo panevė-
žiečiai. Panevėžietiškumas labiau jungia jų aukas.

Man išžudyti Lietuvos žydai, kaip ir kitos N bei K 
aukos mūsų kraštuose (kur buvo buvusi, kur yra Lietu-
va) – irgi mūsiškiai. O nusikaltimų sumanytojai, vyk-
dytojai ir talkininkai – ne mūsiškiai. Tautybė (kilmė, 
taigi ir gimimo vieta, socialinė aplinka) tokiais atvejais 
visada minėtina (lietuvis, kybartiškis, žydas, gruzinas, 
gudlenkis), jei buvo pačiam žmogui svarbi (užtat gana 
kvaila pabrėžti Stalino gruziniškumą, Hitlerio austriš-
kumą, Zinovjevo žydiškumą ar Dzeržinskio lenkišku-
mą), bet niekada neverta į ją susifokusuoti. Tie, kas 
dalyvavo Lietuvoje išžudant mūsų žydus, – daugiausia 
lietuviai. Ir ką? Darykime jų sąrašus, dar geriau – ra-
šykime jų biografijas, palengva atskleisdami (jei pa-
vyks) tipinius bruožus, bet tiesiog neatiduokime mūsų 
žydų tiems, kurie pagal tapatybę yra nacių medžiotojai 
(kaip Zuroffas) ar istorijos gynėjai (kaip Katzas). Nes 
jiems mūsų gyvenę ir išžudyti žydai – tik instrumentas. 
Kai medžioji nacius, jų talkininkus, šių teisintojus, anų 
gynėjus (nacių draugystės su komunistais pabrėžėjus, 
lietuvių žudikiško antisemitizmo kvestionuotojus etc.), 
tampi panašesnis į žydų medžiotoją pulkininką Landą 
iš Quentino Tarantino Inglourious Basterds: mąstai 
pusiau kaip biurokratas, pusiau kaip rasistas. Yra for-
malių požymių sąrašas, yra veikimo teritorija... O kai 
toks medžiotojas pradeda imti atlygį iš kitų medžioklių 
organizatorių? Kai Zuroffas su Katzu elementariai pra-
deda dirbti putinistams, kaip tai nutiko jiems pradėjus 
bendradarbiauti su World without Nazism? Kas tada? 
Nieko. Jie tiesiog įsijungia į kovos su fašizmu stovyklą. 
Tada jau svarbiausia, kad kokie nors nacių talkininkai 
lietuviai būtų nuteisti. Kad niekas nekalbėtų apie jo-
kius K nusikaltimus. Kad niekas nedrįstų nieko, kas 
susiję su K, gretinti, lyginti ar statyti netoliese N nu-
sikaltimų. Kad niekas neliestų ir nekritikuotų Rusijos, 
kai jos pašonėje tiek nacionalistų, banderovcų. Žydo-
banderovcų, – kaip mėgsta sakyti radikaliausi melagiai 
putinistai. Pasakykime aiškiai: būti žydu (JAV piliečiu, 
litvakų palikuonimi, iš duginų ir djukovų užsakymų 
pragyvenančiu etc.) šiandien anaiptol ne tas pats, kas 
žūti žydu karo metais Lietuvoje ar kitur. Katzas ir Zu-
roffas neturi nei politinės, nei moralinės teisės mums 
aiškinti, kaip mes turime atsiminti mūsų praeitį, kaip 
turime tirti ir vertinti nusikaltimus ir atminti aukas. O 
apie tautines (žydų ar lietuvių) teises ar netiesas tekal-
ba naciai ir jų pakalikai.

neRijus šePetys

15 yehuda bauer, The Death of the Shtetl, yale: yale university Press, 
2010.

vilniaus užupio žydų kapinės. iš http://en.wikipedia.org/wiki/
jewish_cemeteries_of_vilnius#/media/File:jewish_cemetery_in_
vilnius1
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Belieka paklausti, o kaip tada kalbamas projektas? 
Katzas stipriai pasismagino, skelbdamas ir skleisda-
mas žinią, kad Lietuvoje jau pavyksta perimti Holo-
kausto švietimą iš raudonai rudųjų į geriečių rankas. 
Ar tai reiškia, kad antraštėje suformuluotas klausimas 
vis dėlto skaitytinas retoriškai? Kad laimėjo prorusiš-
kos jėgos ir Lietuvos priešai? Gal ir ne. Konferencijoje 
buvo padaryta viskas, kad būtų kuo labiau tarpusavy-
je sukiršinti visi, kas tik įmanoma. Sumušti geriečiais 
apskelbtus Katzą ir Zuroffą kaktomis su tais, kuriuos 
jie visaip kaltina ir šmeižia, reiškia skatinti antisemi-
tizmą, tautinę nesantaiką, praeities tiesos nemeilę ir 
norą piktintis, keršyti, drožti ir rėžti dalines tiesas. Bet 
skatinti nereiškia pasiekti. Taip, Zuroffas su savo ne-
santaikos kurstymu glaudžiasi prie rimtos Holokaus-
to atminimo institucijos Yad Vashem. Taip, Katzas su 
savo melagystėmis ir šmeižtais randa prieglobstį mažo-
je Lietuvos žydų bendruomenėje. Taip, abu jie iškelia-
mi į demokratijos Lietuvoje šulus Vilniaus savivaldybę 
valdžiusios Artūro Zuoko grupuotės pastangomis. Bet 
lietuvių ir žydų santykiuose dėl to realių konfliktų ne-
padaugėjo, nepagilėjo, neišsiplėtė. Dėl projekto „Būti 
žydu“ antisemitizmo Lietuvoje netapo daugiau, ir tuo 
pasidžiaukime.

Aš ilgai svarsčiau, ar „Vilko valios“ veikla yra tik naivi 
(taigi ir nuoširdi), ar ir sąmoningai kenkėjiška? Ar būti 
žydu jai svarbiau, ar kad Zuoko partija (ne be tautinės 
nesantaikos kurstytojų paramos) patektų į Seimą? Iš 
paskutinės Vanagaitės viešos išpažinties galėjo susi-
daryti įspūdis, kad žydų Tragedijos atmintis jai iš tiesų 
rūpi. Tačiau būdas, kaip ji įvardija buvusių, esamų ir 
būsimų dalykų padėtį, rodo, kad ideologinis pasaulio 
matymas jai priimtinesnis už faktinį. Gražus ir lengvai 
nufilmuojamas melas geriau už sudėtingą ir miglose 
paskendusią tiesą. Kaip sakytų žinomas Lietuvos poli-
tologas: Nežinau, nežinau... Arba kaip sakytų dar žino-
mesnis žydas, išmintingojo mokytojo Gamalielio moki-
nys fariziejus Saulius, tapęs suvis žinomu krikščionių 
„tautų apaštalu“:

Koks tada pranašumas būti žydu arba kokia nauda iš 
apipjaustymo?! Visokeriopas! Pirmiausia tas, kad jiems 
buvo patikėti Dievo žodžiai. O jei kai kurie tapo neišti-
kimi? Ar jų neištikimybė panaikins Dievo ištikimybę? 
Nieku būdu! Dievas išlieka tiesakalbis, o kiekvienas 
žmogus – melagis, kaip parašyta:

Kad tavo žodžiai būtų pripažinti teisūs,
Ir laimėtum, kai esi teisiamas. (Rom 3, 1–4)

„būti žydu“ Lietuvoje

Tomas Vaiseta

Nuobodulio 
VisuomeNė
kasdieNybė ir ideologija 
VėlyVuoju soVieTmečiu 
(1964–1984)

gyvenimui vėlyvuoju sovietmečiu pažinti neužtenka politinės ir eko-
nominės istorijos. Nepastebima ir sunkiai apčiuopiama kasdienybė 
gali atverti naują ir netikėtą nugyvento laiko panoramą. ypač kai 
kalbame apie laikus, kai valdžia mėgino kontroliuoti visas gyvenimo 

sritis, – kasdienybė iš užmesto tinklo išsprūsdavo kaip smulkios žuvys. Pasiūlydamas savitą nuobodulio 
interpretaciją istorikas Tomas Vaiseta monografijoje bando sugaudyti šią lakią tikrovę ir paaiškinti, 
kaip sovietinė ideologija veikė kasdienį gyvenimą. Neįprastas žiūros kampas jam leido prieiti prie tų 
temų, kurios iki šiol lietuviškoje sovietinės okupacijos metams skirtoje istoriografijoje mažai ar visai 
nebuvo gvildentos: viešoji erdvė ir paslapties kultūra, skaitymas ir bibliotekos, sovietinė satyra, skundų 
pasaulis, darbo etika, veltėdystė ir demonstracijos. „istorijoje nepastebima kasdienybė pasirodė esanti 
stipresnė už „istorijos kūrėją“ – ideologiją“, – rašo autorius.
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tauta ir kaita

KęSTUTIS K. GIRNIUS

Tautos ir jos kultūros santykis yra 
intymus, bet kartais ir prieštarin-
gas. Kultūra plačiąja prasme apima 
svarbiausias objektyvias tautos ypa-
tybes – kalbą, tradicijas, papročius ir 
kita, – padarančias tautą tuo, kas ji 
yra, tad iš dalies lemia vadinamąją 
tautinę individualybę, būtent tai, kas 
vienas tautas skiria nuo kitų. Įpras-
ta kalbėti apie kultūros svarbą, porei-
kį ją puoselėti, vertinti ir perduoti at-
einančioms kartoms, nes ji įkūnija ir 
išsaugo iš tėvų bei protėvių paveldė-
tas vertybes, kurios įprasmina gyve-
nimą, suteikia gaires asmens veiks-
mams. Bet šis gana idiliškas žvilgsnis 
į tautos kultūrą ne visada galioja. Kai 
kultūra keičiasi itin sparčiai bei radi-
kaliai ir faktiškai atsiribojama nuo jos, 
tai pap rastai ženklas, kad, užuot di-
džiavusi ja, jos gėdijamasi.

Akademinėje literatūroje daugiau 
negu 50 metų pabrėžiamas tariamas 
skirtumas tarp Vakarų ir Rytų Euro-
pos nacionalizmų. Pilietiniu tautos su-
pratimu grindžiamas Vakarų varian-
tas esąs taikesnis ir pakantesnis. Rytų 
variantas pabrėžiąs etniškumą ir gi-
minystės bei kraujo ryšius, esą pik-
tybiškesnis, skatinąs priešiškumą ki-
toms tautoms, net etninį valymą. Šis 
kontrastas akivaizdžiai atmestinas. 
Nacizmas buvo pats piktybiškiausias 
nacionalizmas (jei jį laikome naciona-
lizmu, o ne rasizmu), bet Vokietija vi-
sada buvo sudėtinė Vakarų Europos 
kultūros ir politikos dalis. Italija buvo 
pirmoji fašizmo tėvynė. Siekdami su-
kurti savo nacionalinę valstybę, vokie-
čiai neturėjo sukurti nuosavos aukšto-
sios kultūros ir išsivaduoti iš svetimos 
šalies imperinės priespaudos. Jos 
aukštoji kultūra buvo seniai išvystyta, 
kūrėjų panteonas galėjo varžytis su bet 

kuria Europos šalimi. Nereikėjo išvyti 
svetimo engėjo, reikėjo tik sutelkti ma-
žas suverenias vokiškas valstybes ir 
valstybėles į vieną vokiškas žemes ap-
rėpiantį politinį vienetą. Italijos kelias 
į susivienijimą ir suverenumą buvo su-
dėtingesnis, nes reikėjo išvaduoti šiau-
rės Italiją iš Austrijos ir Vengrijos im-
perijos glėbio. Bet, kaip ir vokiečiai, 
italai turėjo seną ir garbingą aukštą-
ją kultūrą, antai jos architektai statė 
daugelį gražiausių Lietuvos bažnyčių 
ir rūmų. Rytuose reikalai buvo gero-
kai sudėtingesni. Reikėjo išsivaduoti 
iš svetimos šalies priespaudos, sutelkti 
tautiečius į etnografiškai vieningą po-
litinį vienetą (itin sunkus uždavinys, 
nes įvairūs etnosai gyveno šalia vie-
ni kitų, o miestuose vyravo kitatau-
čiai) bei sukurti savo aukštąją kultūrą. 

Vakaruose tautinė konsolidacija  
vyko iš viršaus, valstybei ir valdžios 
struktūroms atliekant pagrindinį  vaid 
menį, dvaro ir aukštuomenės kalbai 
išstumiant vietos dialektus ir patois. 
Vakarų Europoje vyravo niekinantis 
požiūris į valstiečius. Jie nebuvo idea-
lizuojami kaip tautinės kultūros nešė-
jai, užtat laikyti tamsiais, atsilikusiais, 
prietaringais, linkusiais gerti ir peš-
tis žmonėmis, kuriuos reikėjo perau-
klėti, apšviesti, pakeisti iš pagrindų. 
Į valstiečius su panieka žiūrėjo ne tik 
bajorija, bet ir miestiečiai, kas matyti 
iš Jano Steeno, Adriaeno Brouwerio 
ir kitų vadinamųjų olandų 
genre tapytojų darbų. Vals-
tiečių transformacija, jų 
pavertimas miestiečiais ir 
piliečiais buvo laikomas bū-
tina pažangos sąlyga. Rytų 
Europoje tautinė konsolida-
cija vyko iš apačios, iš liau-
dies, įtikinant šviesuomenę 

vėl kalbėti tik valstiečių kalbama pro-
tėvių kalba ir sugrįžti į tautos kamie-
ną. Šios aplinkybės lėmė diferencijuo-
tą požiūrį į valstiečius ir jų kultūrą. 
Skirtingai nuo Vakarų, Rytų Europoje 
valstiečiai ir jų kultūra nebuvo nieki-
nami, vyravo dviprasmiškos nuostatos. 
Viena vertus, sava kultūra ir papročiai 
buvo laikomi protėvių sukauptos pa-
tirties ir išminties saugykla. Jais buvo 
didžiuojamasi, jaučiama pareiga juos 
išsaugoti, – dar ir todėl, kad manyta, 
jog jie įkūnijo vertybes, kurių nebuvo 
Vakaruose, ir kurios tautai (liaudžiai) 
suteikė dvasinį pranašumą. Antra ver-
tus, tradicinė kultūra iš esmės buvo 
valstietiška. Nors valstiečiai buvo ver-
tinami dėl to, kad išsaugojo tautinę 
kalbą ir kultūrą, taigi tautinio atgimi-
mo pamatą, buvo įsisąmoninta, nors 
ir ne be apgailestavimo, kad tradici-
niai papročiai užkerta kelią tautos at-
sinaujinimui, kad tradicinė gyvensena 
buvo tolesnio vystymosi stabdis, ir kad 
moderniame pasaulyje nei valstiečiai, 
nei romieji nepaveldės žemės. Švie-
sios ateities nesukurs dori, bet beraš-
čiai mužikai, pripratę su kepure ran-
kose droviai klausytis dvarininkų ir 
ponų nurodymų. Buvo jaučiamas po-
reikis keisti tradicinę kultūrą, ją pri-
taikyti modernioms aplinkybėms, kad 
būtų galima sėkmingai varžytis su ki-
tais atžvilgiais pažangesnėmis Vakarų 
tautomis. Rengiant tautą nepriklauso-

mybei ir suvereniam gyve-
nimui, reikėjo ją išlaisvin-
ti iš tradicinio pasyvumo ir 
palankumo autoritarinėms 
struktūroms, priversti ją iš 
dalies atsisakyti tradicinio 
gyvenimo būdo. Priešingu 
atveju ji buvo pasmerkta 
likti tamsi ir kitų valdoma. 

įžvalgos
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Taigi pagarbą protėvių pasiekimams 
lydėjo kritiškas požiūris į tautiečius. 
Liaudis nebuvo idealizuojama, nes 
buvo akivaizdu, jog priespaudos me-
tai neliko be poveikio, sukūrė ir įtvir-
tino iškreiptą mąstyseną ir gyvenimo 
sampratą. Tauta buvo kritiškai verti-
nama, ne tik gerbiama ir aukštinama. 
Gerąsias savybes reikėjo puoselėti, ne-
tinkamas pašalinti. Prireikė tautą iš-
vaduoti ne tik iš išorinių engėjų, bet 
ir iš engimo paveiktos ir užguitos savo 
narių sąmonės. Šį poreikį keisti žmo-
gų ir jo mąstyseną išsakė filosofas Je-
anas P. Sartre’as savo įvade Frantzo 
Fanono knygai Les Damnés de la Ter-
re su jam būdinga retorine hiperbole. 
Esą kai pavergtasis čiabuvis nužudo 
europietį, tai jis vienu šūviu nušauna 
du zuikius: jis sunaikina engėją ir en-
giamąjį, lieka negyvas žmogus ir lais-
vas žmogus. 

Rytų Europos valstietiška kultūra 
išnyko, nes turėjo išnykti, nesant jai 
tinkamos terpės moderniame pasau-
lyje. Bet nostalgija praeičiai išliko, ką 
liudija ne tik paplitę tautinių šokių ir 
dainų ansambliai, bet ir kartais pra-
siveržianti Vakarų ir su jais susijusių 
modernizmo ir globalizacijos kritika, 
polinkis tapatinti Vakarus su deka-
dansu, doros ir vertybių stoka. Įvairio-
se šalyse buvo nusigręžiama nuo tra-
dicinės kultūros skirtingais tempais 
ir būdais. Lietuvoje šis procesas vyko 
nuosaikiai, be ypatingos skubos ir gana 
spontaniškai, pirmieji pokyčiai nebuvo 
valdžios primesti. Valstiečiai pirmiau-
sia tapo ūkininkais, tik sovietų okupa-
cijos metais jie prievarta virto kolchoz-
nikais. Nors Bažnyčiai netrūko priešų, 
bet iki okupacijos nebuvo organizuotai 
kovojama su ja ir tais religiniais pa-
pročiais, kurie ženklino ir kasdienybę, 
ir reikšmingiausius lietuvio gyvenimo 
momentus. Kitur būta kitaip. Sovietų 
valdžia negailestingai griovė tradicinį 
rusų liaudies gyvenimą, sunaikinda-
ma tris pagrindinius liaudies tapaty-
bės ir savipratos elementus. Valdžia 
išardė kaimo bendruomenę ir suvarė 

valstiečius į kolchozus, persekiojo sta-
čiatikybę ir išgujo ją iš viešojo gyveni-
mo, panaikino monarchiją, nužudyda-
ma carą globėją ir visą jo šeimą. Tiesa, 
pokyčius skatino ne rusų nacionaliz-
mas, kuris buvo svetimas komunistų 
hierarchijos viršūnėms, bet marksiz-
mas. Itin žiaurių priemonių griebėsi 
SSRS vadovai, laikydami valstiečių 
mases klasės priešais, kuriuos kuo 
greičiau reikėjo paversti darbininkais 
proletarais. Kemalis Atatiurkas ne-
mažiau atkakliai kūrė naują turką – 
žmogų, kuris neteikė pirmenybės savo 
musulmoniškai religijai.

Daugelis išsivadavimo sąjūdžių sie-
kė radikaliai pakeisti savo liaudies 
kultūrą ir gyvenseną. Šįmet išleisto-
je knygoje The Paradox of Revolution 
žinomas politinis teoretikas Michaelis 
Walzeris nagrinėja Izraelio, Indijos ir 
Alžyro nacionalinio išsivadavimo są-
jūdžius. Visus juos įkvėpė pasaulietiš-
kos demokratijos idealai, visi trys pa-
siekė pergalę ir perėmė šalies valdžią. 
Bet po kokių trisdešimt, keturiasde-
šimt metų pamatiniams šių šalių 
principams ir institucijoms milžinišką 
iššūkį metė religiniai ekstremistai: ul-
traortodoksiški žydai ar mesianizmo 
įkvėpti sionistai, kovingi induistai, is-
lamo radikalai. Pats išsivadavimo pa-
radoksas yra gana nesudėtingas: se-
nieji gyvenimo būdai turi būti atmesti 
ir įveikti – visiškai. Bet juos brangina 
daugelis vyrų ir moterų, nes tai yra 
jų gyvenimo būdai. Pirmieji sionis-
tai buvo įsitikinę, jog žydai turėjo at-
sikratyti diasporai būdingo romumo, 
polinkio nusileisti ir pataikauti, poli-
tinių ambicijų stokos. Indijos ir Alžyro 
liaudis nepergyveno egzodo, bet nuo-
latinė priespauda skatino dvasingu-
mą ir apolitinę egzistenciją. Buvo sie-
kiama išguiti „dvaro žydo“ sindromą, 
Alžyre – suteikti moterims teisių, In-
dijoje – panaikinti neliečiamųjų kas-
tą. Siekdamas nustatyti priežastis, dėl 
kurių nesisekė įtvirtinti sekuliarios 
demokratijos vizijos, Walzeris prieina 
prie išvados, kad pertvarkos buvo per-

dėm radikalios, primestos iš viršaus, 
neatsižvelgiant į žmonių prisirišimą 
prie tradicijų ir senosios kultūros, pro-
tėvių gyvensenos. Vien negatyviai ne-
galima išvaduoti tautos, nepakanka 
vien neigti tradicinę pasaulėžiūrą, ją 
uždrausti ar panaikinti, reikia rimtai 
atsižvelgti į interesus ir poreikius tų, 
kuriuos siekiama pakeisti. 

Ne visos tradicijos ir kultūros ele-
mentai yra vertingi ir verti palaiky-
mo, kad ir kiek protėviai juos brangi-
no. Nusigręžimas nuo jų puošia tautą. 
Bet šios tradicijos, ypač religinės, yra 
taip giliai įsišaknijusios, kad agresy-
vios pastangos jas pašalinti atgaivina 
ir sustiprina reakcingąsias jėgas, ku-
rios kitomis aplinkybėmis liktų pari-
byje. Krikščionybė geriau susidorojo 
su modernybės iššūkiais bei susitaikė 
su sekuliariu pasauliu, iš dalies dėl jos 
racionalizmo persunktos teologijos, iš 
dalies dėl šimtmečius trukusio buvoji-
mo kartu, privertusio abi puses ieškoti 
ir rasti abiems priimtinus kompromi-
sus. Įdomiau klausti, kodėl tradicinė 
kultūra tiko XVI–XIX a., bet nebe-
tiko XX a. Teisingas atsakymas gali 
būti tai, kad, tradiciniam etnosui tam-
pant modernia tauta, atsikratyta gi-
liam modernios tautos poreikiui save 
valdyti prieštaraujančios liaudies iš-
ugdytos mąstysenos ir pasaulėžiūros 
(ypač politinio pasyvumo ir susitaiky-
mo su likimu). Tada turėtume dar vie-
ną argumentą, kodėl nevalia moder-
nios tautos sutapatinti su ilgaamžiu 
etnosu, nors abiejų bendruomeninių 
formacijų nariai turi maždaug tuos pa-
čius protėvius, kalba ta pačia kalba, iš 
dalies laikosi tų pačių papročių. Ben-
drumų ir tąsos neužgožia radikalūs 
skirtumai tol, kol kaitos procesą valdo 
pats etnosas ar tauta. Beveik visi vals-
tietiški lietuviški papročiai išnyko, bet 
galima kalbėti apie kultūros bei tradi-
cijos tąsą, nes, nepaisant kai kurių so-
vietų laikų iškrypimų, Lietuvoje perė-
jimo procesas buvo gana organiškas ir 
pačių lietuvių valdomas. Nors ir paki-
tusios, tradicijos tebėra mūsų. 	

įžvalgos
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FiLosoFija iR univeRsitetas

Alvydas Jokubaitis

FilosoFija

Kalbant apie universiteto prasmę, sunku suprasti, ko-
dėl graikiškas žodis scholé, reiškiantis laisvą laiką, loty-
niškai virto scola, o angliškai apsivertė į school. Ta vie-
ta, kur žmonės ugdomi ir mokomi, reiškia ne mokyklą, 
o laisvalaikį. Tai visiškai netinka dabartiniam univer-
sitetui apibūdinti. Dabartinis universitetas suvokiamas 
kaip darbo ir gamybos vieta ir, galima sakyti, atiduotas 
ekonominio mąstymo diktatūrai. Mes į universitetą 
pradėjome žiūrėti kaip į ekonominę įstaigą, kuri visus 
moko ekonominio pasaulio supratimo. Juokingiausia 
ir tragiškiausia šioje istorijoje yra tai, kad diktatoriu-
mi tapusi ekonomika visiems pristatoma kaip laisvės 
simbolis ir garantas. Friedricho Augusto von Hayeko 
žodžiais, ekonominės laisvės praradimas yra tolygus 
bet kokios laisvės praradimui ir tampa keliu į vergovę. 
Ekonominio mąstymo pavertimas universiteto gyveni-
mo pagrindu taip pat tampa keliu į vergovę. Žvelgiant 
iš Filosofijos fakulteto perspektyvos, sunku suprasti, 
kaip ekonominio būtinumo pasaulis gali tapti laisvės 
simboliu. Tačiau būtent tuo šiuo metu tiki Vakarų vi-
suomenių piliečiai. Tai reiškia, kad jie turi problemų su 
laisvės samprata. Akivaizdu, kad ekonomikos ir darbo 
pasaulis nėra laisvės pasaulis. Darbas prasideda nuo 
išlikimo gamtoje ir visuomenėje būtinybės. Pasirėmus 
krikščioniška perskyra, galima sakyti, kad artes libe-
rales skiriasi nuo artes serviles, laisvieji menai skiriasi 
nuo vergiškų menų. Filosofija yra laisvasis menas.

Jeigu norime suprasti, kas vyksta dabartiniuose uni-
versitetuose, pirmiausia reikia pasakyti, kad artes li-
berales keičia artes serviles. Studentai ir dėstytojai su-

vokiami kaip darbininkai ir jų veikla suvokiama kaip 
produkcijos gamyba ar mokymasis gaminti produkciją. 
Studentas nebėra vien tik studentas, o dėstytojas ne-
bėra vien tik dėstytojas. Jie, pasinaudojus Ernsto Jün-
gerio terminais, turi būti vadinami die Arbeiter. Darbi-
ninkas – tai jau ne ekonominė, o filosofinė kategorija. 
„Darbininko“ sąvoka apibūdina dabartinio universiteto 
esmę. Mes susirenkame į gamyklą, ekonominę korpora-
ciją ir ekonomikos ministerijos padalinį. Sunku kalbėti 
apie ryšį su senąja akademija. Sunku skaityti Immanu-
elio Kanto Fakultetų ginčą, kur sakoma, kad aukščiau-
sias yra Filosofijos fakultetas.

Kai Hannah Arendt sako, kad vita activa Naujaisiais 
amžiais pakeitė vita contemplativa, ji pasako per mažai. 
Universitetas tapo gamybos visuomene, kuri tvarko-
ma pagal fabriko vadybos principus. Dėstytojai gamina 
studentus, kurie turės gaminti produkciją, ir jų ben-
dra veikla vertinama pagal gamybinius principus. Tai, 
kas anksčiau buvo namų ūkio reikalu, t. y. ekonomika, 
šiandien tapo politinio ir universitetinio gyvenimo pa-
grindu. Universitetui kaip fabrikui nereikia nei vita 
contemplativa, nei artes liberales. Net žmogaus siela 
pradėta aiškinti moksliškai ir techniškai. Aišku, žmo-
nėms leidžiama prisiliesti prie artes liberales, bet tik 
tam, kad jie pailsėtų šeštadienį ir sekmadienį, o paskui 
dar geriau dirbtų fabrike nuo pirmadienio iki penkta-
dienio. Net filosofija pajungiama darbo logikai ir darbi-
ninko idealui. Sovietmečiu universiteto dėstytojai buvo 
vadinami „protinio darbo atstovais“. Per 25 metus nie-
kas nepasikeitė, bet tik dar labiau pablogėjo. „Protinis 
darbas“ pamažu virto „intelektualiniu darbu“, t. y. nuo 
Kanto Vernunft nusileista žemiau – iki Verstand. Filo-
sofijos fakultetui tai beveik mirties nuosprendis. Filoso-
fai bando prisitaikyti prie dabartinės ekonominės kor-
poracijos, vadinamos universitetu, ir tai yra jų dvasinė 
mirtis. Įsivaizduokite mokslinę produkciją gaminantį 
Platoną, Aristotelį, šv. Tomą Akvinietį ar Kantą.

Arbeiterio, ekonomikos arba vartotojų visuomenės 
žmogus nepasitiki viskuo, kas nėra sunkus darbas ir 
gamyba ir ko negalima panaudoti gamybai. Jį nervina 
viskas, ką Dievas atsiunčia žmonėms kaip malonę – fi-
losofinę išmintį, skonį, grožio pajautimą ar meilę. Ana-
litinė anglosaksų filosofija tampa gera filosofija, nes ji 

aLvydas jokubaitis (g. 1959) – filosofas, vu Filosofijos fa-
kulteto ir tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto pro-
fesorius. tyrimo sritys – politinė filosofija, politinės teorijos, 
filosofijos istorija; svarbiausios knygos: Liberalizmo tapatumo 
problemos (2003), Trys politikos aspektai: praktika, teorija, me-
nas (2005), Politika be vertybių (2008), Vertybių tironija ir poli-
tika (2012), Lietuva kaip problema: filosofiniai istoriniai politi-
kos tyrinėjimai (kartu su Raimundu Lopata, 2014). skelbiamas 
tekstas parengtas pagal paskaitą, skaitytą 2015 m. balandžio 
16 d., atsiimant vilniaus universiteto Filosofijos studentų moks-
linės draugijos įteiktą ketvirtąją „Filosofinę bulvę“ už nuopelnus 
Lietuvos filosofijai.
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reikalauja sunkaus darbo įsisavinant techninį diskur-
są, o kito pavidalo filosofinės studijos apibūdinamos tik 
kaip „primityvus“ sielos ugdymas, o ne darbas. Šioje 
vietoje verta prisiminti Ludwigą Wittgensteiną. Jo žo-
džiais, net atsakius į visus galimus mokslo klausimus, 
žmogaus gyvenimo problemos net nebūtų paliestos. Ta-
čiau šiandien viskas pamažu keičiasi – beprasmiškas 
mokslas geriau negu artes liberales, nes beprasmiškas 
mokslas yra darbas ir tarnauja darbui.

Kaip universitete šiandien vertinami Filosofijos fakul-
teto studentų bakalauro ir magistro darbai? Atsakymą 
žinome – kaip darbai. Mažai gilinamasi į jų turinį. Svar-
biausia, kad studento darbas atitiktų tam tikrus for-
mos reikalavimus, kad būtų padarytas darbas ir būtų 
dirbta. Dėstytojai studentams pradėjo teikti socia linę 
paslaugą, panašiai kaip komunalinio ūkio darbuoto-
jai. Tačiau pastarųjų paslauga yra daug svarbesnė už 
filosofijos dėstytojų teikiamą paslaugą, nes visuome-
nėje dingo vita contemplativa svarbos ir prasmės su-
vokimas. Tai reiškia, kad visoje universitetinėje darbo 
pasidalijimo sistemoje filosofai iš Platono pretendentų 
į karalius tapo menkiausiai vertinamais darbininkais. 
Tikroji filosofija šiandien gyvena ekonomikos ir vadybos 
fakultetuose, t. y. universiteto ūkio skyriuje. Sunaikinta 
Johno Newmano mintis, kad universitetas turi ugdyti 
džentelmenus. 

Kodėl taip atsitiko? Todėl, kad buvo sunaikintas artes 
liberales prasmės suvokimas. Laisvieji menai anksčiau 
netarnavo gamybai. Jie tarnavo pažinimui, žmogaus 
ugdymui ir išminčiai. Laisvieji menai patys sau buvo 
tikslas. Tie, kurie suprato filosofijos esmę, žinojo, kad 
žmogaus gyvenimas neturi būti tvarkomas pagal penk
mečio, universiteto strateginės veiklos planą ar Lietu-
vos ekonominius rodiklius Europos Sąjungos kontekste. 
Įsivaizduokite, koks geras bus gamybinis ir vadybinis 
rezultatas, kai koks nors universitetas iš 516 reitingų 
lentelės vietos pakils į 438 vietą. Mes jau išmokome 
džiaugtis tokiu požiūriu į universitetą. Išminties meilę 
pakeitė geros vietos reitingų lentelėje meilė. Reitingas 
užima Dievo vietą.

Universitetas žlunga, kai į jį žiūrima vien tik techni-
nės organizacijos požiūriu, kaip į gamyklą, bendrovę ar 
ekonominę korporaciją. Kodėl? Todėl, kad žmogus nėra 
sukurtas tik dirbti. Todėl, kad žmogus turi apmąstyti 
savo gyvenimo prasmę, turi paliesti klausimus, kurių 
jam neleidžia apmąstyti modernusis mokslas ir kurie 
vadinami filosofiniais, metafiziniais ir teologiniais klau-
simais. Žmogaus polinkis filosofijai yra natūralus, o ga-
mykla virtęs universitetas yra išsigimimas. Vienintelis 
tikrai laisvas žinojimas yra filosofinis žinojimas. Jei-
gu universitete nelieka filosofijos, kartu nelieka ir ar-
tes liberales. Tai du neišskiriamai suaugę dalykai. Tai, 
kas šiandien vadinama „Filosofijos fakultetu“, Vidu-
ramžiais buvo vadinama, bent jau vokiečių kraštuose, 

„Menų fakultetu“. Šiandien Filosofijos fakultete gamy-
bos daugiau negu meno. Fizika, ekonomika ir chemija 
žmonėms reikalingi kaip taikomieji mokslai. Filosofija 
šimtu procentų yra akademinė, t. y. laisva disciplina. 
Ji liečia ne vieną ar kitą žinių pritaikymo aspektą, bet 
visą asmenybę. Filosofai moko į save ir į pasaulį žiūrėti 
kaip į prasmę turinčią visumą. Ir kai pažvelgiama tos 
visumos akimis, tampa aišku, kad žmogus nėra darbi-
ninkas. Taip jį suvokianti filosofija yra klaidinga filo-
sofija. Dabarties universitetas jau yra ne akademinė, 
bet gamybinė institucija. Išsipildė liūdniausios Karlo 
Marxo pranašystės.

Kai filosofija pradeda tarnauti kažkam anapus sa-
vęs, ji nustoja būti filosofija. Kai universitete lieka vien 
tik taikomieji mokslai ir jiems pataikaujanti filosofija, 
vadinama „pozityvizmo“ ar „scientizmo“ vardais, uni-
versitetai galutinai nustoja būti akademinio ugdymo 
vieta. Nelieka svarbaus žmogiškumo saugotojo, kuris 
visada sakydavo, kad žmogaus gyvenimo tikslas nėra 
vien tik darbas, gamyba, vadyba ir psichoterapija. Pla-

vilniaus universiteto Filosofijos studentų mokslinė draugija  
alvydui jokubaičiui už nuopelnus Lietuvos filosofijai įteikė 

ketvirtąją „Filosofinę bulvę“. 2015-04-16. kristinos tamelytės nuotr.
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tono idėjų pasaulis nėra fabriko pasaulis. Šv. Tomas 
Akvinietis yra sakęs, kad žmogui tobulėti padedančio-
je visuomenėje turi būti žmonių, kurie savo gyvenimą 
paskiria kontempliacijai, t. y. filosofijai ir teologijai. Fi-
losofinė kontempliacija reikalinga ne tik atskiram žmo-
gui, bet visai visuomenei. Lietuva nėra ta visuomenė, 
kurioje būtų vertinama filosofinė refleksija. Tapę dar-
bininkais, lietuviai dirba net poilsiu vadinamą darbą, 
o ne kontempliuoja. Turizmo industrija nėra filosofi-
nė kontempliacija, net kai turistai aplanko Atėnus ar  
Jeruzalę.

Lietuvos studentų filosofijos žinios daugybe atžvilgių 
šiandien nesiekia 1579 m. lygio. Užtenka paklausyti 
pirmakursių. Net jeigu mūsų universitetas taptų 431 
pasaulio reitingų lentelėje, filosofinės refleksijos lygiu 
jis savo nelaimei gali likti ties 1579 m. riba (čia kalbu ne 
apie Filosofijos fakulteto, bet apie kitų fakultetų studen-
tus). Lietuvos universitetus baigusių žmonių filosofinė 
refleksija šiandien yra pasibaisėtina, tikros barbarybės 
požymis. Kai filosofija pajungiama žmogaus gamybinei 
veiklai („mokslas gali ir turi uždirbti daug pinigų“), uni-
versitetas įsiurbiamas į socialinį ir politinį organizmą, 
taip prarasdamas savo autonomiją. 

Kas yra „darbo universiteto“ priešingybė? Pirmiausia 
universitetas, kuris rūpinasi žmogaus siela, kuris nėra 
vien tik darbas ir turizmo industrijos suorganizuotas 
poilsis, bet numato santykį su prasmės klausimais. Fi-
losofija yra atvira viskam, kas nepasiekiama mokslinių 
tyrimų metodais ir kas pirmiausia liečia žmogaus dva-
sios arba moralės klausimus. Tai žmogų padaro žmogu-
mi, o ne darbininku. Tik filosofai universitete gali kal-
bėti apie pasaulį kaip visumą, atsižvelgdami į daugybę 
neišnaudotų kalbėjimo galimybių. Tik filosofai gali kal-
bėti apie laisvę. Dabartinis arbeiterio universitetas nu-
skurdina studentus dvasiškai, padaro juos vienmačiais 
žmonėmis, kaip tai suprato Herbertas Marcuse.

Ar visavertis gyvenimas yra vien tik savo darbą dir-
bančio žmogaus gyvenimas? Ne, filosofai žmogų mato 
plačiau negu gamyba ir vadyba. Reikia pripažinti, kad 
pasidavę gamybinio mąstymo logikai, dabartiniai uni-
versitetai pradeda plėsti nelaisvo mąstymo sritį. Pasau-
lio patyrimas nėra tai, ką mums sako gamtos ar sociali-
nių mokslų atstovai. Pabėgę nuo utilitarinių, gamybinių 
tikslų, žmonės universitete turi pamatyti tai, ko negali 
parodyti pragmatinis santykis su pasauliu. Mes iš uni-
versiteto pradėjome statyti sau ne tik panoptikumą, bet 
ir dvasios Aušvicą. „Arbeit macht frei“ kabojo virš įėjimo 
į šią pragaro mašiną. Žinau, kad jeigu pasakyčiau, jog 
malda yra svarbiau nei daugybė filosofų tekstų, būčiau 
tyliai išjuoktas. Dievas taip pat nepatenka į arbeiterio 
kasdienio darbo lauką. Sunku suprasti, kodėl darbu 
paversta filosofinė refleksija šiandien gali tapti kultu ir 
religija, ir dėl to yra savaime geresnė nei tikras tikėji-
mas Dievą. Kodėl tikėjimas Dievą tapo kažkuo žemiau, 

negu tikėjimas gamybos religija? Josefas Pieperis vie-
noje savo puikioje knygoje klausia, ar tai, kad universi-
tetai šiandien užsiima daugybe beprasmių tyrinėjimų, 
nėra ryšių su religija nutraukimo padarinys? Gali būti, 
kad tarp religijos pažeminimo, filosofijos paniekinimo ir 
universiteto virtimo fabriku yra glaudus ryšys.

Niekada neteko matyti tokio puolimo prieš filosofiją 
kaip per paskutinius kelerius metus. Kodėl? Todėl, kad 
filosofija trukdo tiems, kas universitetą nori padaryti 
„totalinio darbo“ universitetu. Bet ta filosofija, kuri nėra 
transcendentiška kasdienybei, gamybai ir mokslui, yra 
pseudofilosofija, kad ir kaip sunku tai būtų pasakyti. 
Pseudofilosofija, nes tai tik sofistika, pridengta pozi-
tyvizmo, ekonomizmo ir istorizmo vardais. Mūsų filo-
sofijos fakultetai šiandien dažnai moko ne filosofijos, o 
filosofizmo. Tai du skirtingi dalykai, besiskiriantys taip 
pat, kaip Sokrato filosofija skyrėsi nuo sofistikos. Dėl to 
galime nesutarti. Tačiau turime atminti, kad filosofijos 
nereikia visuomenei, kurios piliečiai galvoja, kad sutar-
ta dėl tikslų, ir vieninteliai likę klausimai yra techniniai 
klausimai, kuriuos turi išspręsti ekspertai. 

Nesuprasdami filosofijos reikšmės, universitetai 
griauna save. Gamtos ir technikos mokslams nereikia 
akademinės laisvės, nes tik filosofija tikrąja to žodžio 
prasme yra laisva ir kalba apie laisvę. Kuo labiau aka-
deminės studijos praranda filosofinį pobūdį, tuo labiau 
gamybinis determinizmas užvaldo universitetą. Moks-
las kalba ne apie laisvę, bet apie determinizmą. Tik fi-
losofinis pažinimas yra tikrai laisvas, ir šiuo savo požiū-
riu panašesnis į poeziją nei į mokslą. Kai mokslininkai 
kartais sako „mums reikia filosofijos“, neverta džiaugs-
mingai reaguoti į šį jų prašymą. Filosofija nėra tarnaitė, 
nors, atvirai pasakius, dažnai tik ja ir būdavo. Ji nėra 
tarnaitė savo prigimtimi. Isaiah Berlino žodžiais, „pro-
fesoriaus kabineto tyloje išaugintos filosofinės sąvokos 
gali sugriauti civilizaciją“. 

Filosofija dūsta dabartiniame universitete, bet kartu 
tai reiškia ir universiteto kaip akademijos mirtį. Nėra 
net menkiausios abejonės, kad tie, kas dusina filosofiją, 
anksčiau ar vėliau patiria filosofinį pralaimėjimą. Tik 
laiko klausimas, kada antifilosofinis universitetas su-
grius, neišlaikęs savo paties sukurtos beprasmybės naš-
tos. Nors už tai gali tekti sumokėti didelę politinę kainą, 
susietą su apmąstymais apie Vakarų likimą ar net Va-
karų saulėlydį. Civilizacijų konfliktas vyksta ne tik dėl 
gamtos išteklių, turtų, galios ir įtakos. Pagrindinis gin-
čas vyksta dėl žmogaus gyvenimo prasmės. Faktų paži-
nimas skiriasi nuo mūsų pasaulio supratimą formuojan-
čių sąvokų ir kategorijų pažinimo. Civilizacijos skiriasi 
kategorijų akiniais. Tikrai skiriasi pasaulis žmogaus, 
kuris tiki turįs nemirtingą sielą, ir pasaulis žmogaus, 
kurio pagrindinį tikslą suformavo vartotojų visuomenė. 

Kas gali užtikrinti, kad susižavėjimas mokslu, gamy-
ba ir technika vieną dieną nevirs neapykanta jiems? 
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Juk mes neturime ilgesnio gyvenimo šioje naujai su-
kurtoje beprasmybėje patyrimo. Kas bus, kai išseks se-
nieji filosofiniai ir religiniai prasmės šaltiniai? Kaip tai 
pakeis demokratiją? Kaip tai pakeis Vakarų kultūrą ir 
žmogaus dvasią? Ką darys mūsų vadybininkai, kai žmo-
nės paklaus, „kokia nauda iš naudos“? Ar po dabartiniu 
dramatišku vertybių perkainojimu neslypi neregėto 
masto anarchijos pavojus? Ar neslypi neregėto masto 
kultūrinės imperijos griuvimo pavojus? Tai vis klausi-
mai, į kuriuos nėra mokslinio atsakymo. Aišku tik tai, 
kad kai reikės atsakyti už blogas pasekmes, mes nerasi-
me kaltų, nes jų kūrėjai nesupranta atsakomybės, kuri 
yra filosofinė kategorija.

Ar universitetas turi mokyti atsakomybės? Šiandien 
dauguma mano, kad ne. Tačiau kas tada turi jos moky-
ti? Bulvariniai laikraščiai ir žurnalai? Masinė kultūra 
ir komunikacija? Jeigu universitetai nemoko pilietinės 
ir politinės atsakomybės, kam tada Lietuvai reikalingi 
tokie universitetai? Negi tik tam, kad studentai gautų 
techninių žinių ir susirastų draugų, padedančių asme-
ninei karjerai? Universitetas šiandien tapo tokia indi-
vidualizmo ir atomizacijos mokykla, kuri kenkia tiek 
jam pačiam, tiek visuomenei. Studentai ir dėstytojai 
tampa nieko bendro neturinčių žmonių bendrija. Uni-
versitetas šiandien turi didelių politinių problemų, ir jos 
yra jo pagrindinės problemos. Nebemokame atsakyti už 
visuomenę, valstybę ir tautą. Studentai nebemoka mąs-
tyti apie bendrąjį gėrį, nes to nemoka ir jų dėstytojai. 

Kiekvienas rūpinasi tik savimi. Universitetas pamažu 
virsta antikultūrine jėga.

Kai universitetas tampa gamykla, ekonomine korpo-
racija ir profesine mokykla, padaromas didelis nuostolis 
visai visuomenei. Sunku įsivaizduoti Filosofijos fakul-
tetą, kurio filosofai nesijaučia išskirtinės bendruome-
nės, išskirtinio polio ir atsakomybės žmonėmis. Graikų 
garsusis demokratinis polis atsirado kartu su filosofija. 
Ir tai nėra atsitiktinumas. Kai poliui būna sunku, jam 
reikia filosofijos, ir atvirkščiai – kai filosofija smunka, 
ieškokime politinių to priežasčių. Visuomenė pergyve-
na krizę ir nuosmukį, kai piliečiai pergyvena dvasios 
nuosmukį. Rūpestis savo siela neįsivaizduojamas be 
rūpesčio poliu, o pastarasis neįsivaizduojamas be rū-
pesčio universitetu. Tik šiandien mes jau turime uni-
versitetą, kuriam kalbėti apie rūpestį siela yra tas pats, 
kaip ateistui kalbėti apie Dievą. Universitetai nebėra 
vieta, kur žmonėms verta ieškoti gyvenimo prasmės. 
Tai sunku pripažinti, bet to nepadarius mūsų padė-
tis tik dar labiau pablogėtų. Todėl turime pripažinti, 
kad gyvename universitetų krizės laikais. Alasdairas 
MacIntyre‘as savo garsiąją etikos knygą pavadino After 
Virtue. Panašu, kad artėja nauja knyga – After Universi-
ty. Sunku tikėtis, kad pasibaigus dorybei, toliau išliktų 
universitetas kaip moralinę prasmę turinti institucija. 
Neapsimetinėkime ir neapgaudinėkime savęs. Uni-
versitetas gali išlikti tik išsaugodamas savo moralinę  
prasmę. 	

Nerija Putinaitė
Trys lieTuViŠkosios euroPos
Tauta, europa, es dabartinėje tapatybėje

Filosofė, kultūros tyrinėtoja dr. Nerija Putinaitė lietuviškosios tapa-
tybės klausimus svarsto jau ilgą laiką. Šioje knygoje pirmą kartą ana-
lizuotas ir toli gražu ne vienareikšmis lietuviškumo ir euro pietiškumo 
santykis. Tyrėjos žvilgsnis krypsta į dar vieną lietuviškosios tapatybės 
šaltinį. Praėjus dešimtmečiui nuo įstojimo į europos sąjungą, jos 
kultūra, paveldas ir veikimas lietuvoje iš kultūrinių diskusijų lauko 
jau perėjo į politinį, sukuria naujas priešpriešas visuomenėje. „kas 
kliudo jaustis esant visaverčiais europiečiais? kodėl europietiškumas 
kai kada išgyvenamas kaip priedas prie tik rosios ir autentiškosios 
lietuviškos savivokos ar net kaip jai priešingas? kodėl vis dar „grįž-
tame“ į europą, ir kada šis grįžimas baigsis? kas yra europa, kuri 
mums būtų prasminga, sava ir verta pastangų?“ – klausiama knygos 
pratarmėje. mėginant į šiuos klausimus atsakyti, išryškėja trys lietu-
viškosios europos. 
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keletas pamąstymų apie dailininkų visuomeninį vaidmenį ir viešas erdves

Kęstutis Šapoka

„Iš tiesų tai yra traumuotų, sovietams parsidavusių 
menininkų trafaretinė kūryba, ir ji toliau spinduliuoja 
savo nuodą, net jeigu žmonės šito ir nejaučia. Tai yra 
sugniuždytų kultūrinių prostitučių darbai, už kuriuos 
okupantai labai gerai sumokėjo.“1 Toks vieno mūsų kul-
tūrininko nuosprendis Žaliojo tilto skulptūroms ir jų 
autoriams! Šis „nuosprendis“ didžiąja dalimi teisingas, 
tačiau mane domina klausimas: ar jis taikytinas tik 
sovietmečiu kūrusiems oficialiems dailininkams? Kū-
rybinės konjunktūros klausimas, sakyčiau, yra kur kas 
platesnis ir universalesnis.

Ne vienas mūsų skulptorių (ir tapytojų) sėkmingai 
imdavosi propagandinių užsakymų tiek tarpukario Lie-
tuvoje, tiek ir Lietuvą okupavus sovietams. O valstybei 
atstovaujantis užsakovas visada dosniai atsilyginda-
vo (sovietmečiu kai kurie dabar save „sovietų valdžios 
skriaustais“ vadinantys dailininkai netgi turėdavo tar-
naites).

Patogu laikytis arčiau valstybės pinigų. Bet tam, kad 
kiti nuo jų nenustumtų, tenka aukoti padorumo prin-
cipus ir atsisakyti moralinių skrupulų, kadangi princi-
pai (t. y. ne kai viena galvoji, kita sakai, o trečia darai, 
bet kai mintys, kalbos ir darbai sutampa) anksčiau ar 
vėliau atsimuša į kliūtis, prieštaravimus ir, savaime 
suprantama, yra nenaudingi konjunktūrai ir neša fi-
nansinius nuostolius.

Tai buvo būdinga sovietinei (bent jau vėlyvojo soviet
mečio) nomenklatūrai. Didžioji jos dalis sėkmingai 
funkcionavo korumpuotame (kvazi)tinkle, kuriame ko-
munistinė ideologinė retorika ir ideologinis angažavi-

Pro et contra

masis buvo paversti prasmės netekusiu ritualu, atpaži-
nimo kodu. Ideologiniai principai ar etiniai imperatyvai 
tokioje sistemoje tiesiog trukdė išgyventi. Tų ideologi-
nių principų ir etinių imperatyvų neturėjimas kai kam 
užtikrino sėkmingą tolesnį funkcionavimą netgi po So-
vietų Sąjungos griūties tiek tiesiogine prasme, tiek ir 
ciniškai pagal savo pragmatiškus poreikius perrašant 
istoriją2. „Legitimacinis aspektas ypač ryškus buvusių 
komunistinės nomenklatūros atstovų prisiminimuose – 
pasitelkiant ir įtvirtinant „tyliosios rezistencijos“ bei 
„darbo Lietuvos žmonių labui“ nuostatas pateisinama 
tai, kad buvusioji komunistinė nomenklatūra, taip pat 
įvairiausio rango partiniai funkcionieriai tapo naujo po-
litinio elito branduoliu ir sustiprino savo politinę ekono-
minę galią [atgavus nepriklausomybę, – K. Š.].“3

Taigi dailininkai (literatai, muzikai ir t. t.) šioje srityje 
nieko nauja neišrado. Pasitelkė identišką retoriką: „Te-
roro sąlygomis pats kultūros išlikimas, net jos fizinis iš-
saugojimas virto esmine to meto egzistencijos sąlyga ir 
svarbiausiu pasipriešinimo būdu. Todėl nepaisant dide-
lių aukų, prievartos, bausmių, įvairių kompromisų, dia-
logo su okupantais ar užslopinto balso, jau pats kūrėjo 
buvimas tapo istoriškai reikšmingu okupuotos tautos 
atspara, gelbėjusi Lietuvą nuo dvasinio vakuumo“4.

Sovietmečiu menininkams, kurie sutikdavo koketuo-
ti su galios konjunktūra, nomenklatūra, buvo suręstas 
gana patogus šiltnamis, o menininkų vaidmuo buvo 
dirbtinai sureikšmintas, privilegijuotas. Tokiame šilt
namyje, žinoma, galima buvo svaigintis įvairiomis sa-
viapgaulės formomis, miglota „tyliosios rezistencijos“ 

1 „dailininkas apie žaliojo tilto skulptūras: tai yra sugniuždytų kul-
tūrinių prostitučių darbai“, 2015-02-10, in: http://www.ziniuradijas.lt/
naujiena/2015/02/10/dailininkas-apie-zaliojo-tilto-skulpturas-tai-yra-
sugniuzdytu-kulturiniu-prostituciu-darbai/41991.

2 Pavyzdžiui: „LkP ir ilgametis jos lyderis a. sniečkus sugebėjo tota-
litarinio režimo rėmuose išsaugoti lietuvybę, Lietuvai savitą vystymo-
si kelią. [...] Lietuvos komunistų partija buvo viena seniausių tokio tipo 
partijų europoje. nors stengiamasi išbraukti ją iš istorijos metraščio, tai 
padaryti sunku, o ir neleistina. [...] nepaisant visų nuostolių, praradimų 
LkP liko lietuviška. Lietuviška savo dvasia, kultūra, darbštumu, išmo-

ne, pagaliau sugebėjimu laviruoti manevruoti, kiek tai buvo įmanoma 
sudėtinguose partinio gyvenimo verpetuose. ir tai nemažas nuopelnas 
lietuvių, kurie atgimimo išvakarėse sudarė absoliučią daugumą LkP“ 
(vytautas astrauskas, Įrėminti laike: Prisiminimai ir pamąstymai, vil-
nius: gairės, 2006, p. 54–55).

3 vytautas Rubavičius, „neišgyvendinamas sovietmetis: Atmintis, pri-
siminimai ir politinė galia“, in: Colloquia, 2007, nr. 18, p. 118, [prieiga 
internetu] http://www.llti.lt/failai/nr18_07_Rubavicius.pdf].

4 irena kostkevičiūtė, „dailė tarp prievartos ir pasipriešinimo“, in: Li-
teratūra ir menas, 1992-05-09/16, p. 10.
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vizija5. Tarp sovietmetį menančių dailininkų labai po-
puliarus naratyvas, esą „kūriau leninus tik todėl, kad 
galėčiau galų gale nukalti Maironį“, „aš tiesiog puošiau 
Lietuvą“, „mes daug ir juodai gėrėme, ir tai liudija, kaip 
mes nekentėme sovietų valdžios“. Nors tokių aukšto 
profesinio lygio konjunktūrininkų, kokiais buvo Gedi-
minas Jokūbonis, Konstantinas Bogdanas, galėjusių 
(dažniausiai) tikrai kokybiškai atlikti bet kokio režimo 
užsakymus, arba Justinas Marcinkevičius literatūroje, 
tobulai suderinęs tariamai istorinę etnoretoriką, širdį 
draskančią meilę Tėvynei su atvira sovietine konjunk-
tūra ir karjerizmu, visais laikais buvo nedaug.

Todėl neretai labai aršiai „atgyvenusias“, ideologiškai 
„neteisingas“ skulptūras viešose erdvėse puola būtent 
tie skulptoriai, kurie sovietmečiu taip pat aktyviai įsi-
teikdavo anai konjunktūrai, tiesa, nebūtinai tiesmukai 
politinėmis meno formomis6. Dabar daugeliui jų reikia 
pašalinti iš kelio nebeparankius (ir jų pačių) konjunk-
tūrizmo reliktus, (kultūriniam) verslui kenkiančias dvi-
prasmybes, ir atlaisvinti kelią jau naujam – „švariam“ – 
konjunktūrizmui ir senomsnaujoms privilegijoms.

Žinoma, egzistuoja rimtas argumentas, jog oficialiam 
užsakovui svarbu tik tai, kad dailininkas ar dailininkė 
tiesiog kokybiškai atliktų (propagandinį) užsakymą. 
Jei skulptūrinis propagandinis objektas atlieka savo 
funkciją, koks skirtumas, kokios yra jį sukūrusio au-
toriaus politinės pažiūros? Juk nebūtina, kad šventųjų 
paveikslus tapytų šventieji ar bent jau tikintieji. Kaip 
ir nebūtina, kad patriotinius paminklus kurtų patriotai. 
O gal būtina?

Problema ta, kad dailininkai nejaučia jokios etinės 
dilemos dėl to, jog bet kuri dominuojanti galios kon-
junktūra, kurią jie apipavidalina, paprastai yra linkusi 
istorinį naratyvą viešose erdvėse profanuoti, primity-
vinti ir populistiškai juo manipuliuoti. Juk pagal įsitvir-
tinusią klišę, dailininkas išsiskiria gebėjimu įprasminti 
gilesnes prasmes, nei sugeba įžvelgti statistinė visuo-
menės dauguma, „principingai eiti prieš srovę“. Iš čia 
kyla ir menininkomesijo, ir „tyliosios rezistencijos“ (so-
vietmečiu) mitologijos versmė, prasiskverbusi net į is-
toriografiją7. Dailininkas įžiūri tarsi daugiau ir žvelgia 
tarsi giliau, todėl jis yra tarsi tragiškasis herojus. Tad 

visada kelia nuostabą tai, kaip dauguma (mūsų – savęs 
neišskiriu) dailininkųkonjunktūrininkų sugebėdavo ir 
sugeba „natūraliai“ suderinti tiesmuką populizmą, pa-
taikavimą bet kokiai galios konjunktūrai su neva gilia, 
dvasinga, (pseudo)patriotine, „tyliosios rezistencijos“ ir 
panašia retorika.

Kad ir kaip būtų liūdna, ne tik sovietmečiu statytos 
propagandinės skulptūros, bet ir dauguma (kvazi)pro-
pagandinių skulptūrinių objektų, pastatytų Vilniuje po 
nepriklausomybės atgavimo, yra kaip tik toks nevykęs 
konjunktūrinis populizmas. Tipišku pačia blogiausia 
prasme jo pavyzdžiu galėtų būti pagal Juozapo Kęs-
tučio Patamsio projektą skulptoriaus Tado Gutausko8 
2011 m. pastatyta skulptūra Žinia9 prie Nacionalinės 
Martyno Mažvydo bibliotekos. Sovietmečiu Sniečkaus 
miestui (dabartiniam Visaginui) kurta ir iki galo neįgy-
vendinta skulptūra atgijo kaip „geroji žinia“ pasauliui, 
kad Lietuva tapo nepriklausoma valstybe! Sovietinės 
konjunktūros poreikius atitikusi skulptūra pritaikoma 
prie naujos konjunktūros poreikių. Patamsio / Gutaus-
ko „žinia“ liudija, kad užtenka tik papudruoti sovietme-
tį (jo suformuotą mentalitetą?), ir jau spinduliuojamas 
„visiškai naujas“ turinys.

Tokios „žinios“ fone kyla šventvagiškas klausimas: 
kodėl negalima buvo Lenino skulptūrą tuometinėje Le-
nino (dab. Lukiškių) aikštėje kiek pakoreguoti, papud
ruoti, pašlifuoti, pakeisti pavardę į Kudirką ir palik-
ti spinduliuoti „naują žinią“? Juk kalbant apie grynai 
formalų (gink Dieve, ne ideologinį) lygmenį, Lenino ir 
Kudirkos (skulptūrų) panašumas – akivaizdus. Stilius 
beveik identiškas, tiesiog andainykštis buvo „rūstes-
nis“, dabartinis – su „retrodisco“ elementais, t. y. į oficia-
liąją monumentalistiką perkeltas tokių skulptorių kaip 
Arūno Sakalausko, Regimanto Midvikio ir kitų, XX a. 
devintame dešimtmetyje puoselėtas apibendrintas sal-
dokas natūralizmas, tik su ryškiomis jau dabartinių 
užsakovų konjunktūrizmo priemaišomis.

Konjunktūrininkams (dailininkams ir kitiems) kles-
tėti visais laikais ir prie visų politinių režimų leidžia ne 
tik tai, kad propagandinis menas visada paklausus, bet 
ir tai, kad spekuliuodami „patriotizmu“ (nesvarbu – so-
vietiniu ar tautiniu) ir naudodamiesi dominuojančios 

5 nereikia pamiršti fakto, kad neonomenklatūrinis „tyliosios rezis-
tencijos“ modelis didžiąja dalimi „išrastas“ po nepriklausomybės at-
gavimo ir taikomas sovietmečio biurokratinei ir kultūros sistemai re-
trospektyviai.

6 žr. vlado kančausko smerkiamuosius straipsnius: „sostinės žaliojo 
tilto šmėklos“, in: Kultūros barai, 2015, nr. 1, p. 18–19; ir „debesėlis 
kelnėse. atsakymas socialiai atsakingam industrinės visuomenės meni-
ninkui Redui diržiui“, in: Kultūros barai, 2015, nr. 3, p. 31–32.

7 kolektyvinėje sąjūdžio atsiradimui skirtoje monografijoje (Sąjūdžio 
ištakų beieškant: Nepaklusniųjų tinklaveikos galia, mokslinės redak-
torės jūratė kavaliauskaitė ir ainė Ramonaitė, vilnius: baltos lankos, 
2011), aptariant menininkų ratelius, jų kitonišką laikyseną ir kalbant 
konkrečiai apie dailės sritį skyrelyje „dailininkų aplinka ir neformalūs 
susibūrimai“, tiesiog nekritiškai ir gana paviršutiniškai atkartojamos se-

niai beveik reklaminiais populistiniais naratyvais tapusios „tyliosios re-
zistencijos“ mitologemos, tradiciškai besisukančios aplink „vildžiūnų 
sodybos fenomeną“ vilniaus jeruzalėje, „arsininkų ratą“ (arvydą šalte-
nį, algimantą švėgždą, algimantą kurą, kostą dereškevičių), kuriame 
„tylioji rezistencija“ apskritai kažkur pasimeta ir išnyksta.

8 šis skulptorius apskritai yra nepralenkiamas jaunesnės kartos ir nau-
jo tipo populizmo arba pseudopatriotinio šarlatanizmo „talentas“, kurį 
susitelkę kauniečiai kultūrininkai, teko girdėti, vis dėlto sugebėjo išguiti 
iš kauno, pristabdyti jo „veiklą“, o štai vilniečiai, kad ir kaip būtų gai-
la, – ne. jo populistinio konjunktūrinio „meno“ įkūnijimo pavyzdžiais 
taip pat galėtų būti paminėti jo sukompiliuotas skulptūrinis objektas 
Laisvės kelias ir Verpstė (ir, tiesą sakant, visi kiti jo „projektai“).

9 sovietmečiu ši skulptūra, regis, vadinosi Žaibas.
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oficialiosios propagandinės retorikos galia, tokie vei-
kėjai tampa nepažeidžiami, įgyja imunitetą kritikai ir 
įgauna netgi „baudžiamųjų“ galių10. Kitaip sakant, dai-
lininkai konjunktūrininkai taip meistriškai, komjau-
nuoliškai nuoširdžiai pakiša savo pragmatizmą po neva 
„tyru patriotizmu“, noru įveikti „apatiją“, „susipriešini-
mą“ ir „pesimizmą“, kad tampa neįmanoma ne tik jokia 
adekvatesnė diskusija ar jų kurtų (dažnai) abejotinų 
menine prasme objektų kritika, bet apskritai bet koks 
bandymas prabilti apie konjunktūros reiškinį mene ir 
apie gilesnius propagandos viešojoje erdvėje klausimus. 
Visos tokios pastangos, įskaitant ir „žemo meninio ly-
gio“ problemą, tuojau pat kategoriškai pasmerkiamos.

Akivaizdu ir tai, kad be oficialių konjunktūrinių 
objektų viešose erdvėse leidžiama būti ir tiems, kurie 
prasmės požiūriu yra tušti, bet tuojau bandoma ištrinti 

tuos, kurie kelia nepatogius klausimus, yra prieštarin-
gi, pavyzdžiui, Žaliojo tilto skulptūros ar Krantinės arka 
(šiuo atveju kalbant apie ideologinius, ne „estetinius“ 
aspektus). Egzistuoti turi teisę ne šiaip beprasmiški, o 
beprasmiški, bet apgaubti kokia nors sankcionuota kon-
junktūrine retorika, kūriniai. Tokio beprasmiško, bet 
„saugiu“, „nekenksmingu“ laikomo meno viešose erdvė-
se pavyzdžiais galėtų būti skulptoriaus Kunoto Vildžiū-
no „bumbulai“, liaudyje vadinami tiltų „konkolais“, t. y. 
Karališkas obuolys, Grandinė, taip pat Laivas-pusmė-
nulis po senuoju Žvėryno tiltu ir Spindulys-ietis, pervė-
rusi Baltąjį tiltą. Tiek ideologine, tiek estetine prasme 
tai yra beprasmiški objektai, tačiau apipavidalinti rei-
kiama retorika – „barokas“, „kunigaikščiai“, „LDK“ ar 
bet kas, kas konkrečiu istoriniu laiku tiktų tuometinei 
konjunktūrai. Ne atsitiktinai tokie populizmo pavyz-

gintaras Znamierowski. žaliojo tilto skulptūrų atnaujinimo projektas. i–ii. 2015

10 Plg.: „„tyliąja rezistencija“ ne tik kuriamas herojiškesnis, morales-
nis okupacinės valdžios sąlygomis gyvenusio ir su okupacine valdžia 
bendradarbiavusio žmogaus įvaizdis, bet ir iškeliamas jam būdingas 

nesitaikstymas su valdžia. tad tokiam „rezistentui“ niekaip nereikia 
suvesti sąskaitų su praeitimi – jis pats, kaip rezistentas, gali teisti kitų 
praeitį“ (vytautas Rubavičius, op. cit., p. 121).
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džiai labiausiai patinka kolegoms konjunktūrininkams, 
kurių manymu, šie objektai „suteikia sostinės tiltams 
nuotaikos, juos puošia“11. Žinoma, logikos yra, jei many-
sim, kad kaip kiekvienas tikras vyras, taip ir kiekvienas 
tikras tiltas privalo turėti „kiaušus“.

Ko gero, dabartinei konjunktūrai atrodo, kad ištry-
nus visas anos epochos skulptūras ir pastačius tokiu 
pačiu (kvazi)sovietiniu stiliumi sukurtas ir tautiniu 
patriotizmu kiek papudruotus skulptūrinius objektus, 
tie objektai ir viešoji erdvė savaime kažkokiu mistiniu 
būdu funkcionuos ir spinduliuos naujomis patriotinė-
mis prasmėmis. Deja, taip nėra, nes dėl „posovietinio 
požiūrio naujuose nūdienos paminkluose dominuoja 
sovietiniais metais diegti iš monarchizmo epochos per-
imti monumentaliosios propagandos kanonai“12. Taigi 

tenka sutikti su Mantu Adomėnu, kad „architektūra [ir 
skulptūros viešose erdvėse, – K. Š.] šiuo atžvilgiu tiks-
liai atspindi politinės vizijos būklę. Juo daugiau metų 
prabėga nuo įstojimo į ES ir NATO, juo aiškiau, kad au-
tentiškos valstybės politinės vizijos neturime“13.

Esminis klausimas – ne tik tai, kokios turi būti nau-
jos, t. y. mūsų, savos propagandos formos, tačiau ir tai, 
kas turi jas legitimuoti – politikai, menininkai, versli-
ninkai, įvairios visuomeninės grupės? O gal atėjo laikas 
paklausti, ar apskritai mums dar reikia propagandinės 
(ar bet kokios kitokios) skulptūros viešose erdvėse?

Logiškai mąstant, gal reikėjo nieko negriauti ir leisti 
statyti bet kokias įmanomas naujas skulptūras (arba 
jas koncentruoti savotiškuose „getuose“14)? Įsivaizduo-
kime, jeigu pradedant nuo kokio XIX a. vidurio arba 

11 vladas kančauskas, „sostinės žaliojo tilto šmėklos“..., p. 19.
12 elona Lubytė, „menas viešose miesto erdvėse: kūrėjo, užsakovo 

ir publikos vertybių sandraugos klausimas“, in: Urbanistika ir architek-
tūra, 2011, nr. 1, p. 45.

13 mantas adomėnas, „žaliojo tilto skulptūros ir damnatio memo-
riae“, in: NŽ-A, 2010, nr. 5–6, p. 173.

14 Plg.: „ką reikštų žaliojo tilto skulptūrų iškeldinimas į grūto parką? 
tai būtų vienos konkrečiai apibrėžtos ideologijos getizacija. bet kaip 

gintaras Znamierowski. žaliojo tilto skulptūrų atnaujinimo projektas. iii–iv. 2015
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bent jau nuo XX a. pradžios, Vilniuje nebūtų nugriau-
ta nė viena (ir propagandinė) skulptūra. Kokį didžiulį 
kultūrinį svorį, sociokultūrinių ir socioistorinių naraty-
vų koncentratą dabar turėtų Vilnius (žinoma, kartu su 
pastarojo dvidešimtpenkmečio skulptūromis)! Žinoma, 
toks pliuralizmas tikrovėje turbūt neįmanomas, nes jį 
a priori priimame kaip ideologiškai prieštaringą, netgi 
makabrišką, mat egzistuoja „gera“ ir „bloga“ ideologi-
ja, „geros“ ir „blogos“ skulptūros, vienas reikia griauti, 
kitas statyti vietoj jų. Tačiau „tokiu atveju mes vis dar 
suksimės binarinės opozicijos orbitoje, taigi remsimės 
sovietinio režimo primesta logika ir neskatinsime pra-
plėsti supratimo apie sovietiškumą už 1953 m. ribų. O 

juk ne aikštė ir skulptūros kliudo mums, pacientams, 
išsigydyti traumas, bet nesugebėjimas ištrūkti iš orbi-
tos – atsikratyti sovietinio režimo išugdytų mąstymo ir 
gyvensenos normų“15.

Arba, įsivaizduokime, kad atsikratėme atvaizdų gar-
binimo, demontavome visas be išimties skulptūras 
viešose erdvėse ir nebestatome naujų stabų, netgi de-
koratyvinių. Tokiu atveju išeitų kažkas panašaus į ab-
soliučiai deideologizuotą, laisvą erdvę. Nors vargu ar 
tokia galėtų iš tikrųjų egzistuoti, nes lieka architek-
tūra, kiti vaizdai, tekstai, pagaliau – žmonių tarpusa-
vio santykiai. Tokia erdvė įmanoma tik ten, kur nėra  
žmonių.

tada elgtis su kitomis ideologijomis? gal visus christianizacijos objektus 
reikėtų lokalizuoti kryžių kalne, liberalistinį (tylųjį) konstruktyvizmą – 
mumifikuotą metalo laužą suvežti, pavyzdžiui, į alytų, nacionalistinius 
„sūrius“ ir „skylėtas sienas“ paskandinti nemuno ir neries upėse, o ku-
nigaikščius ir „tautos tėvus“ įkurdinti miške prie senųjų trakų?..“ (Redas 

diržys, „kol neišsivėdinome smegenų, žaliojo tilto skulptūros turi likti 
ten, kur jos stovi“, in: Kultūros barai, 2015, nr. 2, p. 23).

15 tomas vaiseta, „sunku neįžvelgti. ar posovietiniai ženklai vis dar 
susiję su sovietmečiu?“, in: NŽ-A, 2010, nr. 12, p. 455.
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Pasivaikštinėjimas i

Rytais šuo vis dar išsiveda mane pasivaikščiot – 
Prieina, baksteli nosimi, nors žino, kad su aušra jau 

be miego.
Dirželį atsineša, tupi. Lekuodamas laukia, kol grįš
Transcendentalinės vienybės apercepcija. Tada jau
Eisim: Mickevičiaus prospektu, paskui – Totorių ir 

Labdarių.
Parsiveda, būna, kitu keliu, Odminių dažniausiai. 
Vis sutinku pakeliui tokią ponią. Ir ji kas kartą 

man sako:
„Koks gražus Tamstos šuo, ir, regis, toksai protingas“.
„Teisybė, – jai atsakau, – visai kaip ir jo šeimininkas.
Tik, laimei, kalbėti nemoka.“ 
Tada nusijuokiam, nors visai nejuokinga.

Pasivaikštinėjimas ii

Trise einame stebėti saulėlydžio,
Pusbalsiu kartodami 
Paprastus dalykus, 
Visai taip, kaip liepė kadaise Konfucijus.
Dviese einame stebėti saulėlydžio,
Pusbalsiu kartodami 
Paprastus dalykus, 
Visai taip, kaip liepė kadaise Konfucijus.
Vienas einu stebėti saulėlydžio,
Pusbalsiu kartodamas 
Paprastus dalykus,
Visai ne tai, ką liepė kadaise Konfucijus*.

* „kas gali būti malonesnio, negu kalbantis su draugais kartoti pap-

rastus ir gerai žinomus dalykus“, – konfucijus.

Pasivaikštinėjimai

Władysław Norejko

Pasivaikštinėjimas iii

Triskart apeiti 
Viešpaties kapo bažnyčią,
Perbrist upelį ar pabučiuoti
Šventuosius slenksčius
Visada apsimoka:
Jei netikėtai užkluptų
Visų daiktų pabaiga,
Žinotum, kad esi 
Nors tiek gyvenime 
Padaręs.

iš lenkų kalbos (Władysław norejko, „Przechadzki“, in: U progu: 
utwory wileńskich poetów, Rzym: teka poetycka, 1976) vertė Jonas 
Naujokas.

Poezija

* „kas gali būti malonesnio, negu kalbantis su draugais kartoti pap-
rastus ir gerai žinomus dalykus“, – konfucijus.
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apie pareigą žudyti

TOMAS DAUGIRDAS

Šiemet pradėtas rodyti amerikiečių 
meninis filmas Amerikos snaiperis 
Lietuvoje nesukėlė didesnių diskusi-
jų. Tiesą sakant, jis išvis beveik nesu-
laukė atgarsių. Ir tai yra keista, tu-
rint galvoje visuomenės angažavimąsi 
su karu susijusiems dalykams: Šaulių 
sąjungai, pagalbai Ukrainos kariams, 
šauktiniams ir pan. Filmas paremtas 
tikro žmogaus, snaiperio biografija. Iš-
skirtinis apmąstymus skatinantis da-
lykas yra šio kario pasakymas, kad jis 
didžiuojasi tuo, kad žudė. Jei visuome-
nė kariui pripažįsta teisę didžiuotis, 
tai kodėl ji baisisi žudančiu teroristu? 
Tai yra, kuo amerikiečių geriausias 
snaiperis skiriasi nuo teroristo? 

Chrisas Kyle‘as, pagal kurio biogra-
fiją sukurtas minėtas filmas, dalyva-
vo kaip snaiperis Irako kare. Jo paties 
teigimu, per karą nukovė 255 žmo-
nes – kovotojus, savižudžius teroristus. 
Tarp nukautųjų buvę moterų ir vaikų. 
Autobiografinėje knygoje ir interviu jis 
teigė tuo didžiuojąsis: vykdęs pareigą 
ir išgelbėjęs kovos draugų amerikiečių 
gyvybes. Kyle‘as deklaruoja vertybes, 
kurios turėtų būti būdingos kiekvie-
nam kariui, tačiau kurioms tarsi prie-
šinasi įprastas galvojimas.

Amerikoje piktintasi dėl filmo kūri-
mo ir herojaus pasirinkimo. Snaipe-
ris tarsi ir netikras kareivis, nelabai 
garbingas, nes ne akis į akį stoja su 
priešu, o naikina iš pasalų. Iš pana-
šios perspektyvos žvelgiant būtų ga-
lima prikišti ir tai, kad jis veikia kaip 
grobikas, įsiveržęs į svetimą šalį. Tar-
si visai kitas reikalas būtų, jei jis būtų 
kariavęs savo tėvynėje ją gindamas. 
O dabar – šaudė svetimos civilizacijos 
žmones jų pačių šalyje. Be to, galima 
prikišti, kad didžiuotis žudžius nėra 
krikščioniška. Žudyti yra didelė nuo-

dėmė, ir asmeniškai karys tarsi turė-
tų jaustis kaltas, net jei jo specialybė ir 
būtina. Galime prisiminti kad ir Vidu-
ramžių budelius, kurių profesija buvo 
visuomenei reikalinga, tačiau kurių 
visi šalindavosi. 

Sentimentaliai nusiteikęs įprastinis 
protas sakytų, kad sąmoningai prie-
šus, taip pat ir vaikus žudęs karys tu-
rėtų nuolat atgailauti. Grįžęs iš karo 
jis turėtų graužtis ir sielvartauti. De-
presija ir desperacija turėtų būti jo sa-
vaime suprantama žmogiška būklė. 

Daug panašių argumentų galėtų at-
rasti kairieji, kuriems labiausiai rūpi 
visų žmonių lygybė. Žvelgiant iš jų 
pozicijų, toks karys gali būti kvalifi-
kuotas kaip prisidedantis prie imperi-
alistinės ir grobikiškos agresijos, pade-
dantis įtvirtinti stipriojo viešpatavimą 
silpniesiems, pajungiant kitas šalis 
JAV imperialistinėms užmačioms. 
Mat galiausiai ten, kur praeina armi-
ja, įžengia ir kapitalas, pasirengęs jau 
ekonomiškai išnaudoti vietinius žmo-
nes. Kareivis, taiklus snaiperis tuomet 
tebūtų puikus ginklas klastingo impe-
rialisto rankose šiam siekiant užvaldy-
ti pasaulį. Kareivio „pareiga“ reikštų, 
kad jis tėra puikiai prikimštas propa-
gandinės medžiagos, veikiantis kaip 
ideologijos gerai užsukta žudymo ma-
šina. Tai reikštų, kad jis panaudoja-
mas blogiui, net jei tai ir laikytų gėriu.

Blogio buvimas pasau-
lyje, skirtis tarp gėrio ir 
blogio yra dažnas svars-
tymų ir spekuliacijų da-
lykas. Dažna galvojimo 
klaida ar manipuliacijų 
pagrindas yra prielaida, 
kad blogio buvimas žemė-
je paneigia gėrio absoliu-
tumą. Tarsi nekaltų žmo-

nių kančios būtų geriausias įrodymas, 
kad gėris iš pasaulio pasitraukęs, ar 
kad jis pernelyg silpnas, tesąs varga-
na silpnųjų duona.

Iš tiesų būtent gėrio buvimas pa-
neigia blogio viršenybę ir jo vyravimą. 
Blogis turi gausybę priemonių ir būdų 
įsigalėti, naikinti ir griauti. Gėris te-
gali kurti ir atstatyti, kas sugriauta. 
Tačiau nepaisant to, esama gausybės 
nepaneigiamų gėrio apraiškų. Jei blo-
gis vyrautų, tai seniai būtų išnykusios 
žmonių visuomenės, grįstos pasiauko-
jimu, užuojauta, atjauta, pagarba ir 
meile. Seniai būtų išnykusios šeimos 
ir draugų būreliai, nebūtų ir pilietinių 
bendrijų. Tačiau tai egzistuoja: žmo-
nių nesavanaudiškas tarpusavio ryšys 
yra pagrindinis gėrio buvimo ir nepa-
judinamas blogio silpnumo įrodymas.

Jei pasaulyje vyrautų blogis, tai visi 
žmonių ryšiai, visuomenės būtų grįs-
tos vien baime ir paklusimu. Žmonės 
vien valdytų ar būtų valdomi, o tiems, 
kuriems nepavyktų užlipti kitiems ant 
galvų, tektų rinktis vieną iš blogių ir 
tikėtis išlikti. Blogio kovoje su blogiu 
dažniausiai nugali stipresnis ir blo-
gesnis. 

Tokio samprotavimo vertė galėtų at-
rodyti menka, jei to, kas vyksta tik
rovėje, nevertintume iš blogio pasau-
lio perspektyvos. Net nebūtų pernelyg 
drąsu teigti, kad viešoje erdvėje tokios 

nuostatos užima labai 
svarią vietą. Pavyzdžiui, 
esą visa, kas vyksta pa-
saulyje, taip pat ir politi-
koje, tėra mažus žmones 
apgaudinėjančios mani-
puliacijos. Pasaulio karai 
ir kovos – tik didesnių ar 
mažesnių galybių susi-
kirtimai siekiant įsitvir-

akademybė
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akademybė

tinti ir viešpatauti pasaulyje. Karai 
sukeliami iš savanaudiškų tikslų, sie-
kiant ekonomiškai įsivyrauti pasauly-
je. „Mažam“ žmogui, o ypač lietuviui 
čia nėra ką veikti; reikia pasirink-
ti stipresnį gynėją. Valstybė teisingai 
pasirinko NATO, nes ši organizacija 
dabar pasirodo kaip daug galingesnė 
nei kitos galybės. Nors aplinkybėms 
pasikeitus galbūt labiau apsimokėtų 
rinktis Rusiją. Juo labiau, kad ji ne-
prognozuojama, tad šlietis prie šio blo-
gio galbūt būtų net saugiau, o svar-
biausia, reikėtų ir šiandien negąsdinti, 
kad pasikeitus aplinkybėms nenutik-
tų koks blogis. 

Pasaulyje, kuris matomas kaip už-
valdytas blogio, karys ar nekarys kiek 
primena Ericho Maria Remarque‘o ro-
manų veikėjus. Jie patenka į frontą, 
kovoja, vykdo pareigą tėvynei. Tačiau 
taip pat išgyvena visišką savo veiksmo 
beprasmybę. Karą jie regi kaip galybių 
susikirtimą, visišką pasaulio katastro-
fą, kurioje žmonės jaučiasi visiškai be-
jėgiai. Beprasmybės jausmas susijęs 
su vertinimu, kad nepavyks pasaulio 
padaryti geresnio, pasukti jo kita link
me, išvaduoti iš kančių. Depresija ir 
abejingumas būtų tokių žmonių ne-
išvengiami palydovai. Neminint, kad 
jie veikiausiai graužtųsi dėl nužudytų 
priešų. Jie juk asmeniškai nieko bloga 
nepadarė, o ir neabejotinai turėjo šei-
mas, artimus žmones, kuriems žūtis 
sukėlė skaudžių išgyvenimų. 

Grįžęs iš karo ar palankiai susiklos-
čius aplinkybėms toks žmogus vei-
kiausiai užsidarytų kokioje nors miško 
trobelėje Alpėse. Ten gyventų papras-
tą gyvenimą, visiškai atsiribojęs nuo 
pasaulio įvykių ir susikūręs sau pa-
prastą gyvenimą. Tikėtina, kad jis taip 
pragyventų iki gilios senatvės, nes pa-
saulio įvykiai retai pasiekia Alpių 
vienkiemius. Augindamas avis arba 
neveikdamas nieko susikurtų sau gė-
rio oazę blogio vandenyne.

Gėrio ir blogio pasaulyje klausimas 
susijęs su vertinimu, ar stiklinė pus-
pilnė, ar pustuštė (gėrio). Šis vertini-
mas esminis, juo remiasi visi kiti po-
žiūriai ir pozicijos. Stebint reportažus 
apie karų baisybes, dėl tikėjimo žu-

domus ar be jokios priežasties kanki-
namus žmones, gali apimti neviltis. 
Pasaulis iš tiesų gali pasirodyti kaip 
visiškai paskendęs blogyje. Tačiau blo-
gis yra neišvengiamas gerojo pasaulio 
bruožas.

Praeito šimtmečio totalitariniai re-
žimai rėmėsi idėja, kad blogis valdo 
pasaulyje. Drauge totalitarizmo va-
dai ar partijos kėlė mintį, kad jie vie-
ninteliai atradę būdą pasaulį iš blo-
gio išvaduoti. Jie ėjo keliu link visiško 
gėrio, pakeliui naikindami tuos, ku-
rie šiam tikslui priešinosi. Mintis apie 
blogio vyravimą paradoksaliai susiju-
si su iliuzija, kad dar šioje žemėje gali 
būti sukurtas pasaulis be blogio. Ji 
šliejasi ir prie kitos iliuzijos, kad gali 
būti žmonės ar žmonių grupės, tarsi 
turinčios blogiui imunitetą: darbinin-
kai ir valstiečiai, skurdžiai, gyvenimo 
nuskriaustieji, nepripažįstamos ma-
žumos, viduje egzistenciškai kenčian-
tieji, spalvotieji baltųjų visuomenėse 
ir panašiai.

Iliuzijų apie gėrio įsiviešpatavimą 
pasaulyje atsisakymas suteikia pa-
grindą kovai už gėrį. Tai leido snaipe-
riui Kyle‘ui pasakyti, kad jis didžiuo-
jasi tuo, ką padarė. Tokia pozicija 
at siriboja nuo teorinių samprotavimų 
apie nelygstamą žmogaus gyvybės ver-
tę ir objektyvų gėrį ir blogį. Žmogaus 
vertė priklauso nuo to, ar jis draugas, 
ar į draugą nusitaikęs priešas. Priešo 
gyvybė daug mažiau verta nei draugo. 

Vakarų civilizacija šiuo metu yra su-
kūrusi saugumo oazę, į kurią esame 
patekę ir mes. Ji kaip ta trobelė Alpė-
se kuria palaimingo gyvenimo jausmą 
ir skatina patikėti iliuzijomis. Blogis 
esąs nustumtas į civilizacijos pakraš-
čius, visų žmonių gyvybės vertė – vie-
nodai nelygstama, visų valstybių tei-
sės brėžti savus pasaulio tvarkos 
pro jektus gintinos, menkai apsigink
lavusias tautas reikėtų apginkluoti ir 
pan. Tačiau tokia pozicija labiau su-
painioja, nei ką nors paaiškina. 

Gėrio ir blogio pasaulio dilemą išpai-
nioja pasirinkimas, kuris yra pasirin-
kimas tarp skirtingų pasaulių. Vienas 
pasaulis yra toks, kuriame blogis vi-
suomet yra už kampo, kuriame drau-

gų (artimųjų) gyvybė ir gerovė turi 
nelygstamą vertę. Kitas pasaulis yra 
toks, kuriame „gėrio“ pergalė pasauly-
je yra pagrindinis uždavinys. Jam įgy-
vendinti gali būti paaukota bet kuri 
gyvybė ir gerovė, net ir visos pasaulio 
gyvybės. Kyle‘as didžiuojasi apgynęs 
savo draugus, teroristas džiaugtųsi žu-
vusiu ir kartu gausybę kitų pražudžiu-
siu draugu. Kyle‘as ir teroristai gyve-
na skirtinguose pasauliuose. Jo net 
mirtis tai patvirtina: jis mirė nušautas 
draugo per nelaimingą atsitiktinumą, 
ne karo lauke, o namie, gyvendamas 
įprastą šeimyninį gyvenimą.

Puspilnės ar, tiksliau, beveik pilnos 
stiklinės argumentas reiškia, kad pri-
pažįstame gėrio vyravimą pasaulyje. 
Tačiau drauge atsisakome iliuzijų apie 
gėrio visišką įsiviešpatavimą ar apie 
egzistavimo salas pasaulyje, kuriose 
gėrį galėtume aptikti grynuoju pavi-
dalu. Žudyti priešą tokiame pasauly-
je yra geras veiksmas tiek, kiek geras 
yra pasaulis. 

Džeimsas Bondas, nelygstamas va-
karietiškojo pasaulio herojus, yra, re-
gis, daug paprastesnis už Kyle‘ą. Jis 
kovoja prieš blogį, kuris aiškiai perso-
nifikuotas. Koks nors blogietis dėl savo 
paties norų ir užgaidos nusprendžia 
sunaikinti pasaulį. Jis nėra šiaip nu-
sikaltėlis, bet milijonierius ar genijus, 
turintis išteklių, žingsniu kitus len-
kiantis išmone ar naujausiomis tech-
nologijomis. Jo blogis nekelia aejonių, 
ir kovoti prieš jį, regis, neabejotina 
kiek vieno tai gebančio pareiga. 

Stebina ne tiek Bondo kova, kiek jo 
išlikimas. Jis, kovotojas už gėrį pasau-
lyje, daugeliu atžvilgių yra silpnesnis 
už savo priešus. Jų klasta ir blogio iš-
monės, regis, suteikia didelį pranašu-
mą. Tačiau lemiamą akimirką kažkas, 
ir ne kas kita kaip Apvaizda, nusveria 
į Bondo pusę. Jis ne tiek vyksta į misi-
ją, kaip įprastesni šiuolaikiniai hero-
jai, kiek tarnauja Jos Didenybei, atlik-
damas pareigą. Pareiga jį neabejotinai 
apsaugo nuo beveik garantuotos žū-
ties. Greita mirtis Bondą neabejotinai 
ištiktų, jei imtųsi savo privačios misi-
jos ar vykdytų asmeninę pasaulio visiš-
ko išgelbėjimo nuo blogio programą. 	
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Pastaruoju metu Lietuvoje daugėja spektaklių, vaidi-
namų neįprastose vietose. Vadinamosios ketvirtosios 
sienos atsisakoma tiek perplanuojant vaidinimo erdvę 
(žiūrovai susodinami greta, aplink ar tarp vaidinančių-
jų, panaikinama scenos pakyla), tiek aktoriams/perso-
nažams užmezgant kontaktą su žiūrovais (nuo menkų 
replikų iki konkrečių rolių žiūrovams paskyrimo). Vie-
na vertus, tai nieko nauja – Viduramžių, Baroko teatre 
būdavo įprasti gatvės vaidinimai, didingos misterijos 
bažnyčiose ar miestų aikštėse, kur vaidybos aikštelės ir 
žiūrovų zonos skirtis buvo pakankamai sąlygiška. Vė-
liau Bertoldas Brechtas sukūrė ištisą vaidybos strate-
giją, paremtą aktoriaus atsiribojimu nuo personažo bei 
savo ir kitų personažų reflektavimu spektaklio metu, 
tiesiogiai kreipiantis į žiūrovus. Galiausiai jau nuo pra-
eito amžiaus vidurio atsiranda performanso reiškinys – 
kai vyksmas (kartu ir jo generuojamos reikšmės) ku-
riasi čia ir dabar, neatsiribojama nei nuo gyvos žiūrovų 
reakcijos, nei nuo kitų išorinių veiksnių.

ketviRtosios sienos gRiovimas

Vis dėlto į Lietuvą toks teatras kelią skynėsi labai 
pamažu. Vienas pirmųjų pastatymų netradicinėje erd
vėje (neskaitant klojimo teatrų ar panašių periferinių 
reiškinių) – Jono Jurašo Smėlio klavyrai tuometinia-
me Kauno valstybiniame akademiniame dramos teatre 
(KVDT)1. Vaidybos aikštelei buvo pasirinktas ilgas kori-
dorius, prie kurio ilgosios sienos buvo susodinti žiūrovai. 

augti, keistis iR gaLų gaLe  
žLugti kada noRs

vieno spektaklio gyvenimas

Giedrė Olsevičiūtė

Spektaklio metu jie turėjo gręžiotis į kairę ir dešinę, nes 
scena buvo vos kelių metrų gylio ir keliasdešimties met
rų pločio. Vėliau ilgą laiką profesionaliajame Lietuvos 
teatre bene vienintelis erdvinių eksperimentų drąsiai 
imdavosi tik režisierius Gintaras Varnas. Jis Lietuvos 
nacionaliniame dramos teatre (LNDT) statė Publiką2, 
žiūrovus susodindamas ant rato scenos centre, ir Didįjį 
pasaulio teatrą3 Vilniaus universiteto observatorijoje; 
o toje pačioje Smėlio klavyrų salėje, pavadintoje Ilgą-
ja, sukūrė net tris spektaklius – Hedą Gabler4, Tolimą 
šalį5 ir Švyturį6. Taip pat vienas ankstesnių pastatymų 
ne teatro scenoje – Keistuolių teatro spektaklis Taisyk-
lė Nr. 1, arba Sapnuoti Vilnių draudžiama7, vaidinta 
dabartinės Menų spaustuvės patalpose, nedideliame 
visiškai apleistame kambarėlyje.

Dabar šalia Mažosios ir Didžiosios salių ne vienas 
teatras naudoja ir daugiau vaidybos aikštelių: KVDT 
tebeturi Ilgąją, taip pat įsirengė Rūtos ir Tavernos sa-
les, vaidinama ir Didžiosios salės fojė; LNDT yra erdvė, 
pavadinta Studija, anksčiau keletas spektaklių rodyti 
teatro fojė. Vis dažniau teatre nebelieka scenos pakylos 
(Teatro arena, Meno fortas, Menų spaustuvė – kokie tech-
niški, neteatrališki ir patys pavadinimai!), imama vai-
dinti repeticijų patalpose (Oskaro Koršunovo teatro salė 
Ašmenos g., Meno fortas). Kartais „apverčiama“ ir kla-
sikinė scena – Varnas Nusikaltimą ir bausmę8 pakvietė 
žiūrėti sėdint arierscenoje, o vaidinimui paliko avansce-
ną ir žiūrovų salę, Jono Vaitkaus Pagalvinyje9 dalis žiū-
rovų sodinami ant scenos. Atviras ratas10 visus žiūrovus 

teatras

1 aušra marija sluckaitė, Smėlio klavyrai, johanneso bobrowskio ro-
mano Lietuviški fortepijonai ir jo poezijos motyvais, režisierius jonas 
jurašas, scenografas adomas jacovskis, premjera 1990, kvdt.

2 Federiko garcía Lorca, Publika, režisierius gintaras varnas, sceno-
grafas sigitas staniūnas, premjera 1997, Lndt.

3 Pedro Calderón de la barca, Didysis pasaulio teatras, režisierius 
gintaras varnas, scenografija seL, premjera 1997, specifinės vietos pro-
jektas „observatorija“.

4 Henrik ibsen, Heda Gabler, režisierius gintaras varnas, scenografė 
jūratė Paulėkaitė, premjera 1998, kvdt.

5 jean-Luc Lagarce, Tolima šalis, režisierius gintaras varnas, sceno-
grafas andris Freibergs, premjera 2001, kvdt.

6 thimothée de Fombelle, Švyturys, režisierius gintaras varnas, dai-
lininkas gytis ivanauskas, premjera 2005, kvdt.

7 Taisyklė Nr. 1, arba Sapnuoti Vilnių draudžiama, pagal volkerio 
Ludwigo ir birgerio Heymanno muzikinį reviu Linija 1, režisierius ai-
das giniotis, dailininkė Ramunė skrebūnaitė, premjera 2001, keistuo-
lių teatras.

8 Fiodor dostojevskij, Nusikaltimas ir bausmė, inscenizacijos auto-
rius gintaras varnas, režisierius gintaras varnas, scenografas andris 
Freibergs, premjera 2004, kvdt.

9 martin mcdonagh, Pagalvinis, režisierius jonas vaitkus, dailininkė 
eglė Richter, premjera 2006, vjt.

10 Atviras ratas, režisierius aidas giniotis, premjera 2005, atviras ratas.
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susodino ratu scenoje, o patys ėmė vaidinti jų viduryje.
Tačiau nepakanka net ir to – ieškoma vis naujų vaidy-

bos erdvių. Keletas įdomesnių pavyzdžių: prieš kelerius 
metus Kristianas Smedsas Vyšnių sodą11 pastatė Ne-
menčinės sodo namelyje, vėliau Vidas Bareikis spektak
lį Mr. Fluxus, arba Šarlatanai?12 rodė klube „Kablys“, 
o dabar – Kaligulą13 Lietuvos teatro, muzikos ir kino 
muziejaus salytėje, prieš metus pasirodė Koršunovo 
Žuvėdra14, vaidinama aplink žiūrovus, o ką tik – to pa-
ties režisieriaus Jelizaveta Bam15, pakviečianti į teatro 
rūsį, patalpą po scena. Mažiau žinoma, bet itin įdomi – 
dešimt metų gyvavusi Ramūno ateljė. Šio teatro įkūrėjo 
ir režisieriaus Ramūno Abukevičiaus spektakliai buvo 
rodomi dviejų kambarių bute Vilniaus Senamiestyje, 
Latako g. 1–116.

Ketvirtoji siena, arba José Ortega y Gasseto įvardija-
mos klasikinės binarinės žiūrovų ir aktorių, žiūrinčiųjų 
ir žiūrimųjų, salės ir scenos17, o dar pridurčiau – vai-
dybos ir aptarnaujančių (parasceninių) erdvių atskir-
tys šalinamos ir kitais būdais, kai išlaikoma opozicija 
salė vs. scena, tačiau naikinamas žiūrovų hiperpasyvus 
vaid muo. Pavyzdžiui, žiūrovai gali būti kalbinami (Kor-
šunovo Išvarymas18), visus kartu ar kurį nors atskirai 
prašant atlikti kokį veiksmą (atsistoti, susikibti ranko-
mis ir sudainuoti „Bunda jau Baltija...“ Valtero Sīlo Ba-
rikadose19) arba sąmoningai rodant parasceninius ele-
mentus (apšvietimo ir garso įrangos sustatymas scenoje 
ir atidavimas į aktorių rankas Vytauto V. Landsbergio 
Persikūnijimuose20).

Vis dėlto tradicinio dualistinio erdvės išplanavimo 
panaikinimas spektaklį paveikia daug stipriau nei daž-
nai labiau dekoratyvinę funkciją atliekąs žiūrovų „pa-
kibinimas“. Kiekviena netradicinė erdvė turi specifinį 
prieskonį, tokiose erdvėse sukurti spektakliai daug sun-
kiau perkeliami kitur, o perkėlus jaučiamas didžiulis 
skirtumas – spektaklis atrodo tarsi aprengtas ne savo 
rūbais. Neretai neįprastose scenose, net jei jose nuolat 
vaidinama, žiūrovų ir aktorių, salės ir scenos atskyri-
mas būna tik sąlygiškas, kintantis kiekvieno spektak
lio metu, o kartais sąmoningu kūrėjų sprendimu kone 
visai nutrinamas. Tokia erdvė neišvengiamai tampa 
spektaklio dalimi, skiriamuoju ženklu – autoriai turi 
kurti atsižvelgdami į vietos ypatybes ir technines gali-
mybes, kurios gali būti labai specifiškos. Itin įdomu, kai 
tokia erdvė išnaudojama kūrybiškai – nemėginama jos 

paslėpti, užmaskuoti jos kitoniškumo, o priešingai – jis 
išryškinamas, įtraukiamas į spektaklio reikšminį lau-
ką. Be to, paprastai tai būna nedidelės patalpos, jose 
telpa nedaug žiūrovų. Aktoriai ir žiūrovai fiziškai būna 
arčiau vieni kitų, jų neskiria rampa ar paaukštinta sce-
na. Tokiu atveju daug natūraliau atrodo į žiūrovus be-
sikreipiąs aktorius – juk vienus nuo kitų čia skiria tik 
tai, kad, remiantis Gasseto dualybėmis, vieni yra hipe-
raktyvūs, kiti – hiperpasyvūs.

Galiausiai, kai erdvė yra įtraukiama į veiksmą, žiū-
rovai iš anksto nežino, kuriuos jos elementus priskirti 
parasceniniams elementams (t. y. kurių reikėtų „nepa-
stebėti“), o kuriuos – spektaklio erdvei, kurioje suvaidi-
nama „ten kažkada“ įvykusi istorija. Bet kuris elemen-
tas iš daikto „čia ir dabar“ lengvai gali virsti spektaklio 
rekvizitu. Tokiu atveju žiūrovui net gali kilti klausi-
mas, ką jis mato: parasceninį elementą ar spektaklio 
rekvizitą, aktorių ar personažą, vaidinimą ar pertrau-
ką. Pavyzdžiui, Bareikio Kaliguloje spektaklio rekvizitu 
tampa žiūrovų rankinės. Maža to, Kaligula (akt. Ainis 
Storpirštis), kalbėdamas su Scipijonu (akt. Kęstutis Ci-

cėnas), įsiaudrinęs šūkteli: „Kęstai!“ Šiame spektaklyje 
žiūrovui neretai tenka pačiam pasirinkti – likti žiūro-
vu ar tapti personažu, pavyzdžiui, paklusti Kaligulos 
liepimui nusirengti ar nepaklusti; arba nuspręsti, kuo 
laikyti režisieriaus Bareikio komentarus – vaidinimo 
(brechtiško atsiribojimo „vaidinu, kad nevaidinu“) ar 
tikrovės „čia ir dabar“ dalimi. Nuo to, kuo pasirenka-

augti, keistis iR gaLų gaLe žLugti kada noRs

11 anton Čechov, Vyšnių sodas, režisierius kristian smeds, scenogra-
fijos ir kostiumų autorė jūratė Paulėkaitė, premjera 2009, aLP.

12 vidas bareikis, Mr. Fluxus, arba Šarlatanai?, režisierius vidas barei-
kis, scenografė Paulė bocculaitė, premjera 2012, no theatre.

13 albert Camus, Kaligula, režisierius vidas bareikis, premjera 2014, 
no theatre.

14 anton Čechov, Žuvėdra, režisierius ir scenografas oskaras koršu-
novas, premjera 2014, okt / vilniaus miesto teatras.

15 daniil Charms, Jelizaveta Bam, režisierius ir scenografas oskaras 
koršunovas, premjera 2015, Lndt.

16 Plačiau žr.: http://www.ramuno-atelje.lt, (2015-05-01).

17 josé ortega y gasset, „teatro idėja“, in: josé ortega y gasset, Mūsų 
laikų tema ir kitos esė, sudarė antanas andrijauskas, iš ispanų kalbos 
vertė Rūta samuolytė, vilnius: vaga, 1999, p. 385–412.

18 marius ivaškevičius, Išvarymas, režisierius oskaras koršunovas, 
scenografas gintaras makarevičius, premjera 2011, Lndt.

19 jānis balodis, goda dapšytė, Barikados, režisierius valters sīlis, 
dailininkė ieva kauliņa, premjera 2014, Lndt.

20 vytautas v. Landsbergis, Persikūnijimai, režisierius vytautas 
v. Landsbergis, scenografė Paulina nešukaitytė, premjera 2015, keis-
tuolių teatras.

spektaklio Nusiaubta šalis scena. 2011. 
dmitrijaus matvejevo nuotr.
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ma būti, priklauso ir žiūrovo asmeninis santykis su 
spektaklio vyksmu – jį stebės iš vienos vietos ar iš trijų 
skirtingų (paklusdamas režisieriaus raginimui persės-
ti kitur, nes „praėjo daug laiko ir daug kas pasikeitė“), 
pasirinks pasyvų žiūrėjimą ar leisis įtraukiamas į Ka-
ligulos garbinimo apeigas, už ką vėliau bus sugėdintas 
ScipijonoCicėno.

Nors pavyzdžių suminėta nemažai (ir jie toli gražu 
ne visi), tokie ir panašūs žaidimai Lietuvos teatre pra-
dėjo sparčiai populiarėti tik prieš kelerius metus, todėl 
kiekvienas bandymas dažniausiai sutinkamas entuzi-
astingais šūksniais. Tačiau, deja, ne kiekvienas kla-
sikinių teatro dualybių panaikinimas ir ne bet kuris 
žiūrovų pašnekinimas sukelia didesnį efektą nei šioks 
toks sutrikimas ar juoko banga. Paprastai tariant – 
„kitaip“  nereiškia „geriau“. Spektaklis tampa įdomus ir 
paveikus tik tada, kai pasirinkta forma išryškina ir at-
skleidžia naujus spektaklio prasminius klodus, kai pa-
sirinktos priemonės vientisai įsilieja į spektaklio audinį, 
jį sutvirtindamos ir nudažydamos naujomis spalvomis, 
kai žiūrovo išmušimas iš įprasto pasyvaus vaidmens 
padeda iškelti (o gal ir atsakyti) vienokius ar kitokius 
klausimus, o ne vien suteikia malonumą trumpam at-
sidurti dėmesio centre ar užmesti akį į teatro virtuvę.

Pabandyti atsakyti į klausimą, kaip išorinė veiksmo 
erdvė (t. y. ta fizinė vieta, kurioje vaidinama) gali kur-
ti papildomas reikšmes, kaip tai gali paveikti žiūrovo 
žvilgsnį ir spektaklio recepciją, nepaprastai parankus 
Varno spektaklis Nusiaubta šalis21 (NŠ). Viena vertus, 
aptartaisiais aspektais šis spektaklis yra visiškai ne-
pretenzingas: žiūrovai nei kalbinami, nei prašoma jų 

vaidinti, tiesiogiai nesibraunama į jų erdvę, improvizuo-
jama palyginus nedaug. Tačiau Lietuvos teatre NŠ išsi-
skiria tuo, kad per devynerius metus pakeitė net kelias 
kokybiškai labai skirtingas vaidybos aikšteles – iš itin 
specifiškos angarų erdvės pamažu persikėlė į klasikinę 
teatro sceną. Spektaklio biografija marga: buvo keletą 
kartų koreguojamas jo pavadinimas, jis keitė ne tik vai-
dybos aikšteles, bet ir šeimininkus, buvo perkuriamos 
dekoracijos, atnaujinama aktorių sudėtis, minimos net 
kelios premjerų datos22.

kiek buvo NUSIAUBTų ŠALIų?

Pirmą kartą pjesė Merlinas, arba Nusiaubta šalis 
perskaityta Naujosios dramos akcijoje 2003 m. gegužės 
24 d. Oficiali jos premjera įvyko po metų – 2004 m. bir-
želio 3–5 d. Spektaklis buvo sumanytas kaip specifinių 
miesto erdvių projektas, todėl prie pavadinimo atsirado 
miesto nuoroda: Merlinas, arba Nusiaubta šalis / Vil-
nius. Tų pačių metų liepos 28 d. jis rodytas Klaipėdoje 
(Merlinas, arba Nusiaubta šalis / Klaipėda, Klaipėdos 
laivų remonto įmonėje), rugsėjo 12, 14 ir 15 d. – buvu-
siame Kauno audinių gamybos angare (jis stovėjo da-
bartinio „Akropolio“ vietoje), o rugsėjo 24 d. – Gdansko 
(Lenkija) laivų statykloje. Naujosios dramos akcija bai-
gėsi, tačiau netrukus – 2005 m. gegužę – NŠ vėl pasiro-
dė žiūrovams: vėl Vilniuje, toje pačioje buvusioje Tiesos 
spaustuvėje (dabar šios erdvės renovuotos, jose įsikū-
rusi Vilniaus dailės akademija), tačiau jau kaip KVDT, 
kurio meniniu vadovu visai neseniai buvo tapęs Varnas, 
gastrolinis spektaklis. Birželio mėnesį spektaklis dar 
kartą parodytas Kaune – šįsyk buvusiame „Vilko“ kai-
lių fabrike Vilijampolėje.

Po mažiau nei metų NŠ visiškai įrepertuarinta: 2006 m. 
balandį – 2007 m. spalį spektaklis rodytas KVDT Di-
džiojoje scenoje, pakeitęs erdvinę nuorodą į Teatras. 
Šioje scenoje spektaklis buvo vaidinamas pačiame sa-
lės remonto įkarštyje, spektaklio metu žiūrovai sėdėda-
vo arierscenoje, veidu į tuščią žiūrovų salę, o vaidinta 
avanscenoje.

2009 m. Audronio Liugos iniciatyva spektaklis grįžta 
į Vilnių kaip projekto Vilnius – Europos kultūros sos-
tinė dalis. Kaip teigė režisierius, spektaklis skirtas ne 
projektui, o jo „žlugimui, idėjos sunaikinimui“23. Visur 
afišuota, kad tai – premjera. Iš tiesų Teatro arenoje 
parodytas spektaklis buvo gerokai pakitęs: perdarytos 
dekoracijos ir kostiumai, pakeista aktorių sudėtis, ant 
galinės uždangos pasirodė vaizdo projekcijos, sutrum-

giedRė oLseviČiūtė

21 tankred dorst, ursula ehler, Merlinas, arba Nusiaubta šalis, reži-
sierius gintaras varnas, dailininkė marta vosyliūtė.

22 tolesnė spektaklio versijų analizė paremta vaizdo įrašais, kriti-
kų recenzijomis ir mano pačios prisiminimais. suprantama, dėl to kai 
kurios detalės gali būti netikslios – pats režisierius yra užsiminęs, kad 
spektaklis daug keisis, taigi matytų vaidinimų kai kurių detalių galėjo 

nelikti kituose. tačiau net ir įsipainiojus vienam ar keletui netikslumų, 
atraminiai analizės teiginiai turėtų išlikti galiojantys, mat stengtasi at-
rinkti tik tai, ką paremia ne vienas ar du, o visas pluoštas elementų.

23 „utopijos yra būtinos. Pokalbis su režisieriumi gintaru varnu“, 
[kalbėjosi monika meilutytė], in: 7 meno dienos, 2009-09-25, nr. 34.

spektaklio Nusiaubta šalis scena. 2005. 
dmitrijaus matvejevo nuotr.
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pintas pavadinimas (atsisakyta žodžio „Merlinas“). Te-
atrologė Rasa Vasinauskaitė skelbė, kad spektaklis 
pagaliau rado savo tikrąją erdvę – beveidę, bedvasę24. 
Deja, Teatro arenoje NŠ parodyta vos du kartus.

Paskutinį kartą lyg feniksas iš pelenų, pasak kriti-
kos25, spektaklis atgijo LNDT Didžiojoje salėje 2011 m. 
rugsėjo 22 d., šįsyk kaip Gintaro Varno įkurtojo teatro 
„Utopia“ darbas. Įėjus į žiūrovų salę justi, kad erdvė jam 
per didelė: režisieriaus sprendimu balkonas atitvertas, 
žiūrovai jame nesodinami. Vis dėlto, net ir sumažinus 
žiūrovų salę, tuščių vietų lieka sočiai... LNDT reper-
tuare spektaklis gyvavo neilgai – nepraėjus nė dviem 
sezonams, 2012 m. gruodžio 14 d. NŠ suvaidinta pas
kutinį kartą.

kaiP keitėsi eRdvė?

Taigi sunku ir besuskaičiuoti, kiek veidų ir šeiminin-
kų turėjo šis spektaklis, sunku atsakyti net ir į papras-
tesnį klausimą – kiek buvo spektaklių, kiek premjerų? 
Nors vaidybos aikštelių buvo nemažai, bet erdvės po-
kyčių aspektu galima išskirti keturis pagrindinius NŠ 
kaitos etapus. Pirmiausia spektaklis rodytas gamyklose 
ar kitose didelėse apleistose erdvėse, tada – „apsuktoje“ 
scenoje Kaune, po kelerių metų atgimė „beveidėje, be-
dvasėje“ arenoje, o galiausiai persikėlė į visiškai klasi-
kinę LNDT Didžiąją salę. Savaime peršasi palyginimas 
su maištingu eksperimentuotoju, kuris pamažu išsikve-
pia ir priima „amžių patikrintas“ tradicijas – klasikine 
tapusią sceną su įprasta opozicija aktoriai vs. žiūrovai, 
su salės pakyla, su kulisais ir rampos šviesomis.

Pirmajame (gamyklų ir angarų) etape spektaklis įkur-
dintas daugiau ar mažiau apleistose vietose, neturinčio-
se visiškai nieko bendra su tradiciniu (paprastai puoš-
niu) teatro pastatu. Gamyklinės patalpos nesistengta 
paslėpti, todėl kiekviename mieste scenos erdvė atrodė 
kiek kitaip – skirtumas toks svarbus, kad jį prireikė 
nurodyti net ir pavadinime. Vilniaus versijoje vaidybos 
aikštelę skaidė kolonos (už jų vykstančios mizanscenos 
ne visada matyti), o galinėje sienoje bolavo išsidėsčiu-
sios langų nišos. Scenos ribos neaiškios – viena vertus, 
iš šonų tarsi kulisai ją ribojo audinių užuolaidos, kita 
vertus – keletas mizanscenų suvaidinta ir už jų, tarsi 
šešėlių teatras. Be to, per scenos plotą vingiavo elekt
ros kabeliai, ant grindų buvo sustatyti prožektoriai, – 
taigi scena ir parasceniniai elementai nebuvo atskirti. 
Spektaklio rekvizitas taip pat neaiškus – pastoliai, tam-
pantys miegamuoju, balkonu ar mišku, atrodė veikiau 
priklausą angaro, o ne vaidinimo erdvei. Tik molinės 

šachmatų figūros ir krištoliniai rutuliai buvo visiškai 
teatrališki, tad atšiauriame pastate jie atrodė it svetim-
kūniai. Angare vaidinimui skirtas plotas dominavo žiū-
rovų erdvės atžvilgiu – žiūrovų pakyla lyg salelė įsiterpė 
į vaidybos aikštelę. Tačiau ir pati vaidybos aikštelė ne-
buvo hermetiška, į ją smelkėsi išorinė tikrovė26 – buvo 
girdėti automobilių triukšmas, pro langų uždangalus 
skverbėsi gatvės šviesos. Į akis krito tai, kad visiškai 
nesistengta vaidinti „patogiai“ – dauguma mizanscenų 
vyko ne tiesiai priešais žiūrovus, o pakraščiuose, kartais 
netgi visai žiūrovams iš kairės arba dešinės. Klasikinėje 
scenoje vaidinimas žiūrovams iš šonų būtų fiksuojamas 
kaip įsiveržimas į jų erdvę, o šiame pastatyme scenos ir 
salės skirtis beveik neaktualizuota.

Taigi erdvė pirmoje NŠ versijoje nėra griežtai suskai-
dyta, o veikiau susisluoksniavusi, persidengianti. Tokios 
erdvinės sanklodos centre atsiduria trapus iš krištolo 
rutulių sudėtas apvalusis stalas, utopijos įkūnijimas, 
pats teatrališkiausias (ar veikiau – vienintelis teatra-
liškas) matomas elementas. Vaidinimo metu jis suku-
riamas, įsteigiamas, o pabaigoje – sugriaunamas (šach-
matų figūros sudaužomos, rutuliai išsimėto kuris kur). 
Aplink šį netvirtą centrą sukasi likusi vaidinimo dalis, 
čia glaudžiasi ir žiūrovai. Vyksme jie tiesiogiai nedaly-

vauja, tačiau dėl patalpos išplanavimo yra gerai mato-
mi ir jaučiami, yra ne tiek „ketvirtoji siena“, kiek pasy-
vūs veikėjai. Vaidybos aikštelės pakraščiuose išsidėstę 
parasceniniai elementai – dar priklausantys teat rui, 
tačiau jau nepriklausantys scenai ar spektaklio erdvei 
(apšvietimas, kulisai), nors retkarčiais vaidinta ir už 
šių ribų. Taip kulisus atstojantys audiniai, kurie, regis, 
teatliko scenos aikštelės riboženklių funkciją, virto še-

augti, keistis iR gaLų gaLe žLugti kada noRs

24 Rasa vasinauskaitė, „gralio taurės misterija. antras gintaro varno 
spektaklio Nusiaubta šalis Vilnius gimimas“, in: 7 meno dienos, 2009-
10-16, nr. 37.

25 daiva šabasevičienė, „Nusiaubta šalis – feniksas, vis pakylantis iš 
pelenų“, [interviu su gintaru varnu], in: Lietuvos žinios, 2011-09-22, 

spektaklio Nusiaubta šalis scena. 2005. 
dmitrijaus matvejevo nuotr.

in: http://lzinios.lt/lzinios/kultura-ir-pramogos/feniksas-vis-pakylantis-
is-pelenu/153404, (2015-05-01).

26 tikrove (be kabučių) vadinamas „čia ir dabar“ erdvėlaikis – toks, iš 
kurio ateina ir kuriame būna žiūrovai, kuriame galioja išorinio pasaulio, 
o ne pjesės ar spektaklio dėsniai.
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šėlių (žmonių) teatro priemone. Galiausiai visas erdves 
perskrodė išorinė tikrovė – šviesos ir garsai už lango.

Tad jokiu būdu negalima pasakyti: šis elementas pri-
klauso spektaklio erdvėlaikiui, o šis – jau tikrovės, teat
ro pastatui ar žiūrovams. Scenos, parasceninių, salės 
ar net išorinės tikrovės elementų, aktorių, žiūrovų ar 
personažų erdvės susipina, įeina viena į kitą, susilieja, 
jų ribos nusitrina. Erdvėlaikis „ten kažkada“ braunasi 
į „čia ir dabar“, įtraukia ir uzurpuoja tą „čia ir dabar“. 
Apvalusis stalas – grynai teatro, dramos tikrovei pri-
klausantis darinys – tokioje erdvinėje sąrangoje netgi 
neturi pastovios savo vietos – nužymimas ir suardomas 
tik trapus, sąlygiškas teatrališkumo, utopijos apskri-
timas. Todėl utopinė (arba teatro, teatrališka) erdvė 
neegzistuoja nei prieš, nei po spektaklio. Ji įsisteigia 
įjungus vaidybos aikštelę apšviečiančius prožektorius 
ar užgrojus muzikai, ir baigiasi kartu su vaidinimu: vėl 
lieka tik apgriuvęs fabrikas, besismelkianti gatvės ži-
bintų šviesa ir mašinų keliamas triukšmas.

Šis – „kraštinis“ – erdvinis klodas išnyko spektaklį 
perkėlus į teatro pastatą. Vis dėlto, norint patekti į 
KVDT Didžiąją sceną (ne salę, o ariersceną, kurioje šio 
spektaklio metu sėdėjo žiūrovai), reikėjo pereiti tarny-
bines teatro patalpas, o spektaklio metu šonuose ir virš 
galvų matėsi scenos mašinerija. Vaidinta jau tik prie-
šais žiūrovus, o ne iš trijų pusių, ir, bent jau formaliai, 
viskas vyko teatre. Įdomu, kad žiūrovai atsidūrė cent
re – kad ir ne šio konkretaus spektaklio, tačiau scenos, 
t. y. teatro, centre. Greta – avanscenoje – vaidinama. 
Taigi jei angaruose žiūrovai buvo kone įtraukti į vaidi-
nimo aikštelę, tai čia jie vis dar liko joje – bet ne supa-
mi, o greta vaidinančiųjų. Ir žiūrintieji, ir žiūrimieji vis 
dar priklausė tai pačiai fizinei erdvei, tik šiuo atveju ne 
angarui, o scenai. Pakito ir butaforijos santykis su erd
ve: jei angare krištolo rutuliai atrodė gerokai ne savo 
vietoje, visiškai svetimi supančiai erdvei, tai šioje spek-
taklio versijoje ir rutuliai, ir pastoliai derėjo su aplin-
ka. Pastoliai – kaip teatro mašinerijos dalis, rutuliai ir 
šachmatai – kaip vaidinimo dalis.

Klasikinės Gasseto opozicijos čia ir deklaruotos, ir su-
griautos. Žiūrintieji ir žiūrimieji perkelti į vieną erdvę. 
Žiūrimieji dėl to neteko saugios scenos dėžutės, buvo 
pastatyti į akistatą su žiūrovais, o žiūrintieji turėjo ga-
limybę praplėsti savo žvilgsnio lauką, jo neapribodami 
sceniniu vaidinimu. Jei pirmoje versijoje utopija ir teat
rališkumas susitapatino, ir išnyko vos pasibaigus spek-
takliui, tai čia juos tarsi palaikė scenos erdvė. Net ir be 
dekoracijų, net ir pasibaigus spektakliui, net ir pilna 
šiukšlių ar duženų, scenos erdvė išliko tuo tašku, ku-
riame įvyksta „čia ir dabar“ (tikrovės) ir „ten kažkada“ 
(teatro utopijos) persidengimas.

Trečiąjį kartą NŠ atgimė jau beveik teatre – „areno-
je“. Parasceninių elementų beveik nematyti – įtampa 
tarp „scenos“ ir „arenos“ veikiau teoriškai apčiuopia-
ma nei praktiškai patiriama. Scena šiame pastate yra 
viename lygyje su pirmosiomis žiūrovų eilėmis, o pa-
sieniuose vietos daugiau negu įprastai teatre. Taigi ri-
bos tarp žiūrovų ir aktorių yra aiškios, bet jas pažeisti 
lengviau negu visiškai klasikinėje teatro dėžutėje. Šiai 
versijai buvo perdarytos spektaklio dekoracijos: šešėlių 
(lėlių) teatro scena – nebe įvažiuojanti dėžutė, o dalis 
galinės uždangos. Ši galinė uždanga dekoratyviai ne-
tvarkinga – susiūta iš nedidelių džiuto (maišų audi-
nio) atraižų. Dešinėje27 scenos pusėje stovėję pastoliai 
perdaryti ir perkelti kairėn, pakito kostiumai – sukne-
lės daug stipriau išryškino moterų kūno linijas, buvo 
kur kas atviresnės, apskritai visame spektaklyje dau-
giau seksualinių užuominų. Be to, papildyta rekvizito, 
pavyzdžiui, vietoj buvusio menamo botago Merlinas 
(akt. Dainius Kazlauskas, vėliau – Arūnas Sakalaus-
kas) plakėsi tikra virve, o jam šliaužiant, iš paskos nu-
tįso raudona „kraujo“ šliūžė. Aktoriai pasendinti nuda-
žant plaukus žilai, nuovargis paryškintas grimu, visa 
vaidyba – ryškesnė, plakatiškesnė, mažiau niuansuo-
ta. Galiausiai – vizualinę spektaklio plotmę praplėtė 
ir papildė gausiai rodytos vaizdo projekcijos, tarsi pa-
pildžiusios trūkstamą rekvizitą, padėjusios suprasti  
veiksmo vietą.

Taigi jei pirmuose pastatymuose pjesės erdvę reikėjo 
įsivaizduoti, sąmoningai „užsimerkiant“ prieš aplinką, 
tai paskutiniuose tam nebereikėjo dėti pastangų: tai, ko 
nereikia matyti, paslėpta pasitelkus apšvietimą, o tai, 
ką reikėjo tik įsivaizduoti, išryškinta papildomomis vi-
zualinėmis priemonėmis. Pastebėtina ir tai, kad meta-
foriškas, stilizuotas ir daugiaprasmes rekvizito priemo-
nes (rutulius, šachmatus) papildė vienaprasmiai, gana 
tiesmuki: lėlės, kraujas, ginklai. Antra, parasceniniai, 
tarsi spektaklio „išorei“ priklausantys elementai buvo 
pamažu išstumiami – apšvietimas uždengtas rampa, 
neliko vaizdą užstojančių kolonų. Trečia, mizanscenos 
imtos konstruoti ne pakraščiuose ir aplink žiūrinčiuo-
sius, o susitelkta į arierscenos centrą, kur patogiausia 
stebėti vaidinančiuosius. Žinoma, vaidinant teatre (nuo 
pat antrosios versijos, pastatymo KVDT scenoje) neliko 
užuominų į išorinę, gatvės tikrovę.

Tad fizinės erdvės buvo vis griežčiau atidalijamos, jų 
„atributai“ paslepiami, sustatyti į savo vietas. Kartu 
atsiskyrė ir erdvėlaikiai: „ten kažkada“ veiksmas ne-
beužkabindavo tų elementų, kurie iš pirmo žvilgsnio 
priklausytų tik „čia ir dabar“ plotmei. Tapo viskas aiš-
ku: ant scenos esantys daiktai ir konstrukcijos skirtos 
vaidinimui, jie yra rekvizito dalis, o esantieji šiapus 
rampos – žiūrovų patogumui. Atitinkamai nustojo kirs-
tis ir persidengti žiūrovų ir aktorių laukai. Nedidelė tą 
iliustruojanti detalė: pirmuose pastatymuose Merlinas 

giedRė oLseviČiūtė

27 scena turi savo autonomišką esatį, t. y. žiūrint iš žiūrovų pusės, 
kairė atitinka scenos dešinę pusę.
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savo monologo pabaigoje, prieš išeidamas, mesteli žiū-
rovams: „Pertrauka“; vėliau monologas baigiamas teat
rališku: „Aš esu menininkas, ir man tai yra svarbu“. 
Pastaruosiuose pastatymuose žiūrovai apie pertrauką 
galėjo suprasti iš įprastų, teatrinių ženklų: scenoje švie-
sos užgesinamos, o salėje – užžiebiamos, teatro darbuo-
tojai atidaro duris į fojė. Be to, menama ketvirtoji siena 
skiria juos ir aktorius – tarpinio, persidengiančio klodo 
nėra, taigi, regis, net nėra adresato, kuriam būtų gali-
ma pranešti apie prasidedančią pertrauką.

aPie ką visa tai?

Kaip tai siejasi su pačioje pjesėje koduojamomis reikš-
mėmis? Spektaklis – trumpai ir labai supaprastinus, 
nužymint vos vieną iš sudėtingo siužeto gijų – yra apie 
gėrį ir blogį, apie jų kovą. Karalius Artūras (akt. Sau-
lius Balandis) ir jo kartos riteriai svajoja apie amžiną 
taiką; ją įkūnysiantis apvalusis stalas, kuriame nėra 
kampų, taigi nėra geresnių ir blogesnių vietų, kur visi 
lygūs ir lygiaverčiai. Riteriai yra įsitikinę, kad įstaty-
mais ir gink lu primesdami savo tvarką – tokią, kurioje 
nebūtų kariaujama, – įkūnija aukščiausią teisingumą 
ir didžiausią gėrį. Jei jie kovoja, tai tik tam, kad šį gėrį 
sukurtų. Tačiau ateina jaunoji karta – karaliaus ne-
santuokinis išsižadėtasis sūnus Mordredas (akt. Ma-
rius Jampolskis) su draugais, kurių vienintelis tiks-
las – malonumas. Gera jiems yra tai, kas malonu, kas 
patiems nesukelia kančios. Jie nesuvokia nei keršto, 
nei teisingumo sąvokų, o didžiausia laisvė – elgtis pagal 
savo norus, o ne išorinę tvarką („Aš jaučiu, kad aš ne-
jaučiu kančios. Aš esu laisvas, laisvas nuo nuodėmės“, – 
sako Mordredas). Gerai elgtis galima tol, kol tai teikia 
džiaugsmą. Taigi visi jaunųjų veiksmai remiasi ne gėrio 
ir blogio įtampa, o kategorijomis patinka / nepatinka28.

Karalius Artūras ir jo sūnus Mordredas atstovauja 
dviem priešingoms idėjoms, kurias galima pavadinti 
utopine ir antiutopine. Spektaklio kūrėjų sprendimu šie 
du „pasauliai“ stipriai atskiriami plastiniame lygmeny-
je. Utopiniam spektaklio planui atstovauja kostiumuoti 
vyrai ir damos ilgomis puošniomis suknelėmis, apva-
lusis stalas statomas iš krištolo rutulių, o riterių būrį 
atstoja milžiniškos stilizuotos molinės šachmatų figū-
ros. Taigi utopija susiejama su puošnumu, prabanga, 
teatrališkumu.

Mordredo antiutopinis pasaulis kur kas kasdieniš-
kesnis, artimesnis ne tam, ką vadintume teatrališku-
mu, o tam, kas laikytina buitiškumu. Vaikinai nešio-
ja džinsus ir odines striukes, žaidžia krepšinį ar net 

važinėjasi motociklu, kalba kur kas kasdieniškiau už 
vyresniuosius, jų net gestai yra paprasti, kasdieniški, 
staigūs; jokios patetikos, jokio dirbtinio rekvizito – vis-
kas tikra, jusliška, apčiuopiama. Apleistame angare 
būtent jie atrodo savo vietoje: pastoliai, aptrupėjusios 
sienos ir nepridengta apšvietimo sistema dera su jų 
jaunuolišku maištu. Toks pasaulis – tai jų pasaulis, jų 
erdvė, kur jie jaučiasi kaip namie. Todėl tokia vaidybos 
aikštelė „sukimba“ su antiutopiniu spektaklio lauku. 
Mordredas ir jo vertybės atrodo priklausą būtent tam 
pasauliui, tokiai tikrovei, kuri supa dar prieš praside-
dant spektakliui. Vėliau žiūrovai, sėdėdami šioje antiu-
topiškoje, buitiškoje erdvėje (taigi jie yra sugretinami su 
tuo Mordredo kartos pasauliu), stebi, kaip sukuriama ir 
sugriaunama svajonė apie amžiną taiką ir gėrį, kaip iš 
jos lieka vien tik duženos – ji tebuvo tik trapi salelė prie-
šiškoje aplinkoje, utopijos plano elementai visada čia 
atrodė lyg svetimkūnis, lyg ne savo vietoje. Tai atliepia 
tą utopiją, kurią sukūrė karalius Artūras – nederančią 
prie „tikrovės“, „išorinio pasaulio“.

Šia prasme pirmoje spektaklio versijoje utopija rodo-
ma kaip nemari – būtent todėl, kad sukuriama tarsi „iš 
oro“, o ne iš daiktų. Todėl, kad ji sukuriama iš to erdvių 
susidūrimo ir persidengimo, viena kitos įsiurbimo, iš 

įtampos. Todėl, kad sukuriama semantiškai ir emociš-
kai perkeičiant aplinką – aplinkai („neteatrui“) priklau-
sančius pastolius paverčiant balkonu ar miegamuoju, 
koloną – medžiu, o kulisus atstojantį audinį – šešėlių 
teatru. Angaro aplinkoje utopiją reikia ne tiek pamatyti 
akimis, kiek įsivaizduoti, patikėti pasakojimu. Pasau-
lio, kurį sukuria fantazija ir žodis, sudaužyti ar sušluo-
ti taip lengvai, kaip ketvirtoje versijoje, negalima, nes 

augti, keistis iR gaLų gaLe žLugti kada noRs

28 deja, ne viena siužeto linija liko palikta už rašinio ribų. toliau ne-
bus kalbama apie labai svarbų personažą merliną ir jo įtaką kitų laisvei, 
taip pat Persifalį ir apie karalienę gineverę su Lancelotu. kiekvienas 
personažas pjesėje įkūnija vis kitokį pasirinkimą, kitaip suprastą gėrį ir 
laisvę, kitokį savo praregėjimo (arba likimo aklu) kelią. net ir artūro su 

mordredu, kurių įtampa spektaklyje yra centrinė, požiūris bėgant laikui 
kinta, kas šioje analizėje atsispindi menkai. tačiau rašinio tikslas buvo 
parodyti, kaip pjesei išoriniai veiksniai – ypač vaidinimo aplinka – vei-
kia ir keičia spektaklio reikšmes pačiais bendriausiais bruožais, tad čia 
ne vieta narstyti ir narplioti sudėtingas siužetines gijas.

spektaklio Nusiaubta šalis scena. 2005. 
dmitrijaus matvejevo nuotr.
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tai nėra fizinis, materialus pasaulis. Utopija sukuria-
ma ne tiek plastiniu lygmeniu, pasitelkiant butaforiją, 
daiktus, vaizdinius elementus, kiek ugdant gebėjimą 
kasdienybėje pamatyti puošnumą, grožį, gebėjimą įsi-
vaizduoti ir fantazuoti. Tarsi piktą ir kerštingą pasaulį 
įmanoma ne tiek pakeisti, kaip siekia karalius Artūras, 
bet veikiau perkeisti, perprasminti. Taip spektaklio vai-
dinimo erdvė tarsi siūlo dar vieną, alternatyvų atsaky-
mą į pjesėje keliamus klausimus.

Tokie samprotavimai iš dalies dar tiktų KVDT Di-
džiosios scenos (antrajam) spektakliui, visai menkai – 
pastatymui Teatro arenoje, ir jau visiškai netiktų ga-
lutinei versijai LNDT Didžiojoje salėje. Čia žiūrovai, 
įsitaisę patogioje salėje, saugiai stebi anapus ketvir-
tosios sienos vaidinančius aktorius (todėl, parafrazuo-
jant Persifalį, ir „kraujas [ne!]tyška ant veido“). Stebi 
aktorius, kurie įkūnija utopinę ir antiutopinę erdves, 
gėrio ir blogio kovą. Tačiau visa tai vyksta ten, toliau, 
ant pakylos už rampos. „Ten, kažkada Viduramžiais“ 
įvykusi istorija pakartojama priešais žiūrovų akis, o 
kai viskas baigiasi, džemperiais vilkintys vaikai (pagal 
savo aprangos kodą tarsi atstovaujantys žiūrovams, ke-
letas „iš mūsų“) ima tvarkyti sceną: sušluoja duženas, 
tvarko aikštelę. Šių vaikų erdvė yra tarsi viršesnė už 
pjesės: vaikai yra tie, kurie pašalina pjesės erdvės liku-
čius, susitvarko „savo“ aplinką. Šiame pastatyme žiū-
rovas įtraukiamas tik per šiuos vaikus, pačiame spek-
taklio naratyve jam primygtinai neprimetamas joks 
vaidmuo – jis gali pasirinkti, su kuo nori tapatintis: su 
visuotinio gėrio ieškančiu Merlinu, su kostiumuotais 
vyrais, mirštančiais dėl Gralio idėjos, su malonumą pa-
sirinkusiais džinsuotais jaunuoliais, su tarp aistros ir 
pareigos besiblaškančia Ginevere (akt. Viktorija Kuo-
dytė) ar su praregėjusiu, infantiliu ir tragišku Persifaliu 
(akt. Gytis Ivanauskas). Tokiame pastatyme žiūrovas, 
pasilikdamas griežtai anapus spektaklio erdvėlaikio, 
gali ramiai įvertinti skirtingų personažų pasirenkamus 
kelius, gali nespaudžiamas apsvarstyti įvairias alterna-
tyvas, taip išlikdamas laisvu stebėtoju tiesos ieškojimo 
kelyje. O žiūrovų emocijas šiame pastatyme siekiama 
užkabinti pasitelkiant „amžių patikrintas“ seksualines 
užuominas ir lengvabūdiškus pokštus.

Tokiame (klasikiniame) teatre taisyklės iš anksto aiš-
kios ir žinomos, nereikia vargti ir gaišti laiko jas aiš-
kinantis, taigi dėmesį galima sutelkti į naratyvą. O 
spektakliui vykstant angare, erdvių persiklojimas ir 
neaiškumas kuria nestabilumą – žiūrovai į tokį teatrą 
ateina nežinodami tvarkos (kur sėsti? kur scena? čia 
scenos ar salės dalis? čia scenografija ar pastato konst
rukcija? čia rekvizitas ar parasceninis elementas?), ją 
įsisąmonina tik vykstant veiksmui. Be to, klasikinėje 
scenos dėžutėje – veiksmą perkėlus į sceną ir pagrindi-
nes mizanscenas vaidinant jos centre – žiūrovai tampa 
tarsi svarbesni, nes vaidinama būtent jiems; o angare 

buvo tiesiog vaidinama, neatsižvelgiant, ar patogu tai 
stebėti, ar gerai girdėti. Jei pirmoje versijoje aktorių ir 
žiūrovų prieštara naikinama žiūrovų „nenaudai“, tai 
paskutinėje – ji sukuriama žiūrovų patogumui.

Šie pokyčiai nėra vien interpretaciniai išvedžiojimai – 
nelikus antiutopijos prasmes generuojančios erd vės 
(angaro), atsirado žymus prasminis plyšys, kurį paju-
to ir spektaklio kūrėjai, keisdami ir pildydami pasta-
tymą. Galutinėje versijoje, pakitus erdvinei sąrangai, 
buitiškumas (susietas su antiutopijos planu) justi labai 
silpnai (tik džiuto audinio galinė uždanga), o teatra-
liškumas (utopiškojo plano išraiška) gerokai sustipri-
namas minėtomis priemonėmis – stilizuotomis, teat
rališkomis vaizdo projekcijomis, gausesne butaforija, 
ryškesniu grimu ir vaidyba. Taigi, jei spektakliui vos 
gimus, utopijos didingumas buvo siejamas su trapumu, 
gebėjimu susikurti tarsi iš nieko ir išgyventi priešiškoje 
aplinkoje, įsiskverbti į ją, vėliau utopija tampa veikiau 
tuo, kas vizualiai įspūdinga, pompastiška, teatrališka, 
deklaratyvu.

kas iš to?

Pjesėje Nusiaubta šalis utopija žlunga – žlunga, nes 
gėris ir taika negali būti primetami jėga. Nes anks-
čiau ar vėliau atsiranda tokių, kurie renkasi blogį, nau-
dą sau, malonumą. Pirmoje spektaklio versijoje būtent 
pastarieji rodomi kaip dominuojančio pasaulio, „tikro-
vės“ atstovai, o artūrai, mėginantys įkurti krištolinį 
apvalųjį stalą ant gruoblėtų betoninių grindų, apsuptų 
sienų aptrupėjusiu tinku, – realybės nematantys idea-
listai, kurie traukia savo užsidegimu ir tikėjimu, kurie 
atrodo verti pagarbos ir susižavėjimo, o jų veikla – pras-
minga ir reikalinga tam, kad neprarastume gebėjimo 
pasaulį perkeisti bent jau savo vaizduotėje. Kad nepra-
rastume tikėjimo utopija kaip būsena, o ne kaip fizine 
duotimi ar kažkuo, kas atsiranda išleidus tinkamus 
įstatymus. Nes tai, kas tikra – yra trapu. Visai kitokia 
utopija matoma paskutinėse spektaklio versijose – čia ji 
panašesnė į sustingusį pasitenkinimą tuo, ką turi; todėl 
ji keri kur kas mažiau, o galimybė ją įgyvendinti – be-
veik neįtikima.

Todėl savotiškai apie žlugimą yra ir Gintaro Varno 
Nusiaubtos šalies klajonės – apie tai, kas atsitinka, kai 
utopija, fantazija, svajonė uždaroma į siaurus rėmus, 
jai primetamas tradiciškumas ir patogumas. Tai gyvo 
ir kvėpuojančio, žiūrovui pavojingo žvėries tapimas sce-
nos dėžutėje uždarytu gyvūnėliu, kuris per toli, kad jį 
galima būtų paglostyti, bet jis negali ir įkąsti. Jei pir-
moji versija buvo įtraukianti, užburianti, įtikinanti, tai 
pamažu spektaklis virto tinkamu svarstymų ir analiza-
vimo objektu, bet nepajėgiu perkeisti žiūrinčiųjų. Kita 
vertus, visų utopijų lemtis juk, anot karaliaus Artūro, 
yra „augti, keistis ir galų gale žlugti kada nors“.

giedRė oLseviČiūtė
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Pažintis su žmogumi, kuris siauram besidominčiųjų 
prieškario Lietuva ratui galbūt tėra girdėtas kaip Vik-
toras Kaupas – ne iš lengvųjų. Visų pirma, metrikų 
duomenimis, toks asmuo niekada negimė, nors tikrai 
mirė. Biografija – itin prieštaringa. Ligi šiol nė nemė-
ginta krapštyti, o pajudinus – panašėja į kietai suveltą 
veltinį. Tačiau pakedenti verta. Bene pirmasis Vakarų 
Europos – Heidelbergo, Berlyno, Paryžiaus, Miunche-
no – universitetuose disertaciją žurnalistikos tema pa-
rašęs lietuvis, lituanistikos tyrinėtojas, de jure naujienų 
agentūros „Elta“ atstovas, de facto žurnalistasdiplo-
matas Berlyne galbūt padėtų geriau suprasti įvykius, 
kuriuos itin pagarbiai mename ir tariamės žinantys. 
Vienas tokių įvykių – visokių paslapčių apipinta lėk-
tuvo „Lituanica“ katastrofa Vokietijoje. Štai kaip keis-
tai su jomis susijęs „dr. Kaupas“: daugybėje tekstų jis 
minimas kaip geriausiai jas žinojęs arba daugiausia jų 
išsigalvojęs (!), bet abiem atvejais ignoruojamas kaip a 
priori nesvarbus. Nuo 2011 m. tyrinėdama „Lituanicos“ 
istoriją stebėjausi: kieno valia jis įpuolė įvykių sūku-
rin ir dingo, palikęs unikalios informacijos šleifą? Tad 
ir ėmiausi „dr. Kaupo“ mįslės. Tiesa, po ilgų mėnesių, 
autorės praleistų archyvuose Vilniuje, taip pat Filadel-
fijoje, El Cerrito, Palo Alto (Pensilvanija ir Kalifornija, 
JAV), esama grėsmės, kad supažindinimas su šiuo he-
rojumi bus panašesnis į biografinės knygos apmatus, o 
ne į apžvalginį straipsnį.

„gRyno Lietuvių ūkininko sūnus“

Jis gimė 1905 m. kovo 25 d. Šiupylių bažnytkaimyje, 
Gruzdžių valsčiuje, Šiaulių apskrityje1. Pavardė, kilusi 
nuo veiksmažodžio „kaupti“, šimtmečių sandūroje buvo 
dažna: apskrityje registruotos dešimtys Kaupių ar Kau-

kas buvo „dR. kauPas“?
žurnalistika, propaganda, žvalgyba, diplomatija...

Gražina Sviderskytė

pų šeimų, Šiupyliuose – bent keletas. Tačiau Viktoro 
Kaupo tarp jų nėra, mat jis gimė ir užaugo turėdamas 
šiek tiek kitokią pavardę ir visai kitą vardą. Šiupylių 
bažnyčios metrikose nesunku atsekti jo kilmę: Benedik-
tas ir Eleonora Kaupiai 1896 m. susilaukė pirmagimio 
Prano, 1898 m. jiems gimė Vincas, po trejų metų – vie-
nintelė dukra Brigita, dar po poros – Kazis, o 1905 m. – 
Vladas Kaupis (Kopis? Koupis? Rašydamas pavardę 
raštvedys keliskart suklydo)2.

Kaupiai bent dešimtmetį gyveno sėsliai, buvo nepa-
siturintys, bet toli gražu ne prasčiokai. Jaunėlis „gryno 
lietuvio ūkininko sūnus“3 sunkiai tvėrė nepriteklių, jo 
kratėsi netgi ne itin oriai: antai prašė finansinės para-
mos, „atsižvelgiant į skurdžią mano materialinio gyve-
nimo aplinką, kurioje turėjau nelaimės gimti“4. Sulau-
kęs brandaus amžiaus, jis vis dar apmaudavo, kad tėvas 
„daug metų“ gyveno JAV rytinėje pakrantėje, dirbo ang
lies kasyklose „daugiausia Merilande ir Naujoje Angli-
joje“, tačiau buvo iškviestas gimtinėn palikimo tvarkyti 
ir nebegalėjo sugrįžti, pasiliko Lietuvoje. Dėl šio likimo 
vingio jam tekę gimti „Rusijos carų valdomame tautų 
kalėjime“, dėl to jis turėjęs būti natūralizuotas, kai po-
kariu nusekė tėvo pramintu keliu ir pats įsikūrė JAV5. 
Matyt, dėl šio kartėlio jis keliskart be skrupulų pasikei-
tė asmenvardį: būdamas 25erių jis prisidūrė pavardę 
su galūne „as“ ir buvo Vladas (t. p. Vladas Stasys, Vla-
dislovas, net Wladislaus) KaupisKaupas, o maždaug 
40ies pasikeitė vardą ir tapo Viktoru Kaupu.

Kaupiai buvo neturtingi, bet ambicingi, siekė išsila-
vinimo ir gero pragyvenimo. Tik pirmagimis Pranas, 
rodos, niekuo neišsiskyrė. Brolis Kazis (arba Kazys, 
Kazimieras) tarnavo Šiaulių VII šaulių rinktinėje, buvo 
įstojęs į sukarintą organizaciją „Geležinis vilkas“6 ir 
kaip karininkas bei mokytojas vienintelis iš šeimos yra 

istorija

1 apie šią vietovę žr. vidmantas daugirdas, „gruzdžių valsčiaus ir jo 
gyventojų raida“, in: Lietuvos lokaliniai tyrimai. Istorija, 2005, in: http://
www.llt.lt/pdf/gruzdziai/gruzdziai-1_ist-2005.pdf.

2 šiupylių Rkb 1895–1928 m. gimimai, in: Lietuvos valstybės istorijos 
archyvas, (toliau – LVIA), f. 1433, ap. 1, b. 2, l. 4, 13, 25, 31, 41, 51.

3 dr. vlado kaupo prašymas švietimo ministrui juozui tonkūnui pri-
pažinti miuncheno universiteto aukštojo mokslo (doktorato) diplomą 
Lietuvoje, berlynas, 1936-05-09, in: Lietuvos centrinis valstybės archy-
vas, (toliau – LCVA), f. 391, ap. 9, b. 447, l. 114.

4 vlado kaupo laiškas švietimo ministrui konstantinui šakeniui dėl 
stipendijos pratęsimo, miunchenas, 1930-06-12, in: Ibid., l. 65.

5 viktoras kaupas į jav emigravo 1947 m. ir gyveno ten iki pat mirties 
1993 m. Pasakojimas apie tėvą beną kaupį – iš viktoro kaupo Cv Kali-
fornijos aukštosioms mokykloms apie 1950–1960 m. (in: viktoro kaupo 
archyvas el Cerrito, jav (toliau – El Cerrito). šiuo archyvu kalifornijoje 
besirūpinantis vyresnysis sūnus victoras vladas 2014 m. spalį malo-
niai leido autorei beveik savaitę studijuoti netvarkytus dokumentus).

6 LCVA, f. 561, ap. 22, b. 64, l. 36; f. 563, ap. 1, b. 193, l. 203.
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Vikipedijoje minimas Šiupylių bendruomenės žinomų 
žmonių sąraše. Kiti du broliai ir sesuo gimtinėje nepri-
simenami turbūt dėl to, kad išvykę studijuoti nuo jos 
tarsi atplyšo: Brigita 1924–1926 m. mokėsi Lietuvos 
moterų kultūros draugijos Mergaičių mokytojų semina-
rijoje Kaune, karo valdininkas Vincas (už 6 metų tarny-
bą vėliau gavęs administracijos (B) atsargos leitenanto 
laipsnį) 1925–1928 m. lavinosi Žemės ūkio akademijoje 
Dotnuvoje, o abiturientas Vladas 1927 m. įstojo į Lietu-
vos universitetą. Tiesa, nė vienas jų pradėtų studijų ne-
baigė, nors mokslo siekė atkakliai7. Visi trys gavo vals-
tybės stipendijas, kurios buvo ir išsigelbėjimas, ir našta: 
įstatymas garantavo valstybės paramą „abiejų lyčių 
neturtingiems asmenims, pasižymėjusiems gabumu ir 
darbštumu“8, bet įpareigojo nutraukus ar baigus stu-
dijas ją grąžinti grynaisiais arba atitarnauti valstybės 
tarnyboje. Iš buvusių stipendininkų lėšas – tiesiogiai 
arba per darbovietes – išieškodavo Finansų ministerijos 
Finansų departamento Stipendijų skyrius (jam Lietu-
vos bankas kvitus, kaip matyti, siuntė iki pat 1940 m. 
birželio vidurio). Šitaip atsiradusios susirašinėjimo by-
los9 atskleidžia jų likimus.

Brigita pradėjo grąžinti stipendiją tik grasinant teis-
mu. Ji teisinosi, kad mokytojų seminarijoje triskart per 
dieną privalomos tikybos pamokos ir direktorės nema-
lonė „išnervavo“, sutrukdė išlaikyti egzaminus bei įgyti 
specialybę ir todėl, neturėdama jokios nuosavybės ir 
pragyvenimo šaltinio, turėjo bastytis nuo vieno ūkininko 
prie kito „lygu elgeta be algos“. Būdama silpnos sveika-
tos, ji galop įsidarbino tarnaite ir apsigyveno Klaipėdoje: 
Raudonojo kryžiaus ligoninėje gavo bendrabučio būstą 
ir 50 Lt atlyginimą atskaičius mokesčius. Iš tokio „kapi-
talo“ jai, nepaisant pareikšto protesto, teko tai 20, tai 30 
Lt atseikėti už bergždžiai išeikvotą valstybės paramą.

Vincas stipendiją už savo pertrauktas agronomijos 
studijas grąžino noriai, tik terminą prašė atidėti. Gyve-
no pas kažkurį brolį Šiaulėnuose, po to lyg buvo apsisto-
jęs Flensburge, Vokietijoje. Pokariu įsikūrė Anglijoje, 
Market Harborough miestelio svetimšalių darbininkų 
bendrabutyje. Ten dirbo įvairius lauko darbus ir pra-
gyvenimu nesiskundė, bet gyrė brolį „dr. Kaupą“, kad 
šis ištrūko į JAV ir vienintelis iš šeimos „įsikūrė taip, 
kaip norėjo“. Vincas irgi svajojo apie Ameriką: esą, jis 
su seserimi Brigita rastų darbo pas mamos seserį, kuri 
emigravo 1902 m. ir triūsė savo ūkelyje Baltimorėje, be 
to, pas „ciocę“ esą galėtų gyventi ir brolis Pranas10. Bet 
tai liko tik svajos11.

Užtat jaunėlis Vladas toli paliko kitus. Tai akivaiz-
du kad ir lyginant studentų išteklius: Brigitai valstybė 
atseikėjo iš viso 1000 Lt, Vincui – 3200 Lt, o Vladui – 
20 450 Lt stipendijos ir dar 915 Lt paskolą mokslams 
eiti, iš viso 21 365 Lt (maždaug už tiek anuomet Kau-
ne galėjai nusipirkti dviaukštį medinuką su nedideliu 

sklypu). Palyginti su dešimtimis kitų stipendininkų, net 
studijavusių užsienyje, jo studijos buvo auksinės. Ma-
tyt, valstybė iš jo kažin ko tikėjosi – ir nebuvo apvilta. 
Dėl to juolab keista, kad šis auksinis valstybės tarnau-
tojas po dvidešimties metų Lietuvoje buvo pamirštas 
ir net išeivijoje plačiau nežinomas, nors kitoje Žemės 
rutulio pusėje prisistatinėjo kaip „tarptautiniu mastu 
žinomas žurnalistas ir diplomatas“12.

7 antai vladas teigia šiupylių pradžios mokykloje sugaišęs, nes 1914 
m. „rusai išvežė mokytoją“, po to mokęsis skuodo progimnazijoje, bai-
gęs telšių vyskupo valančiaus vardo gimnaziją ir taip užtrukęs net 14 
metų, kol 1927 m. gavo brandos atestatą (dr. vlado kaupo Curriculum 
Vitae, berlynas, 1936-05-16, in: LCVA, f. 391, ap. 9, b. 447, l. 118).

8 stipendijų įstatymas (Vyriausybės žinios, 1926-07-01, nr. 232); sti-
pendijoms ir pašalpoms grąžinti taisyklės (Vyriausybės žinios, 1928-
03-15, nr. 263).

9 LCVA, f. 387, ap. 6, b. 1605 ir 1744; LCVA, f. 383, ap. 3, b. 3085.
10 vinco kaupio laiškas dr. viktorui kaupui į stanfordo universiteto 

Huverio institutą kalifornijoje, market Harborough, 1949-01-29, in: 
El Cerrito.

11 Pasak kalifornijoje gyvenančio victoro v. kaupo, jo dėdė vincas 
gyvenęs anglijoje.

12 trumpa v. kaupo autobiografija, in: El Cerrito.

Lietuvos universiteto studento vladislovo kaupio studijų 
knygelės puslapis (LCva, f. 631, ap. 7, b. 4021, l. 4) 

gRažina svideRskytė
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CentRo „sodinukas“ vokietijoje

1927 m. rugsėjo 20 d. Vladislovas Kaupis įstojo į Lie-
tuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą 
studijuoti filologijos: logiką ir filosofijos istoriją – pas 
Vosylių Sezemaną ir Johaną Štrauchą, istoriją ir litera-
tūrą – pas Mykolą Biržišką, Juozą Tumą, Igną Jonyną, 
germanistiką – pas Horstą Engertą. Tačiau jaunuolio 
sėkmę nulėmė ne šitie mokslai. Studijų knygelėje įre-
gistruoti tik du semestrai: 1928 m. pavasarį jis atsiėmė 
dokumentus ir vos pradėtas studijas nutraukė13.

Lemtinga turbūt buvo tai, kad studijuodamas Kaune 
Vladas įsidarbino tautininkų dienraščiuose: rašė oficio
zui Lietuva, Lietuviui bei 1928 m. vasarį vietoje jų vėl 
pradėtam leisti Lietuvos aidui14. Tokia tarnyba neabejo-
tinai reiškė tam tikrą reputaciją, polinkius ir gabumus. 
Po 1926 m. gruodžio perversmo tautininkų valdžia, slo-
pindama opoziciją, užsibrėžė „suvaržyti spaudos palai-
dumą“ ir griežtino informacijos politiką15. Krašto apsau-
gos ministerijos karo cenzorius (nuo 1933 m. – apskričių 
karo komendantūros) taikė išankstinę cenzūrą ir galėjo 
bausti (iki 5000 Lt arba 3 mėnesiais kalėjimo) už val-
džios autoriteto žeminimą. Valdžia nuosekliai plakė 
žurnalistiką ir politiką į viena. Panašu, kad tai sugebėjo 
ir reporteris Vladas.

„Pasirinktam darbui žmogus yra tinkamas“, – įver-
tino pavaldinį Lietuvio redaktorius Liudas Noreika16. 
Šiuo apibūdinimu įtakingas politikas (beje, po kelių 
mėnesių, 1928 m. gegužę nušautas) rekomendavo Vla-
dą siųsti į užsienį mokytis žurnalistikos: esą tokio „spe-
cialinio mokslo“ galimybės Lietuvoje nėra, ogi „svarbu, 
kad susirastų bent vienas tikras specialistas“. Švietimo 
ministerijos sudarytoje tarpžinybinėje komisijoje Vla-
do kandidatūrą žodžiu parėmė URM atstovas, Teisių
administracijos departamento direktorius, rašytojas ir 
diplomatas Jurgis Savickis.

Pasišovęs „tikru specialistu“ tapti studentas sukosi it 
vijurkas. 1928 m. sausį studijoms užsienyje skirtos sti-
pendijos atsisakius „stud. p. Račiui“17, skubiai pateikia 
prašymą šią stipendiją perleisti jam, iškart išsirūpina 
Lietuvos Respublikos vidaus ir užsienio pasą18 ir jau 
balandį studijuoja Heidelberge. Atrodė, kad jo studijų 
planas elementarus: aštuoni semestrai žurnalistikos 
bei jai privalomų dalykų – istorijos, filosofijos, ekono-

mikos, – tiriamasis darbas, disertacijos rašymas, bai-
giamieji egzaminai, mokslų daktaro diplomas ir diserta-
cijos paskelbimas. Tačiau Vladas improvizavo ir ne tik 
maksimaliai išnaudojo studijų galimybes, bet dar papil-
domai susikūrė išskirtinių sąlygų „pažinti žurnalistikos 
mokslą, vokiškai – Zeitungswissenschaft“.

Iš Heidelbergo jis raportuoja Švietimo ministerijai, 
kad vasaros atostogų į Lietuvą negrįš, verčiau vyks į 
Paryžių kalbos mokytis, mat vokiečių ir rusų mokąs ge-
rai, o prancūzų ir anglų turįs tobulinti. Kas pusmetį mi-
nisterijai siunčia privalomas „apyskaitas“ ir maždaug 
kas mėnesį maldauja laiku siųsti stipendiją, nes „sunku 
svetimoje aplinkoje per 10 dienų išgyventi be skatiko“. 
Kartais būna gyvas dviem bandelėmis per dieną, bent 
kartą badauja dvi savaites. Bet vis tiek nenustygsta. 
Greta privalomų paskaitų dalyvauja ekskursijose, lan-
ko spaudos ir valdžios įstaigas, kaip laisvas klausytojas 
išklauso politikos, kitų socialinių mokslų nemokamų 
kursų ir dar spėja kultūros renginius aplėkti.

Antrą semestrą jis tęsia studijas jau Berlyno universi-
tete, o trečią – aiškinasi ministerijai, kodėl neatsiklau-
sęs atsidūrė Sorbonoje. Vokietijos universitetai įskaito 
ne daugiau kaip du semestrus studijų kitoje šalyje, tad 
iš pamėgto Paryžiaus jis po metų grįžta, bet mokosi 
ir vėl kitur – Miuncheno universitete. Vadovaujamas 
Žurnalistikos instituto direktoriaus Karlo d‘Estero pa-
rašo disertaciją Lietuvių spauda19, išlaiko egzaminus 
ir 1932 m. vasarą tampa filosofijos mokslų daktaru20. 
Lituanistinę medžiagą disertacijai jis surenka Prūsų 
valstybės bibliotekoje Berlyne, Lenkų bibliotekoje Pary
žiuje, Karaliaučiaus universitete ir valstybiniame ar-
chyve, Lietuvos universiteto bibliotekoje Kaune, taip 
pat (patariamas Vaclovo Biržiškos) – Lietuvių mokslo 
draugijos ir kitose bibliotekose Vilniuje.

Švietimo ministerija jo iniciatyvas toleravo sunkiai: 
kartą 1930 m. net neįspėjusi liovėsi mokėti stipendiją. 
Nuo išmokų visiškai priklausomas studentas tai pa-
vadino savo „asmens pražūtim ir tėvynės nenauda“. 
Bet jis tučtuojau įtikino biurokratus, kaip baisiai jie 
suklydę: juk institute Miunchene jis laikomas „vienu 
iš geriausiai informuotų Rytų ir Vakarų spaudos klau-
simais“, praktinį spaudos gyvenimą pažįsta „iki inty-
mumo“, todėl baigęs mokslą žurnalistikoje bus „nebe 
praktikantas, bet vedėjas“! Jis sugebėdavo įtikinamai 

13 Lietuvos universiteto studento vladislovo kaupio studijų knygelė 
ir kt. dokumentai, kaunas, 1927-09-12 – 1929-01-03, in: LCVA, f. 631, 
ap. 7, b. 4201, l. 1–8.

14 „tik formaliai galime laikyti atkurtąjį Lietuvos Aidą tautininkų par-
tijos laikraščiu. tiksliau būtų jį apibūdinus kaip režimo laikraštį, nes 
tautininkų partijos ir valstybės reikalai administracine prasme buvę 
„suplakti“ (andrius vaišnys, spauda ir valstybė 1918–1940: Analizė is-
toriniu, teisiniu ir politiniu aspektu, vilnius: uab „biznio mašinų kom-
panija“, 1999, p. 89–90).

15 Plg. Liudas truska, Antanas Smetona ir jo laikai, vilnius: valstybi-
nis leidybos centras, 1996, p. 184, 260.

16 Liudo noreikos raštas švietimo ministrui, kaunas, 1928-01-25, in: 
LCVA, f. 391, ap. 9, b. 447, l. 96.

17 LCVA, f. 391, ap. 9, b. 447, l. 95.
18 LCVA, f. 402, ap. 1, b. 147, l. 261; LCVA, f. 412, ap. 7, b. 173, l. 63.
19 vladas kaupas, Die Presse Litauens: Unter Berücksichtigung des 

nationalen Gedankens und der öffentlichen Meinung, klaipėda: Ry-
tas, 1934.

20 miuncheno Liudviko maksimilijono universiteto filosofijos moks-
lų daktaro Wladislau kaupas diplomas, miunchenas, 1927-08-01, in: 
LCVA, f. 391, ap. 9, b. 447, l. 123.

kas buvo „dR. kauPas“?
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pagrįsti savo „journalistinį talentą atatinkamos mokslo 
doktrinos dėsniams“21 ir išsireikalaudavo ne tik stipen-
diją (300 Lt kas mėnesį), bet ir paskolas (bent tris po 
kelis šimtus litų).

Kaupas nuolat kartojo neturįs asmeninių lėšų ir sko-
linimosi galimybių; tai paliudijo redaktorius Noreika. 
Tad juolab iškalbingas buvo užmojis už kažin kokius pi-
nigus atlikti savotišką podoktorantūros tiriamąjį darbą: 
vos apsigynęs disertaciją, jis išvyko į „mokslinę studijų 
kelionę“, kuri „atlikta privatiška paskola, suteikta Lie-

tuvos mokslo mėgėjų“22 (?!). Berlyne, Milane ir Romoje, 
Ženevoje, Paryžiuje, Briuselyje jis esą nagrinėjo spau-
dos ir valstybės santykį, gilinosi į teisės aspektus, lan-
kė įtakingiausias redakcijas, kalbino aukštus tarnau-
tojus ir surinko „daug literatūros“ apie vokiečių, italų, 
šveicarų, prancūzų, belgų spaudos raidą ir funkcijas. 
Rezultatai buvę tokie įspūdingi, kad, raginamas savo 
profesoriaus d‘Estero ir „Reicho spaudos šefo Berlyne“, 
vyriausybės patarėjo dr. Valterio Heide‘s, jis ketinęs iš-
leisti knygelę Staat und Presse (Spauda ir valstybė). Po 
ketverių metų Švietimo ministerijai jis tvirtino tą vei-
kalą teberašąs, papildęs įspūdžiais iš Latvijos ir Estijos, 
jau įpusėjęs ir ketinąs išleisti lietuviškai. Bet... daugiau 
apie tai nieko nebuvo girdėti (kaip, beje, ir apie jo tuo 

pat metu rašytą Lietuvos periodinės spaudos istoriją – 
disertacijos pagrindu išplėtotą dvitomį veikalą, kuris 
irgi nebuvo išleistas). Kas žino: gal „privatiška paskola“ 
sušelpta kelionė buvo ne visai mokslinė23? O gal moks-
linė, tik ne savalaikė?

Pats Kaupas gyvenimo aprašymuose leidžia supras-
ti, kad akademinių užmojų nespėjo įgyvendinti, nes ta-
pęs diplomuotu žurnalistu buvo užverstas darbu: grįžo 
iš Miuncheno į Kauną ir... vėl išvažiavo, tapęs valsty-
bės tarnautoju – paskirtas URM veikusios valstybinės 

naujienų agentūros „Elta“ korespondentu 
Berlyne. Tačiau diplomatiniai šaltiniai 
liudija, kad tai buvęs veikiau bandomasis 
laikotarpis: šviežiai iškeptą mokslinčių 
„centras“ akylai stebėjo, lyg apsispren-
dė dėl jo „tinkamumo“, po to vėl dvejojo 
ir tarsi tykojo progos juo atsikratyti... Iš 
Švietimo ministerijos malonės prakutęs 
ir tapęs valstybės tarnautoju Berlyne, jis 
dabar visiškai priklausė nuo URM kietos 
rankos: būtų pakakę tik vienos klaidos, 
ir jo karjerai – galas. Jis nė už ką neleido, 
kad taip atsitiktų.

nePatogus, taČiau 
veRtingas

„Mudviejų nusistatymai ir rezervai dėl 
p. Kaupo visiškai sutampa [...]. Todėl pa-
vedu jį Tamstos maloniai globai ir paty-
rusiai akiai. Savo pastebėjimus prašyčiau 
man karts nuo karto privatiškai pranešti. 
Globos ir priežiūros jis reikalingas, nes 
kartais parodo tam tikro užsispyrimo ir 

nepagrįsto savarankiškumo“, – taip paskirtąjį kores-
pondentą Lietuvos pasiuntiniui Berlyne konfidencialiai 
apibūdino „Eltos“ direktorius Edvardas Turauskas24. 
Diplomatijos vilkas dr. Jurgis Šaulys iškart permanė 
Kaupo polinkį griebtis iniciatyvos ir anaiptol netroško 
nemalonumų. Centras iš Berlyno reikalavo vis daugiau 
žinių, ir pasiuntiniui rūpėjo, kad jos atitiktų oficialią 
taktiką, būtų jo asmeniui palankios ir darbui naudin-
gos – juolab įtemptu metu, kai politikoje ir net asmeni-
niame gyvenime brendo didžiuliai sukrėtimai. 

Daugeliui netikėtai 1933 m. viduryje Vokietijos val-
džioje brutaliai tvirtinosi Adolfo Hitlerio nacionalsocia-
listai; Lietuvos atžvilgiu jie ėmę varyti „smaugimo poli-
tiką“, dvišalių santykių ašimi pavertę augančią įtampą 

21 LCVA, f. 391, ap. 9, b. 447, l. 65, 66.
22 Ibid., l. 26.
23 kaupo „mokslinės studijų kelionės“ pobūdis iš pirmo žvilgsnio 

panašus į, pavyzdžiui, lenkų korespondentų tadeauszo katelbacho 
ir Wladyslawo mergelio Lietuvoje nuo 1933 m. vykdytą „žurnalistinę 
žvalgybą“. skirtumas tas, kad kaupas tam neturėjo (?) Lietuvos uRm 
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įgaliojimų; žr. andrius vaišnys, op. cit., p. 185–205.
24 „eltos“ direktoriaus edvardo turausko laiškas Lietuvos pasiuntiniui 

berlyne dr. jurgiui šauliui, kaunas, 1933-05-02, in: Pensilvanijos uni-
versiteto Retų rankraščių biblioteka, (toliau – UPENN), jurgis saulys‘ 
Papers, f. 91, b. 29, 1933.i-viii, (lapai nenumeruoti).

„eltos“ korespondentas vladas kaupis-kaupas berlyne. apie 1933–1940 m. 
kaip teigia jo sūnus victoras v. kaupas, šią spausdinimo mašinėlę iki šiol saugo 
kalifornijoje (viktoro kaupo asmeninis archyvas, el Cerrito, jav)
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dėl Klaipėdos krašto25. Lietuvoje socialinį foną drumstė 
pasaulinės ekonominės krizės padariniai, šalies iždą ir 
žmones skurdino smukęs eksportas ir defliacija; visuo-
menę, ypač elitinius sluoksnius, vargino šnipinėjimas. 
URM vyko susidūrimas tarp „įtakingiausių grupuočių 
diplomatinėje tarnyboje“, t. y. tarp Šaulio (remiamo 
Savickio, Turausko, Kazio Bizausko, Stasio Lozoraičio) 
ir šefo Dovo Zauniaus (pražūtingame tandeme su susi-
kompromitavusiu buvusiu pasiuntiniu Vaclovu Sidzi-
kausku)26. Be to, dar viską jaukė meilės bangos: besiar-
tinančios skandalingos Šaulio vedybos su italų kilmės 
operos primadona, Vokietijos piliete Mafalda Salvatini 
ir, rodės, beviltiškai klampinę, Romą pasiekę bažnyti-
niai teismai, neleidę nutraukti santuokos su ligota pir-
mąja žmona Kazimira CelinskaŠauliene. „Tatai taip 
komplikuoja padėtį...“ – reziumavo rūpesčių prislėgtas 
Šaulys27.

Atjausdamas pasiuntinį, „Eltos“ direktorius vis dėl-
to jį įkalbėjo: Kaupo „misija yra laikina ir bandomoji. 
Pavyks jam vykusiai užsirekomenduoti – gerai. Tada 
galėsim ir pagalvoti kaip jį Berlyne geriau įtvirtinti. 
Nepavyks – atšauksime“. Turauskas (kažkodėl) užstojo 
Kaupą ir subtiliai patarė Šauliui nė nemėginti iš anksto 
filtruoti jo pranešimų: esą Kaupas dažniausiai juos per-
duoda vakarais telefonu iš „Wolffo“28, be to, juos kontro-
liuoja pati „Elta“, tad pakaktų, jei rytais jis pasiuntiniui 
„pareferuotų ką perdavęs ir išklausytų pastabų“. Šaulys 
sutiko; galbūt tikėjosi, kad centro proteguojamas naujo-
kas Berlyne neišsilaikys, suklys ir pats duos pagrindo 
jį išprašyti.

Šitaip stebimam Kaupui teko ypatingas išbandymas, 
kai 1933 m. vidurvasarį Vokietijoje įvyko „Lituanicos“ 
katastrofa. Transatlantiniam skrydžiui Lietuvos įstai-
gos oficialiu lygmeniu nesiruošė. Pasiuntinybėms cent
ras buvo išsiuntinėjęs trumpas lakūnų biografijas ir 
formaliai paraginęs Lietuvos labui pagarsinti jų žygį 
vietos spaudoje. Tačiau tuo užsiimti pasiuntinys Ber-
lyne neturėjo nei noro, nei laiko, nei galimybių. Šaulys 
turėjo tik vieną rimtesnį, nors neformalų įgaliojimą: 
liepos 15 d. gavo Lietuvos generalinio konsulo Niujorke 

telegramą, kurioje šis informavo apie „Lituanicos“ star-
tą ir prašė pranešti, kada lėktuvas perskris Vokietijos 
oro erdvę (mat Amerikos lietuviams „Lituanicos“ skry-
dis išties buvo pirmos svarbos reikalas, kaip ir Lietuvos 
dip lomatams JAV; juolab kad „Lituanicai“ skrendant 
per Atlantą pasaulinėje parodoje Čikagoje vyko Lietu-
vių diena). Deja, nebuvo jokių susitarimų ar instrukcijų, 
ką daryti ištikus katastrofai.

„LituaniCos“ katastRoFa:  
kauPo atRadimas

Tik 2014 m. rudenį pavyko rasti Kaupo liudijimą29, 
kuris praskaidrino jo misiją 1933 m. liepos 15–17 d. 
įvykiuose ir savaip paaiškina Lietuvos diplomatų ir po-
litikų reakcijas į „Lituanicos“ katastrofą30. Taigi toliau 
dėstome pagal šiuos jo prisiminimus. Tuo metu Berlyne 
Kaupas dirbo jau ne vien „Eltai“, bet ir latvių bei estų 
valstybinėms naujienų agentūroms „Leta“ ir „Eta“. Jis 
tvirtina URM buvęs įpareigotas domėtis „Lituanicos“ 
skrydžiu ir apie jį informuoti pasiuntinį Šaulį, kuriam 
neva tekusi „delikati užduotis aiškintis su vokiečiais dėl 
jų oro erdvės, mat „Lituanica“ skrido iš Niujorko ir Da-
rius, Girėnas buvo JAV piliečiai“31. Vykdydamas nuro-
dymą, Kaupas atliko įspūdingą žurnalistinį tyrimą.

Jo darbo vieta buvo spaudos biure, kur triūsė didžiau-
sių tarptautinių agentūrų žurnalistai. Apie nelegalų ir 
techniškai rizikingą „Lituanicos“ startą Niujorke jam 
pirmasis pranešė geras bičiulis Associated Press biuro 
Berlyne vadovas Louisas P. Lochneris. Kaupas ir kai 
kurie kolegos užsieniečiai puolė sekti naujienas ir... 
tarsi trenkėsi kakta į sieną: liepos 15 d. popietę buvo 
pranešta, kad „Lituanica“ nutolo nuo Niufaundlando 
krantų ir lyg skradžiai dingo. Žurnalistų žodžiais, ištiko 
pilnas „žinių užtemimas“: visą parą nebuvo girdėti nič
nieko apie Europon skrendantį lėktuvą ir įgulą. Liepos 
16 d. vakarėjant vokiečių reporteris Kaupui pranešė, 
kad Berlyno Tempelhofo oro uoste nusileido amerikie-
čių lakūnas Willy Postas, kuris iš to paties Niujorko 
aerodromo pakilo valandą anksčiau už „Lituanicą“, tai-

kas buvo „dR. kauPas“?

25 audrius Paura, Lietuva Veimaro Respublikos ir Trečiojo Reicho už-
sienio politikoje, vilnius: versus aureus, 2006, p. 53–55.

26 vytautas žalys, Lietuvos diplomatijos istorija (1925–1940), t. ii, d. 
i, vilnius: edukologija, 2012, p. 101–109.

27 jurgio šaulio dienoraštis, 1933-08-05 įrašas, in: Lietuvos naciona-
linis muziejus, (toliau – LNM), sngek 104/ R-18652/13.

28 vok. Wolff‘sche Telegraphenbüro (Wtb) – įtakingiausia vokie-
čių naujienų agentūra, veikusi tarptautiniu mastu viename lygmenyje 
su britų Reuters, prancūzų Havas, amerikiečių Associated Press; 1933 
m. pabaigoje uždaryta, reporterius inkorporuojant į nacionalsocialistų 
kontroliuojamą Deutsches Nachrichtenbüro (dnb). „elta“ su ja buvo 
sudariusi sutartį ir bendradarbiavo.

29 Remembering the Transatlantic Flight of Lithuanica: An Eyewitness 
Report, 1981-07-22, in: El Cerrito, l. 1–10.

30 žr. mano str. „Paskutinė dariaus ir girėno savaitė: naujoji chrono-
logija“, in: NŽ-A, 2014, nr. 2, p. 22–30; „kodėl jav netyrė Lituanicos 
katastrofos? Politiniai ir teisiniai aspektai byloje Darius & Girch“, in: Is-

torijos šaltinių tyrimai, 2014, t. 5, p. 195–213; „Lituanicos katastrofos 
oficialieji tyrimai 1933 m.: nauji faktai ir įžvalgos“, in: Lietuvos istorijos 
studijos, 2013, t. 31, p. 98–115.

31 kaupas galbūt klysta. Formaliai „Lituanicos“ skrydį administravo 
jav institucijos, o pagal jav ir vokietijos susitarimą amerikiečių lakū-
nams nereikėjo specialaus leidimo skristi per vokietijos erdvę. Lietuvos 
institucijos de jure į skrydžio reikalus įsitraukė tik po katastrofos. tad 
kaupo minima šaulio „misija“ galėjo būti įmanoma tik po liepos 17 d., 
tačiau kaip tik tada pasiuntinys išvyko planuoto ilgo vizito į Lietuvą ir 
veikiausiai oro erdvės klausimo berlyne niekada su niekuo nesprendė. 
iš tikrųjų „delikati“ buvo kita, liepos 17 d. vakare uRm skubiai paves-
ta užduotis pasiuntinybei: organizuoti lakūnų palaikų pargabenimą į 
kauną. šauliui prieš vidurnaktį išvykus, šią sudėtingą misiją įgyvendino 
Leopoldo dymšos vadovaujamas pasiuntinybės personalas kartu su lie-
pos 18 d. rytą iš kauno atvykusiais dviem Lietuvos aeroklubo atstovais. 
Į palaikų palydas buvo įtrauktas ir kaupas.
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gi skrido priešakyje Dariaus ir Girėno. Kaupas išlėkė į 
Tempelhofą ir dar spėjo pamatyti garsų vienaakį asą, 
bet prie jo apsauga nieko neprileido. Teko grįžti į biurą. 
Čia naujienų vis nebuvo. Reuters korespondentas užsi-
minė apie nenustatytą orlaivį, esą pastebėtą virš Škoti-
jos, bet tas pranešimas nepasitvirtino. „Elta“ vis labiau 
nekantravo. Tuomet Kaupas ėmėsi gudrybės: pasita-
ręs su vokiečių lakūnais, susitelkė į gana siaurą ruožą 
šiaurės rytų Vokietijoje, ties Baltijos jūros pakrante, 
kurioje labiausiai tikėtasi skrisiant „Lituanicą“32. Jis 
telefonu susisiekė su tenykštėmis policijos būstinėmis 
ir laikraščių redakcijomis. Iš pradžių nieko nepešė, tik 
pats visiems turėjo aiškintis, kodėl Lietuvai taip rūpi šis 
eilinis amerikiečių transatlantinis skrydis.

Artėjant vidurnakčiui įtampa pasiekė apogėjų: kur 
lėktuvas? Kaune minios plūdo į Aleksoto aerodromą, 
ten pat į „Lituanicos“ sutiktuves pustėsi vyriausybės at-
stovai. „Elta“ pašėlo spausti: „Praneškite KĄ NORS!!!“ 
Kaupas, jo paties žodžiais, pasijuto „beviltiškai kaip 
niekados“: neturėjo nei gerų, nei blogų žinių. Lochneris 
esą jį ypač užjautė, nes JAV pasiuntinybėje irgi būta 
susirūpinimo. O prancūzų korespondentas Paulis Ra-
voux pirmas garsiai pasvarstė: gal lakūnai tapo Hitle-
rio Vokietijos ir Pilsudskio Lenkijos nesantaikos auko-
mis33? Pavargę, budėjimo išsekinti kai kurie kolegos 
ėmė aptarinėti suokalbio versijas. Bet Kaupas įsiklau-
sė į santūresnių vokiečių reporterių patarimus ir grįžo 
prie tyrimo.

Toliau sekdamas pajūrio linija rytų link, jis skambino 
Kylio, Svinemundės (dabar Świnoujście) ir, beveik ne-
tekęs vilties, Štetino policijai. Ir čia pagaliau – bingo! – 
jam pasiūlė kreiptis į pietryčiuose esančio Štargardo 
pareigūnus. Štargardo policijoje kažkas pakėlė ragelį 
ir numetė ant stalo, taigi pirmiausia Kaupas klausėsi 
sąmyšio garsų, lakstymo ir šūksnių apie „užsieniečių 
lėktuvą“. Pagaliau atsiliepė įsitempęs, šnopuojantis po-
licininkas ir, paprašęs žurnalisto tikslesnių duomenų 
apie „Lituanicą“, pasakė, kad, ko gero, ji čia ką tik ir 
praskrido! Kaupas iškart pranešė pasiuntiniui Šauliui 
ir „Eltai“, žadėdamas papildyti34. Bet... vėl įstrigo, ne-
gavo jokių komentarų. Pastaraisiais mėnesiais milita-
rizavimosi reikmėms nacionalsocialistų aršiai kurstyta 

isterija dėl neva gresiančių priešų oro antskrydžių, ma-
tyt, gniaužė vokiečių pareigūnams gerkles: neatsargus 
žodis galėjo nuplėšti antpečius.

Išaušus liepos 17 d. Kaune sutrikę, nusivylę žmonės 
skirstėsi. Valdžia reikalavo paaiškinimų. „Elta“ toliau 
siuto. Kai Kaupas pagaliau prisiskambino Soldino poli-
cijai, teišgirdo trumpą žinią: lėktuvas sudužo, lakūnai 
žuvo. „Elta“, priimdama šį pranešimą, „nuščiuvo lyg 
prieš žemės drebėjimą“. Kaupas suskubo į katastrofos 
vietą ir užsuko pasiuntinybėn pranešti apie tai pasiun-
tiniui. Šis pasakęs, kad vyriausybei gerai bus turėti 
vietoje „savo žmogų, kad vokiečiai apie „Lituanicą“ ko 
nors netinkamo neprisigalvotų“35. Soldino policijoje pa-
reigūnai nė neprašė Kaupo užsienio korespondento liu-
dijimo, užtat ilgai klausinėjo, kodėl amerikiečių nelaime 
domisi Lietuvos pasiuntinybė. Jie teiravosi miesto val-
džios, kaip reaguoti. Netrukus su Kaupu susitiko admi-
nistracijos valdininkas ir nulydėjo į miško aikštelę prie 
Kuhdammo kaimo... 

O kas ten vyko ir ką nuveikė Kaupas – netrukus ži-
nojo kiekvienas žmogus Lietuvoje. Jo dėka liepos 15–
17 d. „Elta“ išplatino 14 ekstra biuletenių ir dar beveik 
savaitę perdavinėjo detalias informacijas iš Berlyno36. 
„Dr. Kaupas“ išgarsėjo kaip pirmasis lietuvis, atskubė-
jęs į „Lituanicos“ katastrofos vietą. Toks teiginys buvo 
daugybę kartų perspausdintas ir iškart po tragedijos, 
ir vėliau. 

Tačiau jis buvo ne tik greičiausias, bet ir geriausiai 
informuotas: vienintelis turėjo prieigą prie pirminių šal-
tinių ir gana ilgą laiką jais intensyviai naudojosi, o tuo 
metu juo pačiu, be abejonės, naudojosi Lietuvos URM. 
Niekas to rimtai nevertino ir net neatkreipė dėmesio, 
kodėl kartu su Lietuvos aeroklubo atstovais, Karo avia
cijos kapitonu Vladu Morkumi ir inžinieriumi Kęstučiu 
Bulota, Dariaus ir Girėno karstus į Kauną parlydėjo 
„Eltos“ atstovas Berlyne? Ką jis veikė atskridęs į Kauną 
liepos 19 d., jei čia laidotuvių iškilmes aprašinėjo „Eltos“ 
vietiniai reporteriai ir visų redakcijų žurnalistai? Ar jis 
perdavė centrui duomenų, pavyzdžiui, apie savo prane-
šimuose paminėtą ir tarsi išgaravusį „Lituanicos“ skry-
džio dienyną?37 Kodėl grįžęs į Berlyną jis aktyviai in-
formavo apie „Lituanicos“ likučių, dokumentų, lakūnų 

32 Pakrantės zonoje navigacijos požiūriu lakūnams turėjo būti pato-
giau orientuotis. tačiau apie tikrąją „Lituanicos“ buvimo vietą ir faktinį 
maršrutą buvo galima tik spėlioti, nes startas įvyko netikėtai, oficialiai 
suderinus tik maršruto atkarpą iki niufaundlando. Radijo įrangos lėk-
tuve nebuvo. skrydžio stebėsenos iš laivų ar sausumos punktų suor-
ganizuoti nespėta.

33 matyt, turimas omenyje Lenkų koridorius, ties kuriuo „Lituanica“ 
turėjo praskristi ir kurio vengti darių buvo įspėję Lietuvos diplomatai. 

34 šaulys savo dienoraštyje apie kaupo pranešimus neužsimena ir 
pažymi, kad iki liepos 17 d. popietės nebuvo žinių. kaupo „atradimas“ 
apie štargardą praskridusią „Lituanicą“ tikrai buvo išplatintas tarptau-
tinių naujienų agentūrų. bet klaustina, ar jis buvo visiškai pagrįstas: 
tiksliai identifikuoti ūkanotose sutemose be šviesų praskrendantį, taigi 
neįžiūrimą lėktuvą be papildomų signalų (pavyzdžiui, išmesto rašte-

lio) praktiškai turėjo būti neįmanoma. kaupo „atradimas“ vertintinas 
ypač atidžiai, nes juo rėmėsi katastrofos tyrimą atlikę lietuvių pareigū-
nai. vokiečių pareigūnų raporte apie „Lituanicos“ katastrofos priežastis 
štargardas neminimas.

35 kaupas formaliai nedirbo pasiuntinybėje ir galbūt ne visai tiksliai 
interpretavo šaulio žodžius. šis dienoraštyje rašė apie katastrofą su-
žinojęs tik popietę – ko gero, turėjo omenyje vokiečių uRm komu-
nikatą. Po darbo dienos savo iniciatyva į soldiną nuvykęs atašė balys 
Paliokas prisiminimuose teigia, kad pirmiausia apie katastrofą pasiun-
tinybei pranešė ryte paskambinę berlyno žurnalistai; tuomet šaulys 
neva pasakęs, kad jei ir nukrito amerikiečių lakūnai, tai Lietuvai nėra 
reikalo skubiai kištis.

36 „eltos“ ekstra biuleteniai ir kiti pranešimai, berlynas, kaunas, 1933-
07-15 – 1933-07-31, in: LCVA, f. 851, ap. 1, b. 95, l. 9–68.
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daiktų perdavimą ir vokiečių tyrimo eigą, bet nuščiuvo 
po liepos 24 d., Kaune pradėjus veikti URM sudarytai 
tarpžinybinei komisijai katastrofos priežastims ištirti? 
Bemaž paskutinis jo darbas „Lituanicos“ tema buvo 
rugpjūčio 8 d. plačiai skelbtas interviu su vokiečių tyrė-
jams vadovavusiu majoru Hattendorfu. 

Šie klausimai – atskira tema. Tepridursime, kad nei 
1933 m., nei vėliau „dr. Kaupu“ niekas nesidomėjo, net 
vardą primiršo. Tiesa, 1981 m. ruošdamas „Lituanicos“ 

skrydžio 50mečiui skirtą albumą Čikagos kolekcinin-
kas, aviacijos entuziastas Edmundas Jasiūnas paragino 
Kaupą parašyti prisiminimus. Šia proga ir atsirado jo 
Eyewitness Report. Bet Jasiūnas savo albume išspaus-
dino tik „Eltos“ biuletenius. Kaupas apgailestaudamas 
tai pavadino oficialiais duomenimis, – gal leisdamas su-
prasti, kad informacijos apie „Lituanicą“ turėjo daugiau 
negu viešai paskelbė.

kodėL „vokieČiai ėmę  
inteResuotis jo veikimu“?

Praėjus beveik pusmečiui po „Lituanicos“ epopė-
jos, „Eltos“ direktorius rašė Šauliui: „Buvau pasiryžęs 
p. Kaupą iš Berlyno paimti, nes jis savo darbo neat-
likdavo tinkamai. Tačiau, atvykęs Kaunan, ėmė labai 
skųstis ir galiausiai sutikau jam duoti terminą iki ba-
landžio 1 d. „pasitaisyti“. Žinoma, Pour toute grave pa-
silieku teisę kiekvienu momentu jį atšaukti. Tai mano 
paskutinis bandymas“38.

Nenuostabu, kad bosams žurnalistas vėl užkliuvo. 
Tačiau keista, kad Turauskas toliau įkalbinėjo Šaulį 
per daug nereikalauti iš Kaupo, tarsi jis turėtų kažko-
kių kitų, neoficialių pareigų: „Kadangi jis nusiskundė, 
kad jo „referatai“ atstovybėj ir kiti pavedimai jam ati-
mą labai daug laiko, tai gal p. Ministeris rastum galima 
leisti jam tiktai kas antrą dieną savo „referatą“ daryti; 
labai prašyčiau Tamstą kiek iš arčiau vertinti p. Kaupo 
santykius su žmonėmis, jo politinius pasikalbėjimus ir 
pan., dažniau pareikalaujant iš jo raportuoti šį tą iš jo 
tiesioginio darbo srities“ (kursyvas mano, – G. S.).

„Atšaukti“ Kaupo neprireikė. Vasarį žurnalistas ėmė-
si žygių, kad pasiuntinybė Berlyne jį kaip „Eltos“ atsto-
vą oficialiai pristatytų Vokietijos URM39. Kovą jau pats 
Šaulys konfidencialiai teiravosi centro, ar nevertėtų 
Kaupui suteikti diplomatinį statusą: duoti jam spaudos 
atašė postą arba „formaliai priskirti prie Pasiuntinybės 
ir tuo būdu suteikti jam diplomatinio pobūdžio“40. Šau-
lys priešinosi URM siūlymui tik paskelbti jį pasiunti-
nybės tarnautoju, nes tokiu atveju žemesnio valdinin-
ko statusas esą „numuštų jo reikšmę vokiečių organų 
akyse“. Tačiau centras prieštaravo, kad atašė titulas ir 
apskritai bet koks diplomatinis statusas irgi „pasunkin-
tų veikimą Berlyne“41. Sprendžiant iš 1934 m. švenčių 
progomis sudarytų pasiuntinybės darbuotojų sąrašų, 
Kaupas vis dėlto buvo prie jų priskirtas (įrašytas pa-
skutinis, net po šoferio ir ūkvedžio). Tačiau iš centro 
vėl atsklido žinių, kad Kaupas skundžiąsis vokiečių „in-
teresavimusi“ ir kelia klausimą dėl savo „diplomatinio 
charakterio“42.

Iš dalies šias savitas derybas galima sieti su diploma-
tinio statuso teikiamomis mokesčių lengvatomis bei ki-
tomis privilegijomis43. Tačiau neatmestina, kad centras  

vardą jau pasikeitęs viktoras kaupas su jav spaudos 
centro karo korespondento uniforma. vakarų 
berlynas, apie 1946 m. (viktoro kaupo asmeninis 
archyvas, el Cerrito, jav)

37 Plačiau žr. mano tekstų ciklą: „Lituanicos dienynas (i, ii, iii)“, in: 
http://www.nzidinys.lt/358669/naujienos/akademija.

38 edvardo turausko laiškas pasiuntiniui jurgiui šauliui, kaunas, 1933-
12-15, in: UPENN, jurgis saulys‘ Papers, f. 92, b. 29, 1933. iX-Xii.

39 edvardo turausko pranešimas jurgiui šauliui, kaunas, 1934-02-14, 
in: LCVA, f. 373, ap. 7, b. 1513, l. 31.

40 jurgio šaulio laiškas uRm teisių-administracijos departamento di-
rektoriui kaziui bizauskui, berlynas, 1934-03-12, in: Ibid., l. 25–26.

41 kazio bizausko pranešimas jurgiui šauliui, kaunas, 1933-03-02, 
in: Ibid., l. 29.

42 nepasirašytas pranešimo jurgiui šauliui nuorašas ir užsienio rei-

kalų ministro stasio Lozoraičio rankraštis, kaunas, 1933-04-05, 1934-
04-24, in: Ibid., l. 46–47.

43 kaupas 1936 m. gavo vidutinį 1180 Lt atlyginimą (plg. generalinio 
konsulo alga – 1500 Lt, kito „eltos“ žurnalisto berlyne – 700 Lt, steno-
grafininkės – 300 Lt), tačiau mokėjo daug mokesčių – net 599 Lt, t. y. 
daugiau nei 50% – nuo tada, kai Finansų ministerijos nurodymu uRm 
pradėjo išskaityti stipendijos bei paskolos mokslui grąžinimą; daugiau 
nei pusę algos atskaičiuoti buvo neteisėta (uRm algalapiai: LCVA, f. 
383, ap. 3, b. 3285, l. 14, 22, 23; taip pat žr. kaupo skundą dėl netei-
sėtai didelių atskaitymų ir prašymą prilyginti jo pareigybę „atitinkamai 
kategorijai“, in: Ibid., b. 3085, l. 1).

kas buvo „dR. kauPas“?



40 naujasis židinys-aidai  2015  /  3

siekė užtikrinti Kaupui (galimai žadėtas) sąlygas dirbti 
su solidžiais šaltiniais Vokietijoje ir išsaugoti jų pasi-
tikėjimą. Europoje esą buvo įprasta siekiant užsienio 
politikos tikslų sieti žurnalistiką su diplomatija, mat 
užsienyje dirbąs žurnalistas „gali praversti legaliu būdu 
surenkant informaciją iš įvairiausių šaltinių“ ir yra itin 
patogus, „kai oficialus pareigūnas į kitą šalį negalįs 
vykti“44. Jei tai darė Lenkijos URM, siekdama ištirti 
visuomenės nuotaikas ir nuostatas Lietuvoje, tai ar pa-
našiai veiklos Vokietijoje nerezgė centras Kaune?

Kaupas buvo etatinis URM tarnautojas bent iki 
1938 m. rugpjūčio. Gruodį užsienio reikalų ministrą 
Lozoraitį pakeitė Juozas Urbšys, pasiuntinys Šaulys 
išvyko į Varšuvą, o iš Varšuvos į jo vietą perkeltas „dip
lomatas ne savo noru“ Kazys Škirpa, prieš tai buvęs 
karo atašė Berlyne. 1939 m. Kaupas jau vėl dirbo URM, 

„Eltos“ korespondentu Berlyne. Tačiau dabar jau tik
rai rašė ne tik pranešimus spaudai, bet ir slaptus ra-
portus pasiuntinybei bei centrui: Škirpai, Politikos de-
partamento direktoriui Turauskui ir ministrui Juozui 
 Urbšiui.

Pats Škirpa teigia „prie centro informavimo darbo“ 
pritraukęs kai kuriuos lietuviškų laikraščių korespon-
dentus, kurie, „nors ir nebūdami diplomatiniai atstovai, 
turėjo ryšių su vokiečiais bei neblogų žinių šaltinių“45. 
Kaupas, be abejo, šiuos Škirpos informatorius pažinojo 
(antai Lietuvos žinių korespondentą Praną Ancevičių). 
Tačiau dienraščių reporterių ir valstybinės agentūros 
atstovo statusas bei funkcijos Berlyne iš principo sky-
rėsi bent jau tuo, kad pastarasis buvo valstybės tar-
nautojas ir kartais informuodavo net užsienio reikalų 
ministrą. „Eltos“ padalinyje Berlyne dirbo dar keli žmo-
nės, bet Kaupas buvo pagrindinis atstovas. Tiesioginė 
ir galima neoficiali jo veikla turėjo itin suintensyvėti 
po 1936 m., kai „Eltoje“ pradėjo veikti ministrui pir-
mininkui pavaldus Vidaus informacijos (tiksliau, pro-

44 andrius vaišnys, op. cit., p. 184.
45 kazys škirpa, Lietuvos nepriklausomybės sutemos (1938–1940): 

Atsiminimai ir dokumentai, Chicago: Lietuvos kronika, 1996, p. 297.

gRažina svideRskytė

miuncheno Liudviko-maksimilijono universiteto mokslų daktaro diplomas, išduotas vladui kaupui Wladislaum kaupas vardu. 
1932 m. liepos 28 d. (LCva, f. 391, ap. 9, b. 447, l. 123) 
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pagandos) skyrius, įsigaliojo dar griežtesnis Spaudos 
įstatymas. Nuo 1938 m. Lietuvos aidas buvo leidžiamas 
dukart per dieną. Žinių reikėjo vis daugiau ir vis įvai-
resniems poreikiams: informuoti, propaguoti, žvalgyti. 
Berlyne jas visų pirma turėjo teikti „dr. Kaupas“. Škir-
pa nerašo jį „pritraukęs“ kaip kitus žurnalistus; užtat 
tikrai siųsdavo Kaupo pranešimų santraukas šefui į 
Kauną.

Pats Kaupas gyvenimo aprašymuose tvirtina bent 
nuo 1939 m. tapęs diplomatu ir Lietuvos pasiuntinybė-
je Berlyne dirbęs spaudos atašė. Tikėtina, kad taip ir 
buvo46. Jis nevaržomai judėjo Vokietijoje ir jos 1939 m. 
kovą prisijungtame Klaipėdos krašte47. Jo informuotu-
mą iliustruoja, pavyzdžiui, išsamūs pro memoria apie il-
gus konfidencialius tête-à-tête pokalbius su vokiečių dip
lomatais dr. Peteriu Kleistu (Joachimo von Ribbentropo 
biuro Rytų skyriaus vedėju) ir Braunu von Stummu 
(URM spaudos skyriaus vadovu). Pokalbiuose gvilden-
tos jautriausios politinės temos – antai Vilniaus klau-
simas Lenkijos ultimatumo išvakarėse ir po jo, galima 
Lenkijos agresija, Vokietijos ir SSRS interesai regione, 
jų dvišaliai santykiai. Turausko archyve JAV yra nuo 
1939 m. gegužės 26 d. iki 1940 m. gegužės 25 d. siųsti 
Kaupo raportai, sunumeruoti nuo Nr. 259 iki 280 (ne 
visi išlikę).

Jei šie ir kiti dokumentai48 tiesiogiai neįrodo Kau-
pą ėjus neviešintas pareigas Lietuvos pasiuntinybėje 
Berlyne, tai vis dėlto patvirtina, kad jis veikė plačiai, 
intensyviai, buvo puikiai informuotas ir generavo tik 
aukščiausiai vadovybei prieinamą informaciją. Konkre-
ti jo funkcija ar prioritetai atrodo prieštaringai: antai 
sprendžiant iš finansinių dokumentų, jis vienu metu 
neva dirba „Eltos“ korespondentu, nors pasiuntinybė 
ieškojo, kas galėtų užimti šias laisvas pareigas.

Sovietų okupacijos dieną Kaupas dar dirbo pasiunti-
nybėje49. Tačiau kas nutiko vėliau – nėra visiškai aišku; 
Kaupas ėmęs dirbti užsienio (švedų, šveicarų) laikraš-
čiams. Su Lietuvos diplomatais tarnybinius ryšius pa-
laikė tik iki 1942 m. birželio, kai buvo suimtas Gesta-
po, kartu neteko akreditacijos ir bent keturis mėnesius 
kalėjo50. Nuo tol, anot Ancevičiaus, „dr. Vladas Kaupas 

žurnalistika jau nebeužsiima; jis įsipainiojo į nemalonią 
istoriją ir nežinia, kada vėl galės laisvai judėti“51.

Matyt, dėl jo plačių ryšių 1943 m. svarstyta jį „panau-
doti reikalui“, t. y. Raudonojo teroro muziejaus Kau-
ne parengtos kilnojamos parodos „Bolševizmo teroras“ 
rodymui Vokietijoje organizuoti. Vienas artimiausių 
Kaupo karo meto bendražygių ir bičiulių buvo Lietuvos 
aktyvistų fronto steigėjas Antanas Valiukėnas. Šis dar 
1945 m. Naujųjų metų sutikimui į Kaupo butą neva 
sukvietęs apie šimtą lietuvių berlyniečių52. Deja, karo 
baigtis juos žiauriai išblaškė. Kaupas prieš pat Berlyno 
bombardavimą pasitraukė į Flensburgą, o kai iš ten grį-
žo kaip JAV karo korespondentas, kartu bėgti atsisakęs 
Valiukėnas jau buvo NKVD naguose. Matyt, dėl sovietų 
persekiojimo Kaupo ryšiai su tautiečiais toliau sparčiai 
slopo. Jis jau vilkėjo amerikiečio uniformą, o 1947 m. 
per didžiulius vargus emigravo į JAV.

jav kaRo koResPondentas  
iR... vėL studentas

„P. Doertenbach (Vokietijos URM referentas Lietuvos 
klausimais, – G. S.) davė suprasti, kad kartais p. Kau-
pas esą pasiduodąs užsieniečių žurnalistų įtakai, ypač 
amerikiečių ir anglų, ir kad jo žinios kartais įgyja tam 
tikrą spalvą. Toliau tuojaus pabrėžė, kad tai esti ne vi-
sada“, – taip konfidencialiame rašte apibūdino Kaupą 
pasiuntinybės patarėjas Juozas Kajeckas53. Tokia žur-
nalisto reputacija, viena vertus, buvo akivaizdi jo pra-
eities – akademinės ir profesinės brandos Vokietijoje – 
tąsa, kita vertus – ateities gairė.

1946 m. jis, bičiulio iš Associated Press Lochnerio pa-
dedamas, įsidarbino AP karo korespondentu JAV ka-
riuomenės komendantūros spaudos biure54. Tuomet 
jis – tikriausiai dėl patogumo, ne iš puikybės – jau va-
dinosi Viktoru ir šiek tiek kitaip pasirašinėjo: iš parašo 
dingo viena raidė – dr. V(L). Kaupas. Kartą rašydamas 
pažįstamam diplomatui jis apie save šmaikštavo, kad 
padalinyje yra antras pagal rangą iš dviejų darbuoto-
jų, ir, nors lepinasi amerikiečių korespondento statuso 
teikiamomis privilegijomis, vis dėlto neturi jokių garan-

46 kaupas laiške buvusiam kolegai juozui kajackui mini „kortelės 
nr. 42“ (stanfordo universitetas, 1948-06-19, in: LCVA, f. 656, ap. 2, 
b. 1196, l. 8).

47 vlado kaupo konfidencialus pranešimas edvardui turauskui, klai-
pėda, 1939-07-26, in: stanfordo universiteto Huverio institutas, edvar-
do turausko dokumentų kolekcija, b. 6, a. 75015-8m.36, f. 6:2, b. l.

48 Pvz., LCVA, ap. 7, b. 2048, l. 84–90, 303–305; Petras mačiulis, 
Trys ultimatumai, niujorkas: darbininkas, 1962, p. 39 (už nuorodas dė-
koju vytautui žaliui); kazys škirpa, op. cit., p. 230, 303, 304.

49 kazys škirpa, op. cit., p. 372.
50 gyvenimo aprašymai ir kt., in: El Cerrito. Plg. 1976 m. kaupo laiš-

ką: „ne savanaudis škirpa [...], bet antanas [valiukėnas, – G. S.] susi-
rūpino mano likimu. Po mėnesiais trukusių gestapo kvotų aš pagaliau 
buvau paruoštas transportavimui į sachsenhauseno koncentracijos sto-
vyklą, bet stebuklingai niekada nepasiekiau paskirties vietos, tikriausiai 

todėl, kad antanas (kaip jis man vėliau papasakojo) dėl manęs gestape 
„pakalbėjo“ (mečislovas treinys, Gyvenimas – meteoro skrydis: Žurna-
listo ir rezistento Antano Valiukėno, jo kartos ir idėjų likimo apybraiža, 
kaunas: neolitas, 2003, p. 245).

51 Prano ancevičiaus laiškas edvardui turauskui į berną, berlynas, 
1942-07-19, in: stanfordo universiteto Huverio institutas, e. turausko 
dokumentų kolekcija, b. 1, a. 75015-8m.36, f. 1:2, (lapai nenumeruoti).

52 mečislovas treinys, op. cit., p. 177.
53 Lietuvos pasiuntinybės berlyne patarėjo juozo kajecko laiškas 

edvardui turauskui, berlynas, 1939-06-22, in: stanfordo universiteto 
Huverio institutas, e. turausko dokumentų kolekcija, b. 1, a. 75015-
8m.36, f. 6:3.

54 jungtinių valstijų spaudos centre dirbančio viktoro kaupo vairuo-
tojo pažymėjimas nr. 2643, berlynas, 1946-09-25, in: El Cerrito; t. p. 
nedatuoti Cv.
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tijų, nes viršesnis bendradarbis mieliau nugvelbs iš jo 
darbą, nei leis palypėti bent vienu karjeros laipteliu55.

Nuo tol jis savo ateitį (ir, matyt, saugumą?) siejo tik 
su JAV. Pokario Berlyne baisios ūkinės suirutės, visuo-
tinio deficito ir enkavėdistų siautėjimo laikais gyveno 
skurdžiai, neramiai, tad ieškojo galimybės uždarbiauti 
iš rašymo amerikiečių leidiniams ir pažįstamų teiravo-
si, kaip bent trumpam galėtų apsilankyti JAV kaip na-
cių režimo kalinys ir pogrindžio dalyvis. Galop jis ėmė 
tirti galimybes akademinėje veikloje – srityje, kurią nuo 
studijų laikų gerai išmanė. Pasitelkęs ryšius, nusidrie-
kusius iki buvusio JAV prezidento Herberto Hooverio, 
1947 m. pasiekė savo: dvylikai mėnesių buvo priimtas 
stipendininku į slavistikos studijas Stanfordo universi-
teto Huverio institute. Ten išvykęs labai atkak liai sten-
gėsi įsitvirtinti ir, brolio Vinco žodžiais, Kalifornijoje 
pagaliau įsikūrė „taip, kaip norėjo“. 1948 m. jis Berklio 
universitete pasitvirtino daktaro laipsnį ir darbavosi 
dėstytojo asistentu, o vėliau Sakramento koledže bei 
eilėje kitų įstaigų – ilgiausiai po trejus metus vienoje 
vietoje – dirbo pedagoginį darbą įvairiose antraeilėse 
pareigose.

„Laikyti PLunksną – tai kaRiauti“

Gyvendamas JAV dr. Viktoras Kaupas neapsiribojo 
pedagoginiu darbu ir puoselėjo nemenkas akademines 
ambicijas. Rašė knygą apie SSRS (USSR of Europe?), 
kurią planavo jau 1949 m., bet, gaila, neišleido; kūrė do-
kumentinius filmus (tarnaudamas karo korespondentu 
itin pamėgo fotografuoti ir filmuoti, į JAV atsivežė ke-
lias savo sumontuotas kino kronikas apie lietuvių pa-
bėgėlių stovyklas), kurių irgi nespėjo pabaigti; 1980 m. 
būdamas 75erių, su keliais bendraminčiais įkūrė Ka-
lifornijos tyrimo ir švietimo institutą (Californian Ins-
titute of Research and Education), kurio lemtis taipogi 
neaiški. Tad jo (galimas) mokslinis palikimas dar lau-
kia tyrinėtojų atidos.

Penktą dešimtį įpusėjęs, vargais negalais prakutęs 
mokslininkas vedė Jane Hazelett, kilusią iš trečios kar-
tos Kalifornijos mokytojų šeimos. Su žmona kartu gy-
veno neilgai, užtat susilaukė dviejų sūnų – Victoro ir 
Danieliaus, su kuriais gražiai sugyveno. Iš dalies jo 
pėdomis nusekęs (paties teigimu, filosofiją studijavęs) 
Victoras V. Kaupas dar gerai prisimena, kaip tėvas nu-
sivesdavo į vietos lietuvių „balius“, kaip pasikviesdavo 
į svečius neskubant pasišnekučiuoti ir kaip jis dievino 
dvi sporto rūšis: tenisą ir pačiūžas...

Jei šiai painiai, nepaprastai, it tyčia suveltai biogra-
fijai prireiktų moto, tai jį paliko pats Kaupas: savo vie-

nintelės dienos šviesą išvydusios knygos atvarte pri-
klijavo iš laikraščio iškirptą Voltaire‘o frazę „Laikyti 
plunksną – tai kariauti“. Tik vargu ar žurnalistiką jis 
turėjo omenyje. Jo disertacijos ir monografijos, vėlesnių 
tyrinėjimų objektas, praktinis darbas ir kūrybinė aistra 
buvo šiek tiek kita sfera, kurią jis pats vadino spaudos 

ir valstybės sąveika. Tada, kai Antano Smetonos Lie-
tuvoje žurnalistai net šnekučiuodamiesi prie arbatos 
buvo sekami šnipų56 ir redakcijose šlameno trispalviais 
„Eltos“ biuleteniais (rausvi – Vidaus informacijos sky-
riaus instrukcijos, mėlyni – privalomieji straipsniai, 
pilki – redaguoti dalinai leidžiami straipsniai)57, jis su-
sikūrė nepalyginamai oresnes sąlygas mokytis ir dirbti. 
Viena vertus, Berlyne jis kartu su kolegomis užsienio 
korespondentais bent jau „Lituanicos“ atveju užsiėmė 

gRažina svideRskytė

55 viktoro kaupo laiškas juozui kajeckui, berlynas, 1948-06-19, in: 
LCVA, f. 656, ap. 2, b. 1196, l. 6.

56 Pvz., žr. kriminalinės policijos valdybos (nuo 1933-06-01 – valsty-

bės saugumo departamento) agentūros sk., spaudos sk. 1928–1934 m. 
dokumentus: LCVA, f. 378, ap. 3, b. 2038; ap. 5, b. 1586.

57 Liudas truska, op. cit., p. 260; andrius vaišnys, op. cit., p. 135.

vlado kaupo konfidencialus raportas Lietuvos uRm Politikos 
departamento direktoriui edvardui turauskui nr. 279, berlynas, 
1939-12-13 (stanfordo universiteto Huverio institutas, edvardo 
turausko dokumentų kolekcija. b. 6, a. 75015-8m.36, f. 6:2)
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tuo, ką vėliau Amerikoje didžiuodamasis vadino real 
reporting. Bet, kita vertus, tuo pat metu tiesiogiai daly-
vavo kuriant ar pertvarkant informacijos (tiksliau, ideo
logijos sklaidos?) politiką: talkino Tautininkų sąjungai 
panūdus „aprūpinti“ vyriausybę „tautinės propagandos 
ministerija“ ir šiuo tikslu valdybos prašomas 1934 m. 
pateikė atitinkamą projektą58; į jo, matyt, nepranoktas 
„geranoriškas pastabas“ įsiklausyta 1938 m., kuriant 
Valstybinės propagandos bei Informacijų ir spaudos 
priežiūros įstatymų projektus. Tad jo plunksną vadinti 
„žurnalistine“ vargu ar būtų tikslu.

Kai Lietuvą atskyrė geležinė uždanga, jis ant jos au-
kuro nesudegė, bet jos ir neišsižadėjo: sūnums apie ją 
pasakojo, šiek tiek lietuvių kalbos mokė ir norėjo, savo 

galiom siekė, kad laisvame Vakarų pasaulyje ji nebūtų 
pamiršta. Dr. Viktoras (Vladas) Kaupas stengėsi būti 
naudingas. Vis skaitė, rašė ir arba pats mokėsi, arba 
kitus mokė. Kažin, ar plunksna kariaudamas, vis ke-
liaudamas, kažko ieškodamas pasiekė daug? Gal tik 
daugiau neteko? Kad ir kaip būtų, galop jam atiteko 
reto grožio saulėlydžiai San Francisko įlankoje: galėjo 
jais mėgautis savo kuklaus namo terasoje kiek tinka-
mas... tol, kol sportiško, ištreniruoto kūno nepalaužė 
įsismelkusi liga, ir vieną 1993 m. rudens dieną visi jo 
žygiai, polėkiai ir svajos baigės. Jis išėjo tyliai, gedimas 
sūnų ir siauro akademinės veiklos kolegų rato, Ameri-
kos lietuvių pamirštas, o gal tik pats nuo jų atsiribojęs, 
įpusėjęs 89tus gyvenimo metus.

58 Plačiau apie kaupo siūlomą projektą „spaudos ir informacijų de-
partamento prie ministrų kabineto santvarkos pagrindinės mintys“, 
1934 m. spalio 30 d. pateiktą Lietuvos tautininkų sąjungos generaliniam 

sekretoriui vincui Rasteniui žr. dangiras mačiulis, Valstybės kultūros 
politika Lietuvoje 1927–1940 metais, vilnius: Lietuvos istorijos institu-
tas, 2005, p. 42–44.
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kultūros istorija

Džeimso Bondo draugai ir priešai sutaria dėl vieno – tai 
nėra tikroviškas herojus. Jo nuotykiai pernelyg įspū-
dingi, daugelis jam pasitaikančių kliūčių – paprasčiau-
siai neišgyvenamos, moterys – per gražios, o automobi-
liai – per geri. Galima mėgti Bondą arba jo nemėgti, bet 
sakyti, kad jis tikroviškas, būtų tiesiog beprotybė. Bent 
jau taip atrodo iš pirmo žvilgsnio.

Šis tvirtas įsitikinimas, kad Bondo nuotykiai prieš-
tarauja realybei, trukdo mums jį rimtai priimti kaip 
slaptąjį agentą. Net ir kaip, sakykime, slaptojo agento 
paveikslą. Jei tokie herojai kaip Achilas, Parcifalis ar 
Vilius Telis suvokiami kaip visai ar pusiau tikri konk
rečios epochos pasaulėžiūros nešėjai ir įkvėpimo šalti-
niai, tai Bondas paprastai pastatomas į vieną gretą su 
Batuotu Katinu.

Bondui leidžiama įkūnyti abstrakčią Vyriško žavesio 
idėją taip, kaip Batuotas Katinas įkūnija Gudrumą. Bet 
slaptojo agento pretenzija į literatūrinį tikro žmonių gy-
venimo atspindėjimą dažniausiai yra išjuokiama.

Štai labai simptomiškas pavyzdys iš tikrų specia-
liųjų tarnybų profesionalų patirties: „Kiekvieną kar-
tą pradėdamas dėstyti žvalgybos įvadą, aš paklausiu 
studentų, kokia mintis jiems pirmiausia šauna į gal-
vą išgirdus apie žvalgybą. Atsakymas visada būna tas 
pats: „Džeimsas Bondas“. Tai liūdina. Ne tik dėl to, kad 
Džeimsas Bondas išgalvotas, bet ir dėl to, kad per jį ne-
sukuriamas adekvatus žvalgybos atvaizdas“1.

Toliau kaip tik ir svarstysime, kiek adekvatus ir ku-
ria prasme tikroviškas yra specialiųjų tarnybų paveiks-
las, kurį Ianas Flemingas nupiešė Bondo romanuose ir 
kuris vėliau beveik nepakito kine. Bet iš pradžių paste-
bėtina, kad Bondo neadekvatumo idėjos šaknys – labai 
konkrečios.

jos didenybės sLaPtojoje taRnyboje: 
kas yRa tikRas sLaPtasis agentas  

iR ką tai Reiškia?
bondas. džeimsas bondas (ii)

Bernardas Gailius

FLemingas PRieš Le CaRRÉ

Johnas le Carré pradėjo rašyti beveik kartu su Fle-
mingu. Tačiau priešingai nei Bondo autorius, le Carré 
skaitytojų ir kritikų buvo priimtas kaip žvalgybos rea-
listas. Tai nulėmė keletas priežasčių.

Visų pirma, Davidas Cornwellis (tikroji le Carré pa-
vardė) pats kurį laiką tarnavo tikroje Britanijos žval-
gybos tarnyboje – Bondo darbovietėje, MI6. Taip pat ir 
kitoje Britanijos specialiojoje tarnyboje – MI5, kontr
žvalgybos ir vidaus saugumo agentūroje. Šios biogra-
fijos detalės pabrėžiamos visuose straipsniuose apie le 
Carré, kartais išvardijant ir konkrečias žvalgybos kari-
ninkui derančias veiklos rūšis: „verbavo agentus, vykdė 
apklausas, klausėsi telefono pokalbių ir slapta įsilauž-
davo į patalpas“2.

Detalus ir konkretus le Carré slaptų pareigų apra-
šymas puikiai dera su žema kilme, sunkios vaikystės 
patirtimi (tėvas buvo sukčius) ir savo pastangomis su-
sikurtu gyvenimu: jis vienu metu turėjo mesti studijas 
Oksforde ir užsidirbti, į žvalgybą pateko dėl gabumo 
kalboms ir pan. Visa tai atrodo kaip natūralus kont
rastas populiarioms Flemingo biografijos nuotrupoms: 
lengvabūdis plevėsa iš aristokratų šeimos, gyvenime 
pasižymėjęs lakia vaizduote, o žvalgyboje – nerealistiš-
kais planais.

Šią žiniasklaidos formuojamą priešstatą le Carré yra 
ne kartą sustiprinęs ir savo konkrečiais pasisakymais 
prieš Flemingą ir Bondą. Štai vienas svarbiausiųjų: 
„Savo knygoje Šnipas, kuris sugrįžo iš šalčio aš aprašiau 
realybę. O Flemingo skaitalai rėmėsi sąmoningai iškrai-
pyta patirtimi, kai jis pats saugiai leido laiką Niujorke“3 
(tikėtina, turima galvoje Flemingo tarnyba Britanijos 

1 michael s. goodman, „studying and teaching about intelligen-
ce: the approach in the united kingdom“, in: Studies in Intelligence, 
2006, t. 50, nr. 2, p. 57.

2 timothy garton ash, „Life and Letters: „the Real le Carre“, in: The 
New Yorker, 1999-03-15.

3 anita singh, „james bond was a neo-fascist gangster, says john Le Car-
ré“, in: http://www.telegraph.co.uk/culture/film/jamesbond/7948363/
james-bond-was-a-neo-fascist-gangster-says-john-Le-Carre.html. Ri-
manto valentėlio šio kūrinio vertimą leidykla Žaltvykslė išleido 1994 
ir 2006 m.
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laivyno žvalgyboje Antrojo pasaulinio karo metu, kai 
jis iš tikrųjų nemažai laiko praleido Niujorke koordi-
nuodamas britų ir amerikiečių bendradarbiavimą).

Prie šių teiginių ir jų tikroviškumo dar turėsime pro-
gos sugrįžti. Kol kas svarbiau suprasti, kaip ši autorių 
priešstata tapo jų herojų susidūrimu. Le Carré kūrė 
savo herojų šnipą labai panašiai, kaip ir savo paties 
įvaizdį. Džordžas Smailis – neišraiškingas, beveik ne-
matomas žmogus. Bet užtat jis iš tikrųjų verbuoja agen-
tus ir klausosi telefono pokalbių. Didelė dalis le Carré 
romanų veiksmo vyksta kabinetuose ir koridoriuose, 
operacijos ilgai ir sudėtingai planuojamos, po to kruopš-
čiai įgyvendinamos. Taip detalės pačios savaime kuria 
realizmą.

Prie to dar prisideda ir žvalgų darbo dilemų, nema-
lonumų ir „purvo“ išryškinimas. Flemingo sukurtam 
„paslaptingų patriotinių tikslų turinčio Supermeno“ 
paveikslui le Carré siekė priešpriešinti „pilkųjų šnipų 
armiją“4. Nereikia nė sakyti, kad šiuolaikiniam žvilgs-
niui „pilkoji armija“ savaime atrodo realesnė už „patrio
tą Supermeną“. Galima būtų svarstyti, ką tai pasako 
apie šiuolaikinį tikrovės matymą, bet čia svarbus tik 
pats tokio, o ne kitokio matymo faktas.

Todėl, suprantama, le Carré neprieštaravo, kad Smai-
lis būtų vadinamas Antibondu5. Kalbėdamas apie Fle-
mingo herojų le Carré niekada neslėpė susierzinimo ir 
tam tikros paniekos: „Man atrodo, kad jis [Bondas, – 
B. G.] veikiau yra tarptautinis gangsteris, turintis, 
kaip sakoma, teisę žudyti... Jis yra visiškai nepolitiš-
kas. Bondui visai neįdomu, pavyzdžiui, kas yra JAV ar 
Sovietų Sąjungos prezidentas“6.

Sunku susilaikyti neatkreipus dėmesio į įspūdingą 
sąskambį tarp šios le Carré minties ir anksčiau (žr. 
NŽ-A Nr. 1) cituotų Umberto Eco teiginių apie Flemin-
gą. Eco tvirtino, kad Flemingas kūryboje naudoja ste-
reotipus, todėl yra ne demokratiškas, o reakcingas ra-
šytojas. Būti nepolitiškam pagal le Carré iš tikrųjų yra 
tas pats, kas būti nedemokratiškam pagal Eco. Abiem 
atvejais bandoma pasakyti, kad Bondas yra lėkštas, per 
paprastas, nepažįstantis niuansų – šis žodis neabejoti-
nai patiktų ir Eco, ir le Carré.

Per šiuos antibondinius pasisakymus galime stebėti 
visą XX a. Europos intelektualų dramą, privedusią prie 
to, ką šiandien vis dažniau išdrįstame pavadinti huma-
nitarinių ir socialinių mokslų krize. Ieškodami vis nau-
jų niuansų ir taip siekdami apčiuopti neapčiuopiamą 
žmogaus gelmę, šiuolaikiniai mąstytojai atitrūko nuo 
paprastų, bet tikrų dalykų, kaip antai gėris ir blogis, 
gyvenimo skonis (apimantis ir martinio skonį), būtiny-
bė ne tik mirti, bet ir žudyti.

Nemalonu, žinoma, kai Bondas prikišamai tą atotrū-

kį parodo. Bet dar nemaloniau, kad daugybei žmonių 
patinka Bondas. Vadinasi, jiems svarbūs tie dalykai, 
prie kurių Bondas sugrąžina. Dalykai, apie kuriuos 
intelektualai pamiršo, – juo blogiau intelektualams. Iš 
tikrųjų rimtai pasigilinus nesunku pastebėti, kad Smai-
lis – visai ne Antibondas, o veikiau Bondo pusbrolis. 
Būtent dėl to, nepaisydami le Carré pastangų, daugelis 
skaitytojų vertina juos kaip lygiagrečius autorius. Čia 
pateiksiu tik vieną herojų panašumo pavyzdį.

Smailis ir Bondas vienodai blogai sutaria su moteri-
mis, nors tai ir sunku iš karto pastebėti. Skyryboms su 
patologiškai neištikima žmona nesiryžtantis komplek-
suotas Smailis ir patologiškas mergišius Bondas yra tik 
priešingi tos pačios figūros – nelaimingo vyro – poliai. 
Manau, tai pasakytų bet kuris psichoterapeutas. Abu 
herojai kenčia dėl tos pačios problemos – nesugebėjimo 
suderinti gyvenimą šeimoje su savo asmenine misija 
platesniame pasaulyje.

Šiuo požiūriu Bondas ir Smailis (kiekvienas savaip 
ir abu nesėkmingai) atsako į esminį šiuolaikinių vyrų 
iššūkį. Santuoka, tėvystė ir riterystė (čia suvokiama 
plačiąja prasme – kaip kiekvieno vyro pašaukimas ko-
kiai nors gyvenimo kovai) kažkuriuo mūsų epochos mo-
mentu nustojo būti suderinamos ir kiekviena paskirai 
radikalizavosi. Savybės ir poelgiai, kuriuos šiuolaikinė 
visuomenė priskiria mylimajam, vyrui, tėvui ir, pava-

dinkime, profesionalui, taip smarkiai tarpusavyje prieš-
tarauja, kad daugelis vyrų sąmoningai suvokia esą arba 
tik jaučiasi viduje draskomi ir priversti rinktis tarp ats-
kirų dalių to, kas ankstesniais laikais buvo vientisas 
vyro vaidmuo pasaulyje.

Prie šios temos dar teks grįžti, bet kol kas tesiekiu 

naglis Rytis baltušnikas. XXX. 2004. metalas, emalis

4 „john le Carre gives his final interview ever“, in: http://www.cbs-
news.com/news/john-le-carre-gives-his-final-interview-ever.

5 Pvz., james Parker, „the anti-james bond“, http://www.theatlantic.

com/magazine/archive/2011/12/the-antijames-bond/308708. 
6 anita singh, op. cit.
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parodyti, kad le Carré „realizmas“ ir Flemingo „fanta-
zija“ ne taip jau labai vienas kitai prieštarauja. Tad ir 
klaustina, kiek apskritai pagrįstas labiausiai le Carré 
pastangomis sukurtas fantazuotojo Flemingo įvaizdis. 
Atsakant reikia atidžiau pažvelgti ir į intelektinį Fle-
mingo santykį su tikrove, ir į jo literatūrinį realizmą. 
Tam visai tiks paminėti... šaltai distiliuotą kavą.

šaLtai distiLiuota kava iR FLemingo 
ReaLiZmas

Ši kava geriama šaltai distiliuota. Per šviežiai mal-
tą kavą daug kartų košiamas šaltas vanduo ir taip 
pagaminamas skystas juodas sirupas. Jis yra labai 
stiprus ir aromatingas – šaltas distiliavimas leidžia 
neprarasti aromato, kuris kaitinant išgaruoja virtu-
vėje. Užpylę sirupą trečdaliu puodelio karšto pieno 
arba vandens pagaminsite gėrimą, pranokstantį vi-
sus kavos viralus, geriamus Anglijoje.7

Tai nėra ištrauka iš kurio nors Bondo romano. Šią pas-
traipą Flemingas įrašė 1947 m. parengtame straipsnyje 
apie Jamaiką, kurį išspausdino įtakingas britų literatū-
ros žurnalas Horizon. Tai įvyko dar prieš Bondui gims-
tant. Straipsnis, kurį parašė Flemingas, iš esmės buvo 
kelionių pasakojimas (panašiu metu Flemingas nusi-
pirko Jamaikoje sklypą ir pasistatė „Aukso akies“ vilą).

Po beveik dvidešimties metų Flemingo draugas Mor-
risas Cargillas išleido kelionių vadovą po Jamaiką ir 
įtikino tuomet jau išgarsėjusį Flemingą leisti panaudo-
ti 1947 m. straipsnį kaip knygos įžangą. Tačiau iš šios 
versijos šaltai distiliuota kava buvo pašalinta8.

Savaime suprantama (tvirtina Pearsonas), kad šaltai 
distiliuoti kavos neįmanoma. Tiesiog Flemingas nu-
sprendė tokiu originaliu būdu pabrėžti savo pamėgtos 
„Blue Mountain“ kavos (ją labai mėgsta ir Bondas) iš-
skirtinumą9.

Ištrauką apie šaltai distiliuotą kavą iš „tikroviško“ 
Flemingo straipsnio žurnale palyginkime su jo „visiškai 
išgalvota“ pastraipa romane apie Bondą:

Generolas G. nutilo, duodamas laiko išryškėti tik
rajai savo žodžių reikšmei. Vieną po kito jis apžiūrėjo 

aplink stalą susėdusių aukštų karininkų veidus. Ka-
rininkų akys žvelgė į jį neišduodamos jokių jausmų. 
Tačiau viduje šiuos labai svarbius vyrus kamavo ne-
rimas. Netrukus prieš juos atsivers krosnies durys. 
Jie sužinos valstybės paslaptį, ir šios žinios vieną die-
ną gali tapti jiems labai pavojingos. Todėl jau šian-
dien, ramiai sėdėdami kabinete, jie juto siaubingą 
kaitrą, kurią skleidžia visos Sovietų Sąjungos galios 
centras – Prezidiumas.10

Nesunku pastebėti: Flemingo tekstas apie Sovietų 
Sąjungą skamba taip, tarsi tai būtų šiuolaikinio so-
vietikos tyrinėtojo kūrinys. Bet iš tikrųjų Flemingas 
rašė prieš šešiasdešimt metų ir, kaip žinome, gyvas 
nesulaukė Šaltojo karo pabaigos. Atsižvelgiant į tai, jo 
pateikiamos sovietinės santvarkos ne tik hierarchinės, 
bet ir psichologinės detalės tiesiog stulbina. Štai dar vie-
na citata, kurioje toliau pasakojama apie tą patį SSRS 
žvalgybos vadovų susitikimą:

Niekas neištarė nė žodžio, kad apsigintų. Nė vienas 
nestojo už savo padalinį. Niekas nepuolė vardyti dau-
gybės sovietų žvalgybos pergalių, kurias būtų visai 
lengva priešpastatyti keletui klaidų. Be to, niekas 
nekėlė klausimo, kodėl būtent SMERŠo vadovas, pats 
būdamas ne mažiau kaltas negu visi kiti, turi teisę ši-
taip triuškinamai visus pasmerkti. Sostas tarė Žodį, 
o generolas G. buvo išrinktas Žodžio ruporu. Tai buvo 
didelė garbė, malonės ir besiartinančio paaukštinimo 
ženklas. Todėl visi įsidėmėjo: žvalgybos hierarchijoje 
generolas G. ir jo SMERŠas iškopė į pačią viršūnę.11

Tie, kurie gerokai vėlesnę Fredericko Forsytho Ikoną 
laiko nepaprastai įžvalgia knyga apie Rusiją, turėtų iš 
naujo skaityti Flemingą. Nenustebčiau sužinojęs, kad 
tik dėl romano Su meile iš Rusijos, kurį JAV preziden-
tas Johnas F. Kennedy‘s įtraukė į savo mėgstamiausių 
knygų dešimtuką, Kubos krizė buvo sėkmingai išspręs-
ta. Šis kūrinys galėjo padėti to meto politikui suprasti 
Sovietų Sąjungą geriau negu daugelis patarėjų.

Todėl vertinant Bondo tikroviškumą būtina nuolat 
prisiminti šį paradoksą. Plačiąja prasme Flemingas 
suvokė tikrovę giliau ir aiškiau negu daugelis jo amži-

beRnaRdas gaiLius

7 john Pearson, The Life of Ian Fleming, 1966.
8 Ibid.
9 Čia dar reikia įvertinti specifinį britišką humorą, kuris žurnalo Ho-

rizon skaitytojams, be abejo, buvo geriau pažįstamas negu pasaulinei 
Cargillo kelionių vadovo auditorijai. Prisiminkite legendinę samuelio 
johnsono frazę: „anglijos gydytojai sako, kad agurkus reikia dailiai 
supjaustyti griežinėliais, pabarstyti pipirais, palaistyti actu ir išmesti 
kaip niekam netinkamus“ (http://www.samueljohnson.com/cucumber.
html). kita vertus, turiu padėkoti portalo 15min.lt komentatoriui „justi-
nui“, atkreipusiam mano dėmesį, kad šaltas kavos paruošimas vis dėl-
to yra įmanomas (http://en.wikipedia.org/wiki/Cold_brew). taigi gali 
būti, kad šiuo atveju Flemingas ne visai fantazavo. vis dėlto mano tezė 
apie specifinį Flemingo literatūrinį realizmą lieka galioti, ką patvirti-

na ir toliau cituojamas susirašinėjimas su Cowardu, ir legendiniai re-
porterio Flemingo pranešimai iš XX a. ketvirto dešimtmečio maskvos 
(http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/bernardas-gailius-
kodel-netikiu-zurnalistikos-pabaiga-mintys-ukrainos-ivykiu-parastese-
500-408846).

10 ian Fleming, From Russia with Love, 1957. Prezidiumas, kurį mini 
Flemingas, mums geriau žinomas kaip sskP Ck Politbiuras. bet, tai įdo-
mi ir veikiausiai neatsitiktinė detalė, 1952–1966 m. laikotarpiu (kai ir 
parašytas romanas) Politbiuras buvo oficialiai vadinamas sskP Ck Pre-
zidiumu. esama ir lietuviško leidimo: Su meile iš Rusijos, iš anglų kalbos 
vertė irena kupčinskienė, vilnius: alma littera, 2007.

11 Ibid.
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ninkų. Ne tik suvokė, bet ir mokėjo poetiškai vaizdžiai 
ir įtikinamai ją perteikti. Bet kartu jis domėjosi tik sau 
patinkančiais dalykais (antai lošimu ir martiniu), ir tik 
tų dalykų detales gerai išmanė. Viską, ko trūkdavo, jis 
nedvejodamas įsivaizduodavo. Ir niekada nesivargino 
taisyti smulkių klaidų.

Čia tiesiog būtina paminėti nepaprastą Flemingo 
susirašinėjimą su artimu draugu, žinomu aktoriumi 
Noëliu Cowardu.

Perskaitęs romaną Daktaras Ne, Cowardas taip pa-
rašė Flemingui:

Aš galiu patikėti šimtakoju, tarantulais, žemės kra-
bais ar milžinišku aštuonkoju. [...] Bet vienu teiginiu 
aš tikrai nepatikėsiu ir niekada Tau už jį neatleisiu. 
Tu rašai, kad kai Jamaikoje yra vienuolikta valanda 
ryto, Anglijoje – šešta ryto. Nevyniojant į vatą, mielas 
jaunuoli, tai yra sup...tas melas. Kai Jamaikoje yra 
vienuolikta ryto, Anglijoje – ketvirta ryto.

Į tai Flemingas atsakė labai paprastai:

Nepriversi manęs ginčytis su Tavim dėl Jamaikos 
laiko. Aš turiu savo nuomonę, o Tu – savo. Labai nu-
stebčiau, jeigu jos sutaptų.12

Tai, kad Flemingas giliai ir tiksliai jautė tikrovę, ir 
tai, kad jis neatsakingai vertino literatūrinį realizmą 
net tikroviškuose žanruose, nebūtinai yra prieštaringos 
savybės. Veikiau jos viena kitą patvirtina. Flemingas 
rašė ne kad pavaizduotų dalykus, kuriuos matė ir jau-
tė, o kad kitus įtikintų. Jis ėmėsi kurti ir sėkmingai su-
kūrė šiuolaikinį herojinį epą tokiu metu, kai dauguma 
kitų Vakarų rašytojų svarstė apie tikrovės neapčiuopia-
mumą, nykstančią ribą tarp gėrio ir blogio ir panašius 
dalykus. Tai galėjo padaryti tik labai tvirtai tikrovės 
atžvilgiu besijaučiantis žmogus. Žmogus, kuris supran-
ta pasaulį ir pats tai žino. Toks žmogus, kuris gali sau 
leisti turėti kitą nuomonę apie Jamaikos laiką.

Šiandien matome, kad Flemingas neapsiriko. Bon-
das pats tapo mūsų tikrovės dalimi, vadinasi, Bondas 
ir tikrovė tarpusavyje tiko. Todėl į Bondo pasaulį ir jo 
tikroviškumą turėtume pažvelgti atidžiau. Jei Flemin-
gas giliai ir tiksliai suvokė jo laikų skaitytojams menkai 
pažįstamas sovietų specialiąsias tarnybas13, tai kodėl 
turėtume manyti, kad jis nesukūrė adekvataus Vakarų 
žvalgybos tarnybų atvaizdo? Juk jas Flemingas pažino-
jo žymiai geriau negu populiaru manyti.

jos didenybės sLaPtojoje taRnyboje: kas yRa tikRas sLaPtasis agentas iR ką tai Reiškia?

FLemingas iR sLaPtosios taRnybos

Jei patikėtume le Carré, tarnaudamas žvalgyboje Fle-
mingas saugiai tupėjo Niujorke, atitrūkęs nuo kasdie-
nės specialiųjų tarnybų tikrovės. Todėl Bondo auto-
rius negalėjęs jos suprasti ir jam tekę tai išsigalvoti. 
Jei būtų, kaip le Carré, paklausęs telefono pokalbių, 
pasilaužęs į patalpas ir paverbavęs agentų, būtų galėjęs 
parašyti tikroviškesnių kūrinių.

Šis vaizdinys apie Flemingą ir jo tarnybą iki mūsų 
dienų išlieka stiprus, todėl svarbu pabrėžti net ir gerai 
žinomus faktus apie šnipišką Flemingo gyvenimo dalį. 
Kitaip nei daugelyje tokių apibendrinimų, čia sieksiu 
ne tiek suminėti detales, kiek įvardyti konkretaus žmo-
gaus vaidmenį. Klausti derėtų taip: kas buvo Flemingas 
transatlantiniame šnipų pasaulyje?

Iš visko sprendžiant, jo ryšiai su tuo pasauliu prasi-
dėjo dar gerokai prieš Antrąjį pasaulinį karą ir tarnybą 
laivyne. Visą ketvirtąjį dešimtmetį (t. y. maždaug nuo 
dvidešimtų iki trisdešimtų savo gyvenimo metų) Fle-
mingas praleido Londono elito ratuose. Iš dalies tai nu-
lėmė jo šeimos, žinomų bankininkų, įtaka, iš dalies – ir 
paties jaunojo Flemingo patrauklumas. Gana akivaiz-

du, kad tuo metu jį mėgo įvairūs žmonės, ne tik pagy-
venusios moterys.

Nesėkmingai pamėginęs įsidarbinti Užsienio reikalų 
ministerijoje, Flemingas 1931 m. tapo Reuters užsienio 
naujienų korespondentu. 1933 m. jis buvo pasiųstas į 
Maskvą stebėti tuo metu daug atgarsių sukėlusio bri-

12  john Pearson, op. cit.
13  be to, kad labai aiškiai suprato sovietų sistemą ir žmonių gyveni-

mą joje, Flemingas žinojo ir labai konkrečių detalių. Romane Su meile 
iš Rusijos stebėtinai tiksliai aprašyta pirmojo kgb vadovo ivano serovo 
karjera ir jo vaidmuo nuverčiant beriją. adresas „stretenka ulica 13“, 
kur Flemingas įkurdino smeRšą, taip pat nėra visai išgalvotas. dalis 
stretenkos gatvės maskvoje dar XX a. pradžioje buvo pavadinta di-

džiąja Lubianka. ši gatvė prasideda žymiojoje Lubiankos aikštėje, kur 
iš karto po komunistinės revoliucijos įsikūrė sovietų slaptoji policija. 
didžiosios Lubiankos g. 12 yra 1931 m. statybos pastatas, priklausęs 
nkvd, kgb, o dabar – Fsb. jo išvaizda visiškai atitinka taupų Flemin-
go aprašymą: „didžiulis, bjaurus ir modernus“ (Su meile iš Rusijos). tai, 
beje, nėra pagrindinis kgb pastatas.

naglis Rytis baltušnikas. the sky. 2005. metalas, emalis
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tų inžinierių teismo proceso. Dar įdomiau tai, kad grį-
žusį iš kelionės Flemingą užsienio reikalų nuolatinis 
sekretorius Robertas Vansittartas pasikvietė pasida-
lyti įspūdžiais su juo pačiu ir dar keliais „paslaptingais 
džentelmenais“14.

Reikia pažymėti, kad tuo metu dar palyginti jauna 
Britanijos žvalgyba, – slaptoji tarnyba, kaip ji tada va-
dinta, – balansavo tarp trijų užsakovų: laivyno, kariuo-
menės ir Užsienio reikalų ministerijos. Kadangi karinės 
pajėgos nuolat siekė tarnybą inkorporuoti, o žvalgybos 
vadovai – išlaikyti savarankiškumą, tai jos ryšys su 
aukštais diplomatais dažnai įgydavo kritinės reikšmės. 
Svarbiausias slaptosios tarnybos „globėjas“ ministerijo-
je buvo kaip tik Vansittartas15.

Netrukus po šių įvykių Flemingas atsisakė įspūdingo 
Reuters pasiūlymo dirbti korespondentu Šanchajuje ir 

įsidarbino vienoje iš Londono Sičio bendrovių. Po po-
ros metų jis perėjo dirbti į labai garsią biržos maklerių 
bend rovę Rowe and Pitman. Kadangi Flemingas nebu-
vo apsigimęs makleris, dažnai spėjama, kad šį gyvenimo 
posūkį nulėmė jo šeimos, ypač griežtos motinos spaudi-

mas. Tačiau, kaip teisingai pastebi Johnas Pearsonas, 
Flemingas darydavo tik tai, ką pats norėdavo. Todėl 
sprendimas mesti žurnalistiką dėl Sičio išlieka vienu 
paslaptingiausių Bondo autoriaus gyvenimo momentų16.

Įdomi ir dar viena aplinkybė. Atrodo, kad brokeris 
Flemingas priklausė neformaliai politinei sąjungai „The 
Focus“, kurios įkūrėjas buvo Winstonas Churchillis. Ši 
savitų valstybininkų koalicija vienijo labai įvairių pa-
žiūrų žmones, kurie Adolfą Hitlerį laikė grėsme Brita-
nijai ir manė, kad karas su Vokietija neišvengiamas17.

1939 m. Flemingas dar kartą iškeliavo į Maskvą. Šį 
kartą jis lydėjo užsienio prekybos sekretorių, vykusį 
su nesėkminga prekybos misija. Flemingas į delegaci-
ją pateko nepaprastu būdu. Oficialiai jis turėjo dirbti 
dienraščiui The Times (vis dar būdamas brokeriu), o 
neoficialiai – Užsienio reikalų ministerijai. Tačiau dau-
gelis tuo metu su Flemingu susidūrusių žmonių buvo 
įsitikinę, kad iš tikrųjų jis vykdo slaptosios tarnybos 
užduotis. Po kelionės Flemingas parašė išsamią ir labai 
stilingą ataskaitą apie įvairius Rusijos gyvenimo aspek-
tus, įskaitant kariuomenės būklę18.

Visus šiuos epizodus svarbu turėti galvoje, norint aiš-
kiau suvokti, su kuo 1939 m. gegužę Londono grietinėlės 
pamėgtame restorane „Carlton Grill“ sėdosi pietauti lai-
vyno žvalgybos vadovas admirolas Johnas Godfrey‘us. 
Admirolui reikėjo dar jauno, bet jau pakankamai nuo-
vokos įgijusio žmogaus. Dėl to Britanijos centrinio ban-
ko valdytojas Montagu Normanas, kruopščiai ištyręs 
visas galimybes, rekomendavo Godfrey‘ui pasamdyti 
Flemingą19.

Po šių pietų Flemingas buvo pašauktas į karo tarnybą 
ir paskirtas Godfrey‘aus padėjėju. Reikia atkreipti dė-
mesį, kad angliškas terminas personal assistant yra la-
bai aptakus ir gali reikšti pareigas nuo sekretoriaus iki 
patarėjo. Flemingo atveju jis reiškė pagalbą valdant or-
ganizaciją. Būsimasis Bondo autorius labai greitai įgijo 
visišką Godfrey‘aus pasitikėjimą ir, kaip vėliau tvirtino 
pats admirolas, Flemingui „buvo parodyta viskas. [...] 
Pagaliau Flemingas rado sau idealiai tinkamą darbą, 
profesiją, leidusią jam būti savimi, išnaudojant visas 
savo sudėtingos ir prieštaringos prigimties teikiamas 
galimybes. Dar prieš prasidedant karui jis tarnyboje 
tapo nepakeičiamas“20.

Taip Flemingas virto tarytum laivyno žvalgybos va-
dovo antrininku, žmogumi, kuris krizės atveju, jei žūtų 
ar nukentėtų pats Godfrey‘us, būtų turėjęs užtikrinti 
tarnybos tęstinumą. Tai buvo toli gražu ne vienintelė 
žvalgybos tarnyba, kurią Flemingas detaliai pažino iš 
vidaus.

beRnaRdas gaiLius

naglis Rytis baltušnikas. no mooring! 2005. metalas, emalis

14 john Pearson, op. cit.
15 keith jeffery, The Secret History of MI6, new york: the Penguin 

Press, 2010.
16 john Pearson, op. cit.
17 brian garfield, The Meinertzhagen Mystery: The Life and Legend 

of a Colossal Fraud, Washington: Potomac books, 2008.
18 john Pearson, op. cit.
19 Ibid.
20 Ibid.
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Po neseniai išleisto BBC miniserialo Žmogus, kuris 
tapo Bondu (The Man Who Would Be Bond) visi jau žino 
apie Flemingo sukurtą žvalgybos desanto būrį, grobda-
vusį dokumentus ir kitas vertybes iš besitraukiančios 
nacių kariuomenės. Bet daug svarbesnių dalykų Fle-
mingas nuveikė užtikrindamas ryšius tarp dar tik au-
gančių svarbiausių Vakarų specialiųjų tarnybų.

Dėl šio tikslo jis ir atsidūrė Niujorke. Galbūt griežtai 
kariniu požiūriu ten buvo saugu, kaip sakė le Carré. 
Bet dėl to nereikėtų nuvertinti Flemingo veiklos JAV. 
Jis kartu su Godfrey‘umi ir britų žvalgybai daug padė-
jusiu Kanados verslininku Williamu Stephensonu siekė 
ir pasiekė, kad sąjungininkai realiai suvienytų pajėgas 
slaptajame fronte.

Įdomiausia, žinoma, tai, kad Flemingas buvo Vašing-
tone tuo metu, kai JAV žvalgybos istorijoje įvyko lem-
tingas lūžis: generolas Williamas Donovanas (pravar-
džiuotas Laukiniu Bilu) paskirtas OSS – Strateginių 
tarnybų valdybos (Office of Strategic Services) vadovu. 
Po karo ši tarnyba sklandžiai peraugo į kur kas geriau 
žinomą CŽV – Centrinę žvalgybos valdybą (Central In-
telligence Agency).

Donovanas buvo artimas Stephensono bendražygis. 
Plačiai žinoma, kad ankstyvosios JAV žvalgybos orga-
nizacijos rėmėsi britų patirtimi. Ne taip gerai žinoma, 
kad sukurti pradinę OSS struktūrą Donovanui veikiau-
siai padėjo Flemingas, tuo metu geriau už daugelį išma-
nęs britų žvalgybos tarnybų struktūras ir organizacijos 
principus21.

Po karo pasitraukęs iš tarnybos ir grįžęs prie žur-
nalisto darbo, Flemingas patyrė tai, ką tik po dauge-
lio metų išdrįso garsiai pasakyti Vladimiras Putinas: 
buvusių šnipų nebūna. Jau šiek tiek parodžiau, kaip 
Bondo romanų detalėse išryškėja neįprastas Flemingo 
informuotumas, kurį galima paaiškinti tik nenutrūku-
siais ryšiais su senais kovų draugais.

Bet antroje gyvenimo pusėje išsaugotus Flemingo san-
tykius su žvalgyba patvirtina ir kiti, labiau tiesioginiai 
šaltiniai. Jaunas britų istorikas ir Bondo fanas Chris-
topheris Moranas neseniai atskleidė iki tol menkai iš-
tirtus Flemingo santykius su vienu iš pirmųjų ir svar-
biausių CŽV vadovų Allenu Dullesu. Pasak Morano, jie 
pirmą kartą susitiko 1959 m. Londone, MI6 pareigūnų 
organizuotame renginyje, kuriame Flemingas visus su-
žavėjęs įžvalgomis apie žvalgybos ateitį. Flemingas ir 
Dullesas iš karto rado bendrą kalbą ir visą likusį Fle-
mingo gyvenimą susirašinėjo. Ši draugystė tik sustipri-
no jau anksčiau užgimusį Dulleso susidomėjimą Bondu. 
CŽV tėvas nepaprastai vertino Flemingo herojų, skaitė 

visus romanus ir net atvykdavo į filmų premjeras. Šis 
Dulleso pomėgis dažnai stebino jo pavaldinius22.

Toks Flemingo biografijos eskizas leidžia tiksliai, nors 
ir neįprastai atsakyti į skyrelio pradžioje iškeltą klausi-
mą apie Bondo autoriaus vietą transatlantiniame šnipų 
pasaulyje. Sunku pasakyti, ar per savo gyvenimą Fle-
mingas pabuvo Bondu. Bet sėsdamas rašyti Bondo ro-
manų, jis jau buvo ne Bondas, o veikiau M.

Flemingas praktiškai buvo į pensiją pasitraukęs žval-
gybos tarnybos vadovas ir vertintas kaip toks. Pats 
Godfrey‘us yra sakęs, kad Flemingas turėtų vadovauti 
laivyno žvalgybai, o admirolas – būti jo patarėju laivyno 
reikalams. Tarnybos darbą Flemingui teko koordinuoti 
itin sunkiu metu – per Antrąjį pasaulinį karą, todėl jis 
pagrįstai laikytas tarptautinio masto žvalgybos ekspertu.

Tikrojo Flemingo vaidmens šnipų pasaulyje pažini-
mas ir pripažinimas suteikia jo supriešinimui su le Car-
ré dar ir specialiųjų tarnybų sociologijos atspalvį. Le 
Carré perspektyva – tai žemesnio ar vidutinio rango 
pareigūno perspektyva23. Tai žvilgsnis žmogaus, kuris 
yra nuolat verčiamas daryti pavojingus ir abejotinus 
veiksmus, ne visuomet žinodamas jų galutinį tikslą ar 
suprasdamas jų tikrąją prasmę. Jei tokio žmogaus pa-
sitikėjimas tarnyba susvyruoja, ši perspektyva lengvai 
gimdo vadovų sąmokslo (ar bent nekompetencijos) įspū-
dį ir per jį – reikalavimus depolitizuoti specialiąsias tar-
nybas. Iš dalies tai matyti ir le Carré kūryboje.

Flemingo perspektyva, priešingai, yra persmelkta ga-
lutinio tikslo. Žvalgybos vadovai žino, kad iš dešimčių 
beprotiškiausių planų išeina vienetai sėkmingų ope-
racijų. Jie mato slaptą, bet tikrą savo darbo prasmę ir 
susitaiko su tuo, kad sėkmės atveju dar ilgai išliks de-
ramai neįvertinti. Kitaip tariant, Flemingas yra pirm-
takas visų tų buvusių, ypač britų specialiųjų tarnybų 
vadovų, kurie savo negalėjimą parašyti autentiškų at-
siminimų nusprendė kompensuoti romanais.

Šia prasme Bondo atstovaujama Slaptoji tarnyba, ži-
noma, nėra iš tikrųjų egzistuojanti institucija. Tiksliau 
būtų sakyti, kad tai Flemingo turėta tarnybos vizija, 
idealas, kuriame paryškinamos sėkmės ir paslepiamos 
nesėkmės.

Bet ši tarnyba yra tikra. Kuo atidžiau skaitantis ir 
kuo rimčiau Bondo atžvilgiu nusiteikęs yra skaitytojas, 
tuo aiškiau jis pastebi tą tikrumą. Bondo tarnyba yra 
tokia tikra, kad net daug lengvabūdiškiau pavaizduo-
ta kine, ji savo tikrumo visiškai nepraranda. Tai tokia 
tikra tarnyba, kad sukurta siauroje šnipų pasaulio tik
rovėje ji palengva plečiasi tol, kol apima visą politinę ir 
net religinę šiuolaikinių Vakarų tikrovę. 	

21 Ibid.
22 Christopher moran, „james bond and the Cia“, in: http://www.c-

span.org/video/?299852-1/james-bond-cia. beje, šioje paskaitoje mo-
ranas atkreipė dėmesį į kitą įdomų faktą: kadangi britų paslapčių ir sau-
gumo taisyklės buvo lankstesnės negu amerikiečių, Flemingas iš esmės 

tapo pirmuoju Cžv įvaizdžio literatūroje kūrėju.
23 ilgainiui išryškėjęs pareigūno nusivylimas tarnyba paverčia tą pers-

pektyvą ypač šališka, bet net atmetus nusivylimą, ji išlieka žemesnio 
rango pareigūno perspektyva.



50 naujasis židinys-aidai  2015  /  3

Kaip jau sakiau, siūlau imti tik vieną pagrindinį pavyz-
dį; aš imsiu institutą, vadinamą namais, šeimos organą 
ir kiautą. Kosmines ir politines tendencijas aptarinė-
sime tik tiek, kiek jos barbena į jų senovinį, nepakar-
tojamą stogą. Tą, ką noriu pasakyti apie pačią šeimą, 
pakaks išreikšti vos keletu žodžių. Nesiimu svarstyti 
šeimos kilmės iš gyvūnijos pasaulio ir jos socialinės re-
konstrukcijos smulkmenų; man rūpi tik viena – labai 
aiškus jausmas, kad ji yra visur. Žmonijai šeima yra 
būtinybė; tačiau kartu (jei norite) – ir spąstai. Tik veid
mainiškai nepaisydami milžiniško fakto galėtume išvis 
kalbėti apie „laisvą meilę“, tarsi meilė būtų epizodas, 
panašiai kaip prisidegti cigaretę ar pašvilpauti melo-
diją. Įsivaizduokime, kad kaskart žmogui prisidegus 
cigaretę, iš jos dūmų išnyra milžiniškas džinas ir ima vi-
sur sekioti iš paskos nelyginant gigantiškas vergas. Įsi-
vaizduokime, kad kaskart pašvilpavęs kokią nors me-
lodiją, žmogus parsikviečia iš dangaus angelą ir nuo tol 
amžinai turi vaikščioti vedinas serafimu, pririštu ant 
virvelės. Šie katastrofiški vaizdiniai – tik blyškus paly-
ginimas su tomis žemės drebėjimo masto pasekmėmis, 
kurias Gamta pritaisė prie sekso: iš pat pradžių visiškai 
aišku, kad žmogaus meilė negali būti laisva – pamilęs 
žmogus arba susisaisto, arba tampa išdaviku. Antrasis 
elementas, kurio dėka sukuriama šeima, yra tas, kad 
jos padariniai neapsakomai didūs, tačiau išryškėja ne iš 
karto; prisidegus cigaretę atsiranda tik milžino kūdikis, 
o pašvilpavus melodiją – tik mažutis serafimas. Dėl to 
prireikia kokios nors ilgalaikio bendradarbiavimo sis-
temos, dėl to prireikia šeimos, kaip mes ją suprantame 
giliausia ugdymo prasme.

Galima pasakyti, kad toks institutas, kaip namai, yra 
vienintelis tikrai anarchiškas. Kitaip tariant, jis senes-
nis už įstatymus ir nepaklūsta valstybei. Dėl pačios jo 
prigimties jį gaivina arba ardo neapibrėžiamos papročių 
ar giminystės jėgos. Tuo anaiptol nenorima pasakyti, 

Laisva šeima

Gilbert K. Chesterton

kad valstybė šeimoms neturi galios: labai dažnai ne-
normaliose situacijose valstybės galia iškviečiama, ir ji 
turi būti iškviečiama. Bet dauguma normalios šeimos 
džiaugsmų ir sielvartų valstybei niekaip nepasiekiami. 
Esmė čia ne ta, kad įstatymas neturėtų į tai kištis, o 
ta, kad kištis jis tiesiog negali. Kaip yra sričių, kurios 
įstatymams pernelyg tolimos, taip yra ir sričių, kurios 
jam per artimos – didesnė tikimybė, kad žmogus pama-
tys Šiaurės ašigalį, negu savo paties stuburą. Artimas 
smulkmenas sukontroliuoti ne mažiau sunku negu to-
limus neapsakomos svarbos klausimus: labai geras to 
pavyzdys yra tikrieji šeimos skausmai ir malonumai. 
Jei vaikas verkdamas kaulija mėnulio, policininkas ne-
gali jam duoti mėnulio; maža to, jis net negali numal-
dyti vaiko. Artimiausi vienas kitam sutvėrimai – vyras 
ir žmona arba motina ir vaikai – turi tiek galių pada-
ryti vieni kitus laimingais ar nelaimingais, kad joms 
neprilygs jokia visuomenės prievarta. Net jei santuoka 
būtų išardoma kas rytą, tai vis tiek negrąžintų miego 
vyrui, visą naktį neužmigusiam po vakarinio kivirčo; be 
to, kokia nauda žmogui gauti didžiulę valdžią, jeigu jis 
nori tik trupučio ramybės? Vaikui tenka kliautis labai 
netobula motina; motina kartais būna atsidavusi visiš-
kai to nevertiems vaikams – bergždžias daiktas tokiems 
santykiams taikyti teisines pasekmes. Su šiuo sunku-
mu nuolatos susiduriama net pačiais nenormaliausiais 
atvejais, kai įsiterpia įstatymas: tai žino ne vienas su-
trikęs magistrato teisėjas. Kartais jam tenka gelbėti 
vaikus nuo bado, atimant iš jų vienintelį duonpelnį. 
Dažnai prisieina sudaužyti žmonos širdį, nes vyras jau 
sudaužė jos galvą. Valstybė neturi tokių subtilių įran-
kių, kad įstengtų išrauti giliai įaugusius šeimos įpro-
čius bei susipynusias simpatijas; abi lytys, laimingos 
jos ar nelaimingos, yra taip tvirtai sulipusios, kad tarp 
jų niekaip neįkiši įstatymo peilio ašmenų. Taip, vyras 
ir žmona yra vienas kūnas, net tada, kai jie nėra viena 
dvasia. Žmogus yra keturkojis padaras. Šio senovinio, 
anarchiško intymumo visai ar beveik visai neveikia 
valdymo sistemos; ir Šveicarijos respublikoje, ir Siamo 
despotijoje jis laimingas arba nelaimingas tik dėl savo 
paties seksualinio sveikumo ir gerų įpročių. Net jei Sia-
me būtų respublika, ji nedaug prisidėtų išlaisvinant 
vieną nuo kito Siamo dvynius.

tęsiame gilberto k. Chestertono vertimų ciklą, pirmiausia iš jo 
knygos Kas pasaulyje ne taip (What’s Wrong With the World, 
1910). Pirmuosius tekstus skaitykite š. m. nr. 1 ir 2, o čia skel-
biame 7 skyrelio „the Free Family“ vertimą, iš anglų kalbos pa-
rūpintą Rasos Drazdauskienės.

kas Pasaulyje ne taiP
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Problema susijusi ne su santuoka, o su seksu; ji kil-
tų net laisviausiems sugyventiniams. Vis dėlto didžioji 
žmonijos dauguma šioje srityje tikėjo ne laisve, o ilges-
niais ar trumpesniais saitais. Šis ryšys įvairiose genty-
se ir civilizacijose išardomas skirtingomis progomis, ta-
čiau visos gentys ir civilizacijos sutaria, kad egzistuoja 
išardytinas ryšys, o ne tik visų atsiribojimas nuo visko. 
Šioje knygoje neketinu aptarinėti to mistinio santuokos 
supratimo, kuriuo pats tikiu, didžiosios europinės tra-
dicijos, kuri santuoką padarė sakramentu. Čia pakaks 
pasakyti, kad ir pagonys, ir krikščionys santuoką laiko 
saitais, ir normaliomis aplinkybėmis šie saitai nenu-
traukiami. Trumpai tariant, toks žmonių tikėjimas ly-
čių saitais pagrįstas šiuolaikinio žmogaus labai menkai 
išnagrinėtu principu. Turbūt artimiausias jo palygini-
mas būtų „antrojo kvėpavimo“ įgijimas ilgai einant.

Principas toks: visuose vertinguose dalykuose, net 
visuose malonumuose neišvengiamai atsiranda skaus-
mo ar nuobodulio laikotarpis, kurį privalu ištverti, kad 
būtų galima vėl atgauti malonumą, ir jis truktų ilgai. 
Mūšio džiaugsmas ateina pirmą kartą įveikus mirties 
baimę; Vergilijų pasidaro malonu skaityti po ilgų ir nuo-
bodžių jo studijų; mauduolis jūroje sušvinta palaima 
įveikęs pirmą ledinio vandens šoką, o santuokos sėkmė 
ateina po nevykusiai praleisto medaus mėnesio. Visi 
žmogiški įžadai, įstatymai ir sutartys tėra tik įvairiausi 
būdai sėkmingai ištverti šį lūžio tašką, šią galimo pasi-
davimo akimirką.

Visuose šios žemės dalykuose, kuriuos verta daryti, 
yra toks etapas, kai jų nedarytų niekas, jei neskatintų 
būtinybė ar garbė. Būtent tada institutas prilaiko žmo-
gų, padeda jam tvirtai atsistoti kojomis ant žemės. Ar 
vien šio neabejotino žmogaus prigimties fakto pakanka 
aukščiausiam krikščioniškos santuokos pasišventimui 
pateisinti, jau visai kitas reikalas; bet jo su kaupu pa-
kanka pateisinti bendrai žmonių nuojautai, kad san-
tuoka yra kažkas tvirto, o jos išardymas yra kaltė ar 
bent jau negarbė. Svarbiausias elementas čia ne tiek 
trukmė, kiek saugumas. Du žmones reikia susieti, kad 
jie abu geriau elgtųsi; ar jie būtų susieti dvidešimčiai 
minučių bendro šokio, ar dvidešimčiai metų santuokos, 
abiem atvejais svarbu tas pats: jei po pirmų penkių mi-
nučių žmogui viskas nusibodo, jis privalo nepasiduoti ir 
prisiversti tapti laimingas. Prievarta – savotiškas pa-

drąsinimas, o anarchija (kiti dar sako – laisvė) iš esmės 
žmogų slegia, nes jo neskatina. Jei mes skrajotume ore 
tarsi muilo burbulai, bet kurią akimirką laisvai sukio-
damiesi tai į vieną, tai į kitą pusę, praktiškai tai reikš-
tų, kad niekas neturėtų drąsos užmegzti pokalbį. Būtų 
be galo nesmagu pradėti sakinį draugišku šnabždesiu, 
o paskutinius žodžius jau šaukti balsu, nes pašnekovas 
spėjo laisvu, beformiu eteriu nupleventi tolyn. Jei abu 
partneriai nori, kad jiems kas nors išeitų, jie privalo lai-
kytis drauge. Jei amerikiečiams leidžiama išsiskirti dėl 
to, kad „nesutapo charakteriai“, aš niekaip nesuprantu, 
kodėl jie dar visi neišsiskyrę. Pažinojau daug laimingų 
santuokų, bet nė vienos tokios, kurioje žmonių charak-
teriai būtų sutapę. Pagrindinis santuokos tikslas ir yra 
kovoti su akimirka, kai šis nesusiderinimas tampa ne-
abejotinas, ir ją įveikti. Juk vyras ir moteris yra nesu-
derinami iš prigimties. 

Laisva šeima

Robert seymour. iškyla. 1839. Litografija
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Kartkartėmis visuomenėje nuban-
guoja diskusijos apie specialistus, ku-
rių mums reikia (kas tie „mes“, reikės 
dar pasiaiškinti), ir ką daryti, kad rei-
kalingųjų būtų daugiau, o nereika-
lingųjų – mažiau. Premjerai mėgsta 
pasamprotauti apie valstybės užsaky-
mus švietimo sistemai specialistams 
gaminti, pastaruoju metu Vilniaus 
universiteto rektoriai papila nemažai 
vandens ant šio malūno, nuolat apie 
tai šneka pramonininkai. Bet jei ge-
riau pasirausime po atmintį, tai pri-
siminsime čia nesant nieko naujo. 
Sovietiniais metais taip pat buvo rū-
pinamasi reikalingų specialistų gamy-
ba, tad atskirų specialybių studentai 
gaudavo apčiuopiamai didesnes sti-
pendijas (ir aš ten buvau, alų midų 
gėriau...). Skirtumas tik tas, kad dis-
kusijų visuomenėje nebuvo jokių, ta-
čiau buvo realūs ir nemaži pinigai ge-
rai tose specialybėse besimokantiems. 
Sakė, kad iš karinio biudžeto. 

Laikantis tvarkingo siužeto apie ne-
tikusią lietuvišką politiką, turėčiau 
bent jau paraginti geidaujamų specia
lybių studentams mokėti didesnes sti-
pendijas. Kad ir iš krašto apsaugai 
skirtų lėšų (chi chi), argumentuoda-
ma, jog šiais laikais kariaujama labiau 
ne šautuvais, o galva. Tačiau tvarkin-
go siužeto nebus. Nes esu tikra, kad 
labai gerai, jog tų pinigų „reikiamiems 
kadrams“ gaminti nėra. Mat, pirma, 
mes nežinome, ko mums reikia, ant
ra, žmonių kraipymo politika į vienus 
ar kitus asmeninio gyvenimo sprendi-
mus yra neefektyvi iš principo. Net jei 
ir efektyviausia iš galimų.

Taigi kas tie „mes“? Man atrodo, 
kad kalbant apie strategijas ir politi-
kas, „mes“ turėtų būti Lietuvos žmo-
nės: neišskiriant jų pagal profesiją, so-

cialinį statusą, interesų grupę ir netgi 
amžių. Lietuvos žmonės, kaip esanti 
visuma su praeitimi ir ateitimi, ir su 
savo tikslais darbinėje veikloje bei as-
meniniame gyvenime. O ne atskiros 
partijos, interesų ar vizionierių gru-
pės įsivaizduojama tam tikro tipo Lie-
tuva: antai augančios tradicinės pra-
monės ar eksportuojančio žemės ūkio 
šalis, biotechnologijų klasteris ar laze-
rių slėnis, tarptautinių komunikacijų 
bendrovių centrų užutėkis, išskirtinai 
aukštą pridėtinę vertę kuriantis poli-
gonas ar pan.

Jei „mes“ esame mes, tai mes visų 
pirma norime rinktis. Norime rinktis, 
ką studijuoti ir ką dirbti. Mano kar-
tos žmonės labai norėjo rinktis, bet 
dar nelabai galėjo ir turėjo iš ko. Be 
to, ir nemokėjo: pasirinkimas yra vie-
nas rimtesnių išbandymų laisve, jo 
reikia išmokti. Dabartinės jaunimo 
kartos nori rinktis ir renkasi. Jie tai 
daryti moka ir tikrai darys – juo nau-
jesnė karta, juo labiau. Tad skatini-
mai ar neskatinimai vis mažiau galės 
juos paveikti, o bandymai tai padary-
ti vis daugiau kainuos. Lygiai taip pat 
jie rinksis ir veiklą po studijų. Jei ne-
patiks dirbti pagal įgytą specialybę, 
rinksis kitą – juolab kad mokymasis 
visą gyvenimą yra šių laikų gyveni-
mo būdas, ne kokia inovacija. Jei ne-
ras tinkamo darbo Lietuvoje, važiuos į 
užsienį. Gali būti liūdna jų mamoms, 
ilgu draugams ir nuos-
tolis Lietuvos biudže-
tui, bet tokia yra laisvo 
žmonių judėjimo kas-
dienybė (ne kokia ino-
vacija).

Ir puiku, kad taip, 
nes joks specialistas 
nėra geras, kai jis ne 

savo vietoje. Jis nėra geras sau pa-
čiam, bet nėra geras ir mums, Lietu-
vos žmonių visumai. Todėl visai nerei-
kia jo klaidinti kaišiojant papildomas 
motyvacijas apie reikalingus ir ne-
reikalingus specialistus, pastovaus 
ir gerai apmokamo darbo garantijas, 
prestižą ir kitas Ūkio ministerijos ga-
minamas istorijas. 

Visi geri specialistai yra reikalingi 
ir randa savo vietą rinkoje, visi pras-
ti ir nemotyvuoti – nereikalingi net-
gi labiausiai deficitinėse profesijose. 
Tokio reiškinio kaip stabilaus ir gerai 
apmokamo darbo garantija nebūna 
apskritai. Bendrai garantijų nebūna 
apskritai. Nebent garantija, kad nie-
kada nebus taip, kad nereikėtų keis-
tis. Taigi juo stipresnės taikomos „prof
orientavimo“ priemonės, tuo daugiau 
darbo rinkoje neefektyvumo, o žmonių 
gyvenimuose – nesėkmių, nusivylimų 
ir nepasitenkinimo. Taigi pinigus kaip 
pozityvaus skatinimo priemonę rink-
tis tam tikras specialybes neprotinga 
naudoti bet kokiu atveju.

Tačiau pinigai, tiksliau, jų poreikis 
gali padėti žmonėms pasirinkti tą pro-
fesiją, kurios jie nori. Jei jaunuoliams 
niekas neprimoka: nei mokesčių mo-
kėtojai, nei tėvai – už tai, kad jie studi-
juos vieną ar kitą mokslą, jiems tenka 
uždirbti pinigų patiems. Arba paim-
ti paskolą, kuri bus grąžinta pradėjus 
dirbti. Toks įsipareigojimas labai pa-

deda pasitikrinti, ar pasi-
rinkimas yra tikras, ar tik 
profesijos įvaizdžio ir aplin-
kinių nuomonės suformuo-
tas. Tai irgi išbandymas 
laisve – ta brandžiąja, kuri 
su atsakomybe.

Sakysite, visa tai – apie 
egoistinius jaunų žmonių 

kokių specialistų reikia Lietuvai

GUODA AZGURIDIENė

nustebimai
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siekius. O kaip mes? Tie, kurie negalė-
jome, nenorėjome ir nemokėjome rink-
tis? Kas mokės mums pensijas ir už 
senatvės slaugą, kas dirbs mūsų ga-
myklose ir laukuose? Visų pirma, pa-
sirinkti teisingai niekada nevėlu – ir 
šiuo metu dirbančių kartų žmonės gali 
keisti savo veiklą, o tai padaryti išori-
nių kliūčių yra daug mažiau nei vidi-
nių. Antra, kas mokės mums pensijas 
ir slaugą, yra visiškai atviras klausi-
mas. Todėl būtų gerai turėti patiems 
kuo jį pridengti (turiu omenyje nebū-
tinai pajamų šaltinius, bet ir kukles-
nius lūkesčius).

Trečia, pažiūrėkim atidžiau, kokių 
profesijų reikia mums – Lietuvai kaip 
visumai.

Šiandien yra viešai žinoma, kad Lie-
tuvai reikia inžinierių, įvairių rūšių IT 
specialistų, kažkiek fizikų ir matema-
tikų, statistų, chemikų ir biochemikų, 
logistikos specialistų. Šiek tiek gydy-
tojų ir finansininkų. Kitaip sakant – 
tiksliųjų mokslų atstovų, kuriančių di-
delės pridėtinės vertės prekes, kurios 
garsina Lietuvą pasaulyje, kelia mūsų 
prestižą, patenkina pramonės porei-
kius ir didina eksportą. Tada mes (vi-
suomenė) klausiame – kas mums iš to? 
Ypač turint omenyje, kad geriausius 
iš tų reikiamų specialistų vis vien nu-
perka Vokietija arba Norvegija. Todėl 
formuluojame savo poreikius. Mums 
reikia, kad vaikus būtų ne tik įmano-
ma užrašyti į darželį, bet ir pasirinkti 
norimą įstaigą pagal ugdymo metodi-
ką, maitinimo kokybę ir gyvenamąją 
vietą. To paties, tik dar labiau, nori-
me savo mokyklinio amžiaus vaikams. 
Norime, kad pas gydytojus specialis-
tus nereikėtų laukti eilėse po pusmetį 
ir daugiau, kad taip pat galėtume pa-
sirinkti iš skirtingų gydymo metodikų, 
o šeimos gydytojai turėtų laiko dau-
giau nei 15 min. vienam pacientui ap-
tarnauti. Norime, kad kai negalėsime 
savimi pasirūpinti, galėtume pasirink-
ti globos įstaigą su sodeliu ir paukš-
teliais arba priešingai, su kino sale ir 
kompiuteriniais žaidimais už norma-
liam žmogui prieinamą kainą. Taip 
pat norime galėti išsikviesti paprastą 

meistrą skalbimo mašinai sutaisyti ar 
paveikslui ant sienos pakabinti, įsiūti 
į striukę naują užtrauktuką pigiau nei 
nupirkti naują striukę, turėti iš ko nu-
sipirkti šviežio nechemizuoto maisto, 
galėti nuvažiuoti viešuoju transportu 
į kitą miestą daugiau nei vieną kartą 
per parą ir t. t. Nesakau, kad nenori-
me už tai mokėti: mokėti esam pasi-
rengę, bet konkurencingą kainą. Nes 
tai normaliems žmonėms reikalingos 
paslaugos, ne inovacijos kokios.

O tuo metu girdžiu suokiant, kaip 
technologijos visa tai sutvarkys. Ope-
racijas darys kompiuteriai, autobusus 
vairuos robotai, matyt, vaikus prižiū-
rės irgi jie. Atsiprašau, operacijų ne-
bedarys niekas, nes bus sukurti vais-
tai nuo visų ligų ir medikų paslaugų 
nebereikės. Ūkininkų taip pat nerei-
kės, nes maistą gamins biochemikai, o 
sprendimus už mus priiminės kompiu-
teriai. Laikantis šios mąstymo kryp-
ties, jau panašiai turėjo atsitikti. Nes 
juk tiesa (be jokios ironijos), kad žmo-
nės sukuria puikias technologijas. Jos 
pakeičia dalį darbų, keičia ir mūsų 
gyvenimo būdą. Tačiau kodėl visi ne-
patenkinti? Kodėl nemažėja serga-
mumas, tik vienas ligas keičia kitos? 
Tiesa, kai kuriose šalyse išaugo gyve-
nimo trukmė, bet ne pas mus. Ir ko-
dėl žmonės, gyvendami vis saugesnėje 
aplinkoje, vis sunkiau pakelia stresą, 
dėl to geria (antidepresantus arba al-
koholį), liūdi ir jaučiasi nelaimingi? 
Ir ar nauji technologiniai pasiekimai 
jiems padės? Jei žinai, kad yra nauja 
gydymo metodika, bet tu jos negauni 
arba negauni laiku, jos žavesys ir dė-
kingumas kūrėjams smarkiai išblės-
ta. Ir nereikia sakyti, kad visa tai yra 
dėl to, kad trūksta pinigų. Pinigų svei-
katos paslaugoms pirkti visada trūks-
ta ir trūks, nes tai neribotas poreikis. 
Trūksta jų ir mums, ir vokiečiams, ku-
rie sveikatai išleidžia apie 10% BVP, ir 
amerikonams, kurie išleidžia daugiau 
nei 15%. 

Kaip žinia, žmonių trokštamų mate-
rialių gėrybių yra daug, o jų kiekis vi-
sada ribotas. Laikui bėgant, įvairių gė-
rybių paklausa kinta, o tada pakinta 

ir jų pasiūla. Visuomenė yra turtinga 
tada, kai pasiūla greitai prisitaiko prie 
paklausos pokyčių. Šiandien nereikia 
daryti matematinio modelio skaičia-
vimų siekiant išsiaiškinti, kokių gėry-
bių žmonėms trūksta labiausiai. Plika 
akimi matyti, kad tų paslaugų, kurias 
įprasta vadinti socialinėmis: švieti-
mo, sveikatos apsaugos, globos, viešo-
jo transporto. Negali sakyti, kad jose 
nediegiamos technologijos. Dar ir kaip 
diegiamos. Bet prieinamumo žmonėms 
tai nedidina. 

Grįžkime prie mūsų temos apie spe-
cialistus ir paklauskime: ar tai in-
žinierių ir fizikų užduotis pakeisti 
technologijų vaisių prieinamumą ir 
naudingumą visuomenei? Ar aukš-
čiausios klasės chirurgo darbas yra rū-
pintis operacijos laukiančiais bei po jos 
sveikstančiais ligoniais? Ar jų rūpestis 
yra skersvėjai koridoriuose, prasta mi-
tyba ir slauga? Ar tai transporto inži-
nieriaus reikalas užtikrinti, kad marš-
rutai mieste būtų žmonėms patogūs? 
Ne, jų reikalas yra daryti savo darbus. 
O kas turėtų daryti šiuos? Ogi tie nie-
kam nereikalingi socialinių ir huma-
nitarinių mokslų atstovai, kurie visa-
da stovi tarp technologijos ir žmogaus 
ir žiūri iš šio pozicijos. Kurie formuoja 
politiką ir ekonomiką, kuria komuni-
kacijas ir viešuosius ryšus, diegia mo-
kymų metodikas, teikia informaciją 
ir psichologinę pagalbą, rašo apie tai 
visų rūšių viešoje erdvėje, kuria filmus 
ir spektaklius, netgi organizuoja ge-
resnio ar prastesnio lygio elito vaka-
rėlius. Ir juo technologijų daugiau, juo 
jos labiau sofistikuotos, tuo didesnės 
išmonės, gebėjimų ir fantazijos reikia 
jas pritaikyti realiems žmonių porei-
kiams.

Taigi diskusija apie technokratus ir 
humanitarus ir kurių mus labiau rei-
kia, yra kvaila per visą pilvą. Mums 
reikia ne technokratų ir humanitarų, o 
gerų savo srities specialistų, nesvarbu, 
kokia ta sritis būtų. Bet diskusijos apie 
turinį nėra populiarios. Anksčiau sa-
kydavo, tarp plebėjų, bet kaip rodo įvy-
kiai seniausioje mūsų Alma mater – ir 
tarp akademinio elito.  

nustebimai
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In memoriam: 
Algirdas Patackas 

(1943–2015)

Vytautas ališauskas

apžvalga

Šiais laikais kalendorius mums tėra 
„tik“ kalendorius: priemonė nepa-
mesti dienų skaičiaus. Visi sutapimai 
laikomi atsitiktiniais ir beprasmiais. 

išgyvenimui. Tai gali būti perteikta 
tik mitu ar ritualais. Mirties patirtimi 
neįmanoma pasidalyti asmeniškai, ta-
čiau kiekvienas virsmas yra „šiek tiek“ 

mirtis... Paskutinį kar-
tą susitikus, Algirdas 
kalbėjo apie artėjimą 
į tą galutinį virsmą, 
bet prisiminė ir kitą – 
laimę patirti Lietuvos 
valstybės atkūrimą. 
Kovo 11-osios virsmą.

Kovo 11-oji jį perkėlė 
į kitą erdvę – iš priva-
čių būrelių į politiką: 
Seimą, tarptautines 
misijas, žiniasklaidą. 
Nepaisydamas šito, jis 
ir toliau išliko disiden-
tu. Tai buvo nesaldus 
ir pavojingas pasirinki-
mas. Dis-sidere – „sė-
dėti skyrium“, nesivelti 

į partijas, nesutikti su daugumos nuo-
mone – tai jau Antikos filosofus nuo 
Sokrato iki Senekos viliojęs idealas. 
Tačiau to nepakanka – disidentas turi 
atskleisti savo poziciją, pagrįsti savo 
atokumą. Patackui tai reiškė balan-
suoti ant rizikingos ribos, kai užtenka 
slystelti, ir savo nuostatų išsakymas 
gali virsti patetišku „tautos sąžinės“ 
bylojimu. Maža to, disidentas turi būti 
ypač budrus, idant pasipriešinimo 

aklam elgesiui kaip visi nesupainiotų 
su pasipriešinimu sveikam protui. Ga-
liausiai, nepaliaujama nesutikimo ir 
priešinimosi pozicija neleidžia nuolat 
užklausti savo prielaidų ir idėjų – da-
ryti tai, kas būtina paprastam intelek-
tualui, gyvenančiam demokratinėje 
visuomenėje. Visiems žinomi išoriškai 
keisti velionio politiniai pasirinkimai 
ar ekscentriški išpuoliai tampa su-
prantami, supratus savanoriško buvi-
mo disidentu riziką.

Algirdas Patackas dar okupacijos 
metais surentė vientisą lietuvių tau-
tos metafizinių ištakų versiją. Nepre-
tenduojanti į mokslinį pagrįstumą, 
bet drauge stebinamai nuosekli, idea-
lizuojanti lietuvių tautą, ignoruojanti 
realijas, bet išsakyta su tikra poetine 
galia ji sulaukė daugiau ironijos negu 
pripažinimo. Skausmingas bandymas 
senojoje baltų religijoje rasti Senąjį 
Testamentą, net tikresnį už tikrąjį, 
joje neva glūdinčius dvasios lobius, 
išlikusius liaudies papročių ir apeigų 
pavidalu („Rasa“), įlieti į krikščionybę 
katalikams atrodė naivus, kai kada ir 
įtartinas, propagoniškiems tautinin-
kams – nepriimtinas, o laicistams aps-
kritai kiek komiškas. Rigidiškas ideo-
loginis gaubtas vis dėlto slėpė daug 
įdomių įžvalgų, formuluočių, sąsajų. 
Velionis turėjo neįtikėtiną nuojautą 
tikroms mokslo problemoms ir ne-
menką gebėjimą numatyti sprendimo 
kryptis. Dar kartą radikaliai paklausti 
apie Lietuvos vardo kilmę, žmogaus 
gyvenimą persakyti kaip virsmų seką, 
gelmiškai apmąstyti žodžių ir daiktų 
prasmes galėjo ne tiek disidentas, kiek 
poetas graikiškąja prasme – tas, kuris 
atrenka, daro, kuria. Kultūros atmin-
tyje išliks ne rezistentas, ne disiden-
tas, ne signataras, ne kontroversiškas 
politinis veikėjas, o būtent tas Patac-
kas poetas.

Naujasis Židinys-Aidai nebuvo ta 
vieta, kurioje Patackas galėjo išvengti 
kritikos ar draugiško pasišaipymo. Ne 
vienas jo siūlytas perdėm ideologinis 

algirdas patackas. jono vaiškūno nuotr.

Veikiausiai taip ir yra, bet kai kurios 
datos bent jau verčia susimąstyti apie 
gyvenimo būvį. Algirdas Patackas mirė 
Didįjį Penktadienį. Kančia, vedanti į 
prisikėlimą, jam buvo didžiojo virsmo 
įvykis. Jis nuolat mąstė apie virsmo 
momentus, momentus, kurie negali 
būti aprašyti pozityvistine mokslo iš-
puoselėta kalba. Virsme visada išlie-
ka kažkas, ko negalima išsakyti, kas 
prieinama tik patirčiai, asmeniniam 
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ar idiosinkrazinis tekstas nukeliavo į 
kitus leidinius. Jis pats irgi ne kartą 
kandžiai ar su humoru pakomentuo-
davo Židinio tekstus. Tačiau niekada 
nesupykdavo, nelaikydavo apmaudo 
dėl „cenzūros“ – pervertus žurnalą 
metai po metų, apima geras jausmas: 
velionis buvo nedažnas, bet nuolatinis 
ir įsimenantis autorius.

Negalėčiau galvoje suieškoti kito 
iškilaus lietuvio, kurio mirtis būtų su-
laukusi tiek atgarsių. Iš atminimo ra-
šinių jau dabar būtų galima sudėti visą 
dossier. Į tai galima pažvelgti dvejopai. 

Savo atjautą ar refleksijas išsakė ir to-
kie žmonės, į kuriuos gyvas būdamas 
velionis žvelgė su ironija. Pašaipiai jis 
žvelgė į visa, ką vadino „mulų kultūra“. 
Visa oficiali sovietų Lietuvos kultūra 
jam buvo „kaip mulų santykiavimas, – 
sakydavo, – malonumą pajusti galima, 
bet vaikų iš to nebūna“. Liūdnai kons-
tatavo, kad tokia bevaisė, bedrąsė, 
nemetanti iššūkių kultūra sėkmingai 
persikėlė ir į laisvės epochą. Patacko 
kultūros pajauta šaknijosi kitur – di-
džiųjų rašytojų (kartais visai netikė-
tų, atrodytų, prie jo nederančių – kaip 

kad Proustas), mitų ir dainų, melan-
choliškų kraštovaizdžių, riteriškumo 
ir draugystės vaizdinių pasaulyje. Ir, 
aišku, gimtuosiuose namuose. Mažai 
kas žino velionio tėvą Antaną Patac-
ką (1911–1999), bet vyresni žmonės 
dar pamena, kokį dirgulį KGB kėlė jo 
knygos apie lietuviškąją Gudiją – dvi 
Atskirtosios Lietuvos dalys. Antra ver-
tus, tas dėmesio pliūpsnis, palydėjęs 
velionį, liudija, kad jo asmenybė buvo 
svarbi ne tik draugams ir net ne tik 
draugams ir priešams. Jam iškeliavus 
liko tuštuma. Tai retas atvejis.
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In memoriam: 
petras dirgėla (1947–2015)

VILIuS BARTNINKAS

Pirmąsyk klausantis Petro Dirgėlos, 
juo patikėti nebuvo lengva. Griežtas 
vertinimas ir bekompromisė laikysena 
vertė veikiau įtarti nei pritarti. Bet po-
kalbis užlaikė. Kažko hipnotizuojančio 
buvo jo labai aiškiai, tiksliai ir įsakmiai 
tariamuose žodžiuose. Kalbėdavo daž-
niausiai apie valstybę, retai – apie 
save. Tačiau ir apie save kalbėdamas, 
kalbėdavo apie valstybę.

„Gimiau okupuotoje šalyje, ėjau į mo-
kyklą. Stalino ir Lenino portretai ka-
bėjo virš galvos. Stalino lūpas išdažiau 
sviestu, o Lenino – rašalu. Mane išvarė 
iš mokyklos. Tai nebuvo sąmoningas 
veiksmas, tiesiog iš tėvo girdėjau, kad 
tai blogi žmonės. Jis perėjo visą okupa-
ciją. Tarnavo Lietuvos kariuomenėje, 
dirbo generaliniame štabe vairuotoju, 
matė viską iš labai arti. Po to niekaip 
nepatekau į pionierius. Nestojo visa 
klasė. Ai, kokia ten klasė. Žadeikių 
pradinė mokykla, du kambariukai. 
Pirmame kambaryje buvo pirma ir tre-
čia klasės, antrame – antra ir ketvirta 
klasės. Keliolika mokinių, daugiausia 
iki šešiolikos metų. Lankyti mokyklą 
buvo privaloma. Iš pradinės mokyklos 
atsimenu ir stribus, ir partizanus. Pri-
simenu sprogimus: visur priminuota, 
užvažiuodavo žolę pjaunančios maši-
nos, užkabindavo, sprogdavo. Prisi-
menu vaikus, ištrauktus iš duobės be 
pirštų. Toks neapibrėžtumas. Žvagi-
nių kalne 1973 m. pastatė memorialą, 
skirtą šešiems žvaginiškiams, ban-
džiusiems su vokiečiais pažaisti: visi 
sušaudyti, išskyrus vieną, kurį sude-
gino. Jie pasitiko vokiečius kaip išva-
duotojus. O tie – iššaudė. Sumaištis 
galvose. Grįžta rusai, gimstu aš, yra 

saulė, yra kiaulės, žąsys, avinas, yra 
purvas. Kiek purvo... Norint toliau 
mokytis, reikėjo važiuoti į Gargždus, į 
internatą, ir vienuolikos metų aš jau – 
benamis. Tai – autobiografinė patirtis, 
bet manau, kad tai yra ir tautos patir-
tis, tautos, neturinčios namų, saugių 
namų, jokių namų. Jeigu namais va-
dinsime jos būtį...“

Dirgėla namų ieškojo literatūroje. 
Rado – istorijoje. Jų prisiminimo liudi-
jimas tapo pagrindiniu kūrybiniu už-
daviniu, o pamatinė problema – rasti 
kelią devintame dešimtmetyje kalbėti 
apie draudžiamus dalykus.

„Norėjau pramušti 1863 m. barjerą, 
kurį buvo užfiksavęs Mykolaitis-Pu-
tinas su savo sukilėliais. Toliau, t. y. 
seniau, nebuvo galima žengti. Lietu-
vos valstybingumas buvo tabu. Apie 
Lietuvos istoriją mokykloje sekdavo 
kažkokias pasakėles. Mums kalbėjo ne 
apie Lietuvos valstybingumą, bet apie 
Rusijos karvedžius. [...] Kūlgrinda 
man gimė sąmoningai ir racionaliai. 
[...] Ji buvo baigta 1980 m. Tai buvo 

pilotinis kūrinys, kuris turėjo pramuš-
ti tabu liniją ir perkelti į XV a. Prūsų 
sukilimą, bandymą atsiimti Klaipėdą. 
tai išties buvo paskutinis bandymas 
atsiimti uostą – tai man irgi tiko. La-
bai gerai, tai buvo kova dėl jūros, jūri-
nės valstybės. [...] Tuomet jie praleido 
varžtus ir galėjau kalbėti apie Lietu-
vą. Tačiau tai ne bet kokia Lietuva, 
ne šiaip „Lietuva, ašara akyje“. Juk ji 
buvo valstybė.“

Pirmasis istorinis romanas, kaip ir 
daugelis vėlesnių, buvo cenzūros pri-
stabdytas penkeriems metams. Tarp 
visų priežasčių svarbiausia, matyt, 
slypėjo asmeninėse antipatijose. Vis 
dėlto didelė dalis Dirgėlos istorinio 
epo buvo išleista sovietmečiu. Cenzūra 
praleido kūrinius, kalbančius apie Lie-
tuvos valstybingumą. Tai, kad rašyto-
jui pavyko rasti literatūrinę kūlgrindą 
per socialistinio realizmo klampynes, 
yra savitas stebuklas. Regis, poetinė 
forma atvėrė tai, ko negalėjo oficialios 
istorijos studijos. Regis, kūrinių inte-
lektualinis lygis buvo toks, kad net ko-
munistinis režimas nesuvokė romanų 
prasmės.

„Aš siekiau padėti pamatus, istorio-
grafinius pamatus, kurie būtų tikri ir 
neslėptų, kokie mes. Vadinasi, tai ir 
yra tikroji istorija. Kodėl taip dariau? 
Veikėjai eina būriais, niekuomet po 
vieną, ir kaip gyvenime, jie atsiran-
da, užgęsta ir išnyksta. Aš duodu tau 
raktą: žmogelis parveža tą nukamuotą 
Tvirbutą, jis bijojo, kas už tai bus, įsiki-
bęs į ranką sako: „Neužmiršk manęs“. 
„Neužmiršk manęs“ gyvena kiekvie-
name iš mūsų. Kai jau nieko nebetu-
ri, kai jau esi išplautas visų įvykių, 
sutiktam žmogui sakai: „Neužmiršk 
manęs“. Todėl pats skaičiau ir rinkau 
medžiagą apie istorinius veikėjus. 
[...] Skaitydamas medžiagą, visa tai 
išgyveni. Prirašai krūvas konspektų 
storuose sąsiuviniuose, tuomet juos ty-
rinėji, darai suvestines, paskui atlieki 
architektūrinę dalį – jauti svarbumą, 
tempą, greitį, tylą, pauzę. Žinai, pas-
kui pagauna kažkoks ūžesys. Tavyje 
formuojasi kūrinio architektūra, kaip 
kokie bokštai. Po to ateina akimirka, 
kai pamatai visą pilį ar iš tolo mato-

petras dirgėla. gedimino savicko nuotr.
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mą miestą, taip aiškiai apšviestą, ir 
supranti, kad reikia užrašyti. Jei tai 
būtų fotografinė literatūra, nuspaus-
tum mygtuką, ir gautum tai, ko no-
rėjai. Bet tai būtų be žmonių, sielos 
ir gyvybės. Ir tada pradedi rašyti. Ir 
jei galėtum viską surašyti iškart, jau 
būtų tai, ko norėjai, bet rašai nesu-
stodamas, jau keturis tomus, tuomet 
grįžti, suderini. Dešimt metų rašymo 
negalima išlaikyti, negalima išsilaiky-
ti toje įtampoje. Sienos aptrupa kaip 
senamiestyje.“

Dirgėlos darbas buvo sąžiningas. 
Tiek istoriografiniu, tiek literatūriniu, 
tiek galiausiai vertybiniu požiūriu. Jis 
neturėjo ambicijų kūriniuose išdės-
tyti Lietuvos politinės programos ar 
ideologinės pozicijos valstybingumo 
klausimu. Jam rūpėjo istorinė tiesa. 
Siekdamas atskleisti jos sudėtingumą, 
jis kiek įmanydamas siekė vaizduoti 
istorinį judesį, kuriame knibžda „isto-
rijos mikrobai, kontekstai, įspūdžiai“, 
kuriame mainosi didieji herojai, kaip 
Radvila Juodasis, ir iškyla primirštie-
ji, kaip Kotryna Jogailaitė, kuriame 
mažųjų veikėjų sprendimai yra ne 
mažiau lemtingi negu pagrindinių, 
kur „veiksmas ištįsta ir virsta savitais 
pavidalais“.

„Rašytojai dažniausiai siekia iš-
spausti ašarą ir sujaudinti. Aš siekiu 
mąstymo apie reiškinius. Mano tiks-
las – parodyti tą baisų, neatšaukiamą 
tęstinumą, gyvybės ir valstybės tęs-
tinumą. [...] Ar priklausymas tautai 
yra pašaukimas? Iš pradžių, grubiau 
tariant, yra pasmerktumas ir pasi-
smerkimas, kad gimei šioje vietoje, 
kad tavo prigimtis yra tokia. Bet pasi-
smerkimas yra pasmerktumo priėmi-
mas. Pasismerkimas pasmerktumui 
yra pašaukimas. Tai atrodo keistai ir 
rūsčiai, bet gyvybė ir gyvena rūsčiai.“

Dirgėla rašė apie Lietuvos valsty-
bingumą tuo metu, kai apie valsty-
bingumą vargu ar kas garsiai mąstė. 

Rašytoją vedė įsitikinimas, kad isto-
rija nėra pasibaigusi ir kad Lietuva 
turi nuosavą politinį kelią. Šio kelio 
atvėrimas turėjo padėti skaitytojams 
susivokti tapatybės labirintuose, rasti 
atsakymus į klausimą, kas yra Lietu-
va, tuo metu, kai okupacija slopino bet 
kokį autentišką politinį mąstymą ir 
vešėjo etninių sentimentų pakaitalas.

„Visa lietuvių istorinių romanų se-
rija yra bandymas suvokti, perprasti, 
rekonstruoti, kodėl, kas ir kaip yra. Iš 
pradžių tai reiškė liudyti, kad Lietu-
va buvo valstybė ir yra valstybė, tik 
ji okupuota. [...] Lietuva sukūrė vieną 
valstybę. Lietuvos pradinis statusas 
yra karalystė, ir tas statusas yra jos 
pamatas, ant kurio buvo statomi visi 
kiti. Karalystė yra mums tvirtas pa-
matas, nes tai yra aukščiausias vals-
tybingumo statusas.“

Politiškai mąstyti nepratusius skai-
tytojus ir kritikus tai turėjo šokiruoti. 
Ir šokiravo. Kartodamas vis garsiau, 
ypač po Nepriklausomybės, savo dar-
bo rezultatus, Dirgėla iš lėto įžengė į 
tylą. Jis netapo kanoniniu autoriumi, 
o jo romanai – bestseleriais. Bet tai ne-
privertė pulti žaisti pagal naujų laikų 
taisykles. Jis nereikalavo išskirtinio 
pripažinimo, kaip kiti jo kartos nusivy-
lę intelektualai. Nacionalinė premija 
Dirgėlai buvo įteikta tuomet, kai jau 
nebeliko kaip jos neduoti. Galbūt su-
prasdamas lietuvių nepasiruošimą su-
vokti save kaip karalystės įpėdinius, 
romanuose jis siekė nubrėžti platesnes 
karalystės-mąstymo implikacijas.

„Tai, kas parašyta Karalystėje, yra 
bendrinis žemės keleivių epas. Bend-
rinis, vadinasi, visų: ir tikslas, ir pra-
radimas, ir egzistencija, kitaip sakant, 
viskas. Karalystė yra pačiuose žmo-
nėse, liaudyje: pasakose – kažkokia 
karalystė, elnio karalystė; religijoje – 
dangaus karalystė, pragaro karalystė; 
politiškai karalystė yra valstybės sta-
tusas. Karalystė yra žemiškojo gyveni-

mo dalis. Ji tikrai nereiškia vien užrašo 
ant lentelės. Sakykim, kiekvienas nori 
būti karalius, kiekvienas siekia ir juo 
netampa. Neišsipildymas ir likimas. 
Laikas ir iki mirties, ir po mirties yra 
laikas, tai amžina karalystė, kurioje, 
kol gyvename, kiekvienas karūnuoja-
mės akimirkos karaliumi.“

Dirgėlai teko reta rašytojo laimė už-
baigti visus literatūrinius sumanymus, 
kuriuos turėjo. Neskaičiuojant kitų jo 
asmeninių ir bendrų su broliu parašy-
tų darbų, Dirgėlos istorinių romanų 
palikimas yra beveik neaprėpiamas, 
siekiantis pusketvirto tūkstančio pus-
lapių. Tai – ištisas lobynas. Neverta 
stebėtis, kodėl iki šiol jo epai nesulau-
kė deramos recepcijos. Aikštingoms 
kritikoms ir pretenzingiems literatū-
riniams metodams nepasiduodantys 
kūriniai laukia lobių ieškotojų, atvirų 
mąstymo rizikai ir atradimų audrai.

„Man ramu, kad užteko jėgų parašy-
ti šituos dalykus. Ir ramu ne dėl kokių 
įsivaizdavimų, aš jų visiškai neturiu... 
Išleidi knygą ir ji pradeda savo gyve-
nimą. Sako: „Skęsta į užmarštį kaip 
Atlantida tavo epas“. O kas man, tegul 
skęsta. Aš ant kranto kol kas.“

Būna autorių, kurių vardus suži-
nome tik po mirties. Juos atrandame 
išvydę, kaip jų mąstymas, vertybės ir 
darbai pergyvena laiko griaunamąją 
galią. Prie Dirgėlos kūrinių grįšime, 
nes ne tiek jau daug teturime poetinių 
šaltinių, galinčių gaivinti bendruome-
nės vaizduotę. Tačiau Petrui Dirgėlai 
kur kas svarbiau buvo savo pareigos 
atlikimas. Šis ramus atkaklumas žavi 
ir įkvepia. Nėra abejonės, kad Dir-
gėla pabaigoje galėjo kartu su Isak 
Dinesen ištarti: „Jei pasakotojas yra 
nuolat, amžinai ir nepalaužiamai iš-
tikimas pasakojimui, ten, pabaigoje, 
prabils tyla. Jei pasakojimas liko iš-
duotas, tyla tėra tuštuma. Tačiau mes, 
ištikimieji, ištarę savo paskutinį žodį, 
girdėsime tylos balsą“.
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nuo naratyvo prie mokyklos
apie šeštąją kasmetinę vilniaus traumų psichologijos 

konferenciją

TOMAS VAISeTA

2011 m. balandį antrus metus vykusio-
je traumų psichologijos konferencijoje 
Danutė Gailienė skaitė pranešimą „Ar 
yra traumų psichologija Lietuvoje?“ 
Nežinau, kaip tuomet buvo atsakyta 
į šį klausimą, tačiau reikšminga yra 
pati formuluotė: buvo praėję treji me-
tai nuo profesorės knygos Ką jie mums 
padarė pasirodymo, o kelti klausimą 
apie traumų psichologiją Lietuvoje vis 
dar atrodė prasminga būtent taip – 
yra ar nėra, esame ar nesame, būti ar 
nebūti.

Šių metų balandžio 10 d. surengta 
šeštoji Vilniaus traumų psichologijos 
konferencija, o minėto klausimo jau 
niekas nebekelia. Bent žiūrint pašalie-
čio, – istoriko, ne psichologo, – akimis, 

visi pranešėjai atrodė tvirtai stovintys 
ant žemės ir besijaučiantys priklausą 
tam tikrai grupei, o gal net bendruo-
menei. Ta grupė turi savo matymo ir 
kalbėjimo būdą, objektus, nugaląstus 

metodologinius įnagius, o kai kas (vei-
kiausiai skeptikai) pasakytų, kad ir 
pasaulėžiūrą. Išaugęs ne tik jos pasiti-
kėjimas savimi, bet ir ambicijos gerąja 
prasme. 

Žinoma, tokį profesinės ir diskur-
sinės vienybės įspūdį sustiprino tai, 
kad šiemet konferencija neapsiribojo 
tradiciniu formatu, bet buvo praplėsta 
tyrimo, ką tik suguldyto į kolektyvinę 
monografiją, pristatymu. Taigi pra-
nešimus skaitė šio tyrimo dalyviai, o 
jiems praskiesti buvo pakviesti keli 
svečiai iš šono – papildymams, reflek-
sijoms, ekskursams ir paerzinimams. 
knygos pavadinimas Gyvenimas po lū-
žio: Kultūrinių traumų psichologiniai 
padariniai1 – simboliškai iškalbingas, 

nes autoriai ne 
tik kalbėjo apie 
lūžius, bet ir čia 
bei dabar patys 
siekė kurti lūžį. 
Šį lūžį galėtume 
įvardinti kaip pa-
stangą nuo trau-
mų psichologijos 
naratyvo pereiti 
prie traumų psi-
chologijos moky-
klos. Tai nebuvo 
slaptai, tarp eilu-
čių rezgamas są-
mokslas, o atvirai 
ir viešai išsakoma 
siekiamybė – ne 

vienerius metus šioje srityje dirbantys 
Lietuvos psichologai jaučiasi subrendę 
steigti ir tarptautinei bendruomenei 
pasiūlyti savąją mokyklą.

Lietuvos traumų psichologijos atsto-

vai naratyvą ėmė kurti, kai susidomė-
jo istoriniais procesais ir jų paliktomis 
pasekmėmis nepriklausomybės laikų 
visuomenei. Minėtoji Gailienės kny-
ga įvardijo šį naratyvą – Ką jie mums 
padarė, kuris štai jau kone dešimtme-
tį yra viena reikšmingiausių atsvarų 
kitam sovietmečio atminties naraty-
vui – Ir tuomet dirbome Lietuvai. Iš 
suicidologinių tyrimų kilęs ir nuo jo at-
sispyręs pasakojimas sudėliojo į lenty-
nas sovietinės okupacijos pasekmes ir 
jų interpretacijomis padeda mums su-
prasti šių dienų visuomenę, daugiau-
sia – kiekybinius (savi)destrukcinius 
jos rodiklius (savižudybės, smurtas, 
psichikos sveikatos būklė, etc.). Kitaip 
tariant, pasikliaujantys šiuo naratyvu 
gali sužinoti, kas vyko ir ką tai paliko. 
Vis dėlto jam kur kas sunkiau sekasi 
atsakyti į kitą klausimą – kodėl pasek-
mės yra būtent tokios. Pavyzdžiui, 
sunku būtų ginčytis, kad sovietmečiu 
ėmęs drastiškai augti vyrų savižudy-
bių skaičius yra fundamentaliai susijęs 
su to meto politiniais, ekonominiais ir 
sociokultūriniais procesais, tačiau šios 
koreliacijos nustatymas vis tiek neat-
sako – kodėl ir kaip? Ir, regis, būtent 
šis neatsakytas klausimas skatina ir 
sudaro prielaidas traumų psichologi-
jos tyrimams Lietuvoje pereiti į kitą 
lygmenį – mokyklos kūrimą.

Koks tyrimas, kokia mokykla?

Nors ir keliose ligtolinėse konfe-
rencijose jau buvo svarstoma apie 
„kolektyvinę traumą“ ir „sociokultū-
rinį kontekstą“, tačiau šiemet konfe-
rencijoje išsamiai pristatyto tyrimo 
raktiniu žodžiu tapo iškristalizuota 
koncepcija – kultūrinė trauma. Jeigu 
psichologinė trauma kalba apie in-
dividualius intrapsichinius, asmens 
psichikoje vykstančius procesus, tai 
kultūrinė trauma išplečia žiūros lau-
ką iki kolektyvo, visuomenės, kultū-
ros. Sociologijoje bendriausia prasme 
apie sociopsichologinius procesus, kaip 
anomija, susvetimėjimas, beprasmybė 

a p ž v a l g aa p ž v a l g a

1 Gyvenimas po lūžio: Kultūrinių traumų 
psichologiniai padariniai, sudarytoja danutė 
gailienė, vilnius: Eugrimas, 2015.

danutė gailienė ir Rasa Bieliauskaitė. danieliaus leiliono nuotr.
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masinėje miesto kultūroje, kalbama 
nuo pat sociologijos tėvų laikų (XIX–
XX a. sandūros), tačiau ne vienas pra-
nešėjas pabrėžė, kad traumų psicho-
logijoje toks požiūris išlieka naujas ir 
mažai tikrintas. 

Kad kultūrinės traumos samprata 
(ar jos taikymas) yra nauja ir nesu-
sigulėjusi, rodė ir sąvokos vartosena 
konferencijos metu: vieni kalbėjo apie 
traumuotos kultūros poveikį žmonėms, 
antri – apie traumuotus žmones tam 
tikroje kultūroje, treti – apie traumuo-
tus žmones traumuotoje kultūroje. Vis 
dėlto pranešimų orientacija buvo aiš-
ki – individo psichikos būklę, išgyveni-
mus, patirtį analizuoti ir interpretuoti 
platesniame sociokultūriniame lauke, 
pabrėžta būtinybė atsižvelgti į susi-
klosčiusius socialinius santykius, kul-
tūrinę aplinką, istorinę patirtį, atmintį 
ir jos politiką. Šia prasme atrodo, kad 
tyrimo dalyvių užmojis įvesti į traumų 
psichologijos diskursą kultūrinės trau-
mos koncepciją yra platesnis ir drą-
sesnis nei formaliai skelbiami tikslai 
„išanalizuoti įvairių visuomenės gru-
pių trauminės patirties, psichologinės 
sveikatos ir įveikos veiksnius sociali-
nių transformacijų kontekste“.

Gailienė kultūrinę traumą apibend-
rino kaip istorinių procesų paveiktą 
kultūrą, kuri nebesaugo jos narių, 
nes pati yra sugriauta, todėl individai 
patys turi ieškoti išeičių. O Gražina 
Gudaitė, pavadinta kultūrinių trau-
mų tyrinėjimų pradininke Lietuvoje 
(beje, nedalyvavusi pačiame tyrime), 
priminė kultūrą esant mūsų prasmės 
žemėlapiu, o tokie tyrimai, pasak jos, 
atveria galimybę kalbėti apie kultūri-
nę tapatybę – kas aš esu, kokia mano 
vieta pasaulyje. Būtent tai, pasak jos, 
ir aktualizuoja kultūrinių traumų 
prob lematiką ir didina susidomėjimą 
ja – žmonės neturi polinkio gilintis į 
išgyventus skaudulius, bet tokie klau-
simai jiems padeda save apsibrėžti ir 
susirasti vietą kultūroje. Būtent tapa-
tybės klausimas, nebūtinai artikuliuo-
jamas, buvo saitas, kuris pranešimuo-
se individualią patirtį sukabindavo su 
jos socialiniu ir kultūriniu kontekstu.

Vienas svarbiausių impulsų, kurį 

įžiebia kultūrinės traumos koncepci-
ja, – tai perėjimas nuo kiekybinių tyri-
mų prie kokybinių (pavyzdžiui, Gudai-
tė nagrinėja, kaip kultūrinių traumų 
tema iškyla psichoterapiniuose pro-
cesuose). Žinoma, ištrūkti iš skaičių 
ir procentų tironijos nėra paprasta, o 
veikiausiai – ir nereikalinga, tačiau 
kas tikrai reikalinga, norint atsakyti į 
klausimą kodėl, – imtis gylio, kad ir la-
bai subjektyvaus. Pristatytas tyrimas 
buvo paremtas tiek kiekybine (anketi-
ne), tiek kokybine (pusiau struktūruo-
tų interviu) strategija. Konferencijos 
metu nesunku buvo atkreipti dėmesį, 
kad pranešėjai supranta ir deklaruoja 
kokybinės analizės svarbą, bet jiems 
vis dar lengviau buvo kalbėti grafikų, 
stulpelių ir lentelių kalba.

Pagaliau dar vieną poslinkį, ryškė-
jantį pakeliui iš naratyvo į mokyk lą, 
galėtume pavadinti teorizavimo po-
reikiu. Ko gero, daugumos psichologų 
mokslininkų darbo ypatybė yra ta, kad 
šalia grynai mokslinės veiklos jie daž-
nai užsiima praktika – psichoterapija, 
psichologine konsultacija ir pan. Todėl 
net svarstydami teorinius klausimus, 
jie linkę pabrėžti praktinę tyrimų 
vertę, pritaikomumą, tarsi tik taip jie 
galėtų legitimuoti save ir savo teori-
nę veiklą. Cituotuose tyrimo tiksluose 
ši praktinės naudos dimensija slėpė-
si po žodeliu „įveika“, o konferencijos 
metu, tolstant nuo apibendrinamųjų 
plenarinių pranešimų, ji praktiniais 
patarimais, pasiūlymais ir rekomen-
dacijomis vis labiau plėtėsi ir ryškėjo. 
Šios praktinės dimensijos vertė – ne-
ginčijama. Vis dėlto plenariniai ir keli 
kiti pranešimai rodo, kad čia taip pat 
suprantama, kad norint sukurti savą-
ją mokyklą, reikia pateikti ne tik reko-
mendacijas, bet ir teoriją, savo teoriją.

Netvirti vyrai, tvirtos šeimos

Aptarti visų konferencijoje pristaty-
tų tyrimo rezultatų čia nėra galimy-
bės, tačiau jų vertei pagrįsti užtenka 
kelių iliustracijų. 

tyrimo metu buvo atrinkti šeši šim-
tai žmonių iš trijų amžiaus grupių: ilgą 
laiką sovietmečiu gyvenusi vyriausioji 

karta (amžiaus vidurkis – 67 m.), vidu-
rinioji karta (amžiaus vidurkis – 47 m.) 
ir jaunesnioji, sovietmečiu negyvenusi 
ar mažai gyvenusi karta (amžiaus 
vidurkis – 23 m.). Toks pasirinkimas 
jau savaime demonstruoja, kaip pasi-
rinkta kultūrinės traumos koncepcija 
verčia nuo tikslinių socialinių grupių, 
kurios a priori traktuojamos kaip tu-
rėjusios patirti psichologines traumas, 
pereiti prie bendresnių visuomenės 
tendencijų. 

Tiesa, specifinių grupių taip pat ne-
buvo atsisakyta, bet ir čia išryškėjo 
pastanga kiek atsitraukti nuo „tradi-
cinių“ grupių (tremtinių, stalinmečiu 
sovietų represuotų asmenų) ir ieškoti 
tokių, apie kurias buvo kur kas ma-
žiau kalbėta ir, – ko gero, turėtume 
pridurti, – menkai patenka į mūsų 
atminties diskursą. Taip atskirai nag-
rinėtos valstybės pripažintos nuken-
tėjusių asmenų grupės – per 1991 m. 
sausio 11–13 d. sužeisti nepriklauso-
mybės gynėjai ir žuvusiųjų artimieji 
bei Černobylio avarijos likvidatoriai. 
Konferencijoje Vėjūnė Domanskaitė-
Gota taip pat pristatė pranešimą apie 
Afganistano karo veteranus, nors į ty-
rimą ši grupė nebuvo įtraukta. 

taigi per kelerius metus atliktas 
šuolis nuo stalininio laikotarpio į de-
vintą dešimtmetį, todėl belieka tikė-
tis, kad galiausiai nebus užmirštos ir 
tos grupės, kurios atsidūrė kažkur per 
vidurį, pavyzdžiui, kareiviai, pasiųsti 
malšinti Vengrijos sukilimo ar Prahos 
pavasario. Be to, į tyrėjų akiratį pate-
ko tautinių mažumų atstovai (lenkų 
ir žydų tautybės piliečiai) bei mėgi-
nusiųjų nusižudyti ir nusižudžiusių-
jų artimieji. Pastaroji grupė iš pirmo 
žvilgsnio atrodo iškrentanti iš bendro 
konteksto dėl savo „neistoriškumo“, 
tačiau, prisiminus suicidologinių ty-
rimų reikšmę traumų psichologijos 
plėtrai Lietuvoje, galima daryti išva-
dą, kad savižudybės klausimas šiems 
tyrėjams ne tik buvo starto pozicija, 
bet ir finišo linija, kurią tikimasi kirs-
ti, apsukus didįjį kultūrinės traumos 
ratą per visuomenę.

Judant šiuo ratu, viena didžiausių 
mįslių kol kas išlieka Lietuvos vyrai, 

a p ž v a l g aa p ž v a l g a



60 naujasis židinys-aidai   2015  /  3

a p ž v a l g aa p ž v a l g a

kurių savižudybių skaičius, pradėjęs 
augti sovietmečiu, išlieka labai aukš-
tas ir stipriai kontrastuoja su kur 
kas mažesniu ir stabilesniu moterų 
savižudybių rodikliu. Konferencijoje 
ši tema skambėjo ne kartą, tačiau vis 
dar daugiau tik konstatuojamas pats 
faktas nei pateikiamas įtikinamas at-
sakymas. Apie tai kalbėję pranešėjai 

galėjo pasiūlyti tik psichologinius ar 
psichoanalitinius svarstymus, kad tai 
veikiausiai susiję su sovietiniais me-
tais susiformavusia „tėvo rūpestingu-
mo“ problema ir sutrikdytu santykiu 
su autoritetu, taip pat su tuo, kad vyrų 
socialinis vertinimas pagrįstas išori-
niais pasiekimais (uždarbiu, karjera, 
statusu), todėl jie tampa pažeidžiames-
ni socialinių transformacijų metais. 

Tad vyrų psichologinės tvirtybės 
klausimas glaudžiai susijęs su šeimų ir 
vaidmenų jose pasidalijimo klausimu. 
eglės Mažulytės pranešime „Šeimos 
istorinis tapatumas kaip stiprybės 
šaltinis“ skambėjo paradoksalios 
įžvalgos: tiesiogiai nuo sovietinių re-
presijų nukentėjusios šeimos pasirodė 
esančios psichologiškai stipresnės už 
šeimas, kurių tokia patirtis nepalietė. 
Kaip apsauginius veiksnius ji nurodė 
tapatinimąsi su šeimos istorija, per pa-
tirtį įgytą ne tik baimę, bet ir stiprybę 
bei pasididžiavimą, taip pat mažesnį 
perdėtą motinos globėjiškumą ir dides-
nį tėvo rūpestingumą. Pasak Mažuly-
tės, sovietų represijos buvo nukreip-

tos prieš veikliausius ir šviesiausius 
visuomenės atstovus ir įgyta skaudi 
patirtis galėjo tik sustiprinti jų tikėji-
mą, kad sunkumus galima įveikti, ir 
perduoti šį tikėjimą savo vaikams. Be 
to, sovietų režimas mėgino sumenkinti 
šeimos vaidmenį ir perduoti jos funkci-
jas valstybei, o nukentėjusiųjų šeimos 
galėjo labiau tam priešintis nei kitos 

šeimos, kurios lengviau 
pasidavė ideologinei po-
litikai.

Tai yra įdomios ir įti-
kinamai skambančios 
prielaidos, bet jos dau-
giausia atskleidžia vieną 
pagrindinių kliūčių, su 
kuriomis susidurs (ar jau 
susiduria?) kultūrinės 
traumos koncepciją plė-
tojantys mokslininkai. 
tokiems teiginiams pa-
grįsti ir gilinti neužteks 
vien sociologinių apklau-
sų, kokybinių interviu ir 

psichologinės analizės instrumentų, 
nes labai svarbiu tampa istorinis so-
ciokultūrinis kontekstas, kuriame šios 
šeimos yra nagrinėjamos, o Lietuvoje, 
be kelių atskirų gana fragmentiškų 
studijų (pavyzdžiui, Dalios Leinartės), 
nėra bent kiek nuosekliau nagrinėta 
socialinė sovietmečio istorija, todėl 
nėra tikrai žinoma, kokia iš tiesų 
sovietų Lietuvoje buvo toji sovietinė 
šeimos politika, kokie formavosi tar-
pusavio šeimos narių santykiai, kokie 
susiklostė lyčių vaidmenys etc. Kitaip 
tariant, psichologai gali atidaryti savo 
cecho duris ir šauktis istorikų pagal-
bos, bet greičiausiai jie liks (bent da-
bar) neišgirsti.

Plonytė raudona linija

Kritikuoti šiuolaikinės visuomenės 
gyvenimo interpretaciją per istoriškai 
patirtų traumų psichologiją nebūtų 
sudėtinga: net ir prie pačių geriausių 
ketinimų lieka abejonė, kad kalbėji-
mas apie istorines patirtis kaip trau-
mas reiškia istorijos ir visuomenės gy-

venimo psichologizaciją, arba, kalbant 
griežčiau, – klinikizaciją, kai istorinei 
patirčiai įvertinti taikomi medicinos 
diskurso sukurti kriterijai. Juk patys 
tyrėjai pripažįsta, kad kultūrinei trau-
mai apibūdinti taikoma psichiatrinių 
sutrikimų diagnostinė logika. O tai 
reiškia, kad apie istoriją pradedame 
mąstyti atitinkamomis kategorijomis 
ir žodynu (simptomai, kompleksai, 
sveikas/nesveikas kultūrinis tapatu-
mas), ir visa tai primeta požiūrį, kad 
tie, kurie neatitinka tam tikrų krite-
rijų ar kurie pasižymi tam tikromis 
savybėmis, yra kitokie, „sergantys“, 
vadinasi, nevisaverčiai, silpnesni, rei-
kalingi pagalbos. Galima būtų teigti, 
kad kaip medicina remiasi į neišsako-
mą utopinį pažadą apie visada sveiką 
ir nemirtingą gyvenimą, taip kultūrinė 
trauma suponuoja ne mažiau utopinį 
pažadą apie tokios įveikos galimybę, 
po kurios susikurs amžinai laiminga 
visuomenė.

Išlieka ir kita problema: trauminės 
patirties naratyvas moko pačią visuo-
menę mąstyti apie save kaip traumuo-
tą ir šitaip gali įkalinti ją šioje būseno-
je. Domanskaitė-Gota pranešime apie 
Afganistano karo veteranus pastebėjo, 
kad kuo dažniau veteranai susitikda-
vo su tarnybos draugais po karo, tuo 
stipriau buvo išreikšta jų potrauminė 
simptomatika. Kalbėjimas apie soviet-
mečio paliktą kultūrinę traumą kelia 
riziką tapti tuo susitikimu, kuris palai-
ko, o ne keičia visuomenės savijautą.

Vis dėlto čia galima įžiūrėti plony-
tę raudoną liniją, kuria apsibrėžus, 
ko gero, gerokai sumažintume tokią 
grėsmę: kalbėti apie sovietmetį ir jo 
pasekmes traumų psichologijos kate-
gorijomis reikia palikti tiems, kurie 
gerai išmano ir supranta apie ką, ko-
dėl ir kaip kalba, o būtent tokie moks-
lininkai yra šių metų Vilniaus traumų 
psichologijos konferencijos dalyviai. 
Tačiau kur kas skeptiškiau ir kritiš-
kiau reiktų vertinti dažnai neapgalvo-
tus sprendimus šį naratyvą perkelti į 
kitų disciplinų, pirmiausia – istorijos, 
lauką. !

Eglė Mažulytė. danieliaus leiliono nuotr.
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Pamirškite puošnias dekoracijas ir 
sunkias užuolaidas – šįkart klausantis 
operos neteks patogiai atsilošti krėsle, 
prieš tai išgėrus karšto šokolado. Tu-
rintis gilias tradicijas, iš pažiūros ne-
šiuolaikiškas operos žanras festivalyje 
Naujosios operos akcija (NOA) yra jau-
natviškas, gaivališkas ir modernus, o 
renginiai – netikėti ir provokuojantys. 
Klausytojui gali tekti užsirišti akis, 
būti šlakstomam vandeniu ar netgi 
nueiti porą kilometrų – šiuolaikinė 
opera tampa visiškai nenuspėjama ir 
intriguojančia patirtimi.

NOA festivalį prieš šešerius metus 
pradėjo organizuoti Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijos (LMTA) studen-
tai. Pirmais metais jis buvo vadina-
mas trumpametražių operų festivaliu, 
o jo metu nuskambėjo du pusvalandžio 
trukmės muzikiniai spektakliai. Ne-
trukus projektas ėmė sparčiai plėstis – 
jau po metų buvo pristatytos septynios 
operos. Nuo 2010 m. NOA prisistato 
kaip šiuolaikinės operos festivalis. 
Šiemet balandžio 2, 14–19 dienomis 
vykusį šeštąjį festivalį galima vadinti 
vienu savičiausių šiuolaikinės muzi-
kos įvykių Lietuvoje.

Šių metų viena ryškiausių festiva-
lio žvaigždžių – čia pirmą kartą nu-
skambėjusi jau prieš ketverius metus 
pastatyta opera Geros dienos! (libreto 
autorė Vaiva Grainytė, kompozitorė 
Lina Lapelytė, režisierė Rugilė Barz-
džiukaitė, kostiumų dailininkė Daiva 
Samajauskaitė). Atėję jos pasiklausyti 
į Šiuolaikinio meno centrą (ŠMC) žiū-
rovai pasijunta lyg atsidūrę prekybos 
centre. Moderniojo meno muziejai ir 
galerijos pasaulyje yra įprasta erdvė 
šiuolaikinei muzikai, bet ne operai. 
Tačiau šiuo atveju ŠMC kūriniui pa-

Opera be karšto šokolado

MARIJA PAŠKeVIČIūTė

statyti tiko idealiai – tokį sumanymą 
realizuoti tradiciniame operos teatre 
būtų sunkiai įmanoma: palubėje ka-
bėjo fluorescencinės lempos, sterilioje 
scenoje sėdėjo dešimt abejingai prekių 
brūkšninius kodus skenuojančių ka-
sininkių, o skenavimą lydėjo neper-
traukiamas pypsėjimas. Kasininkėms 
pradėjus dainuoti, klausytojai išgirsta 
jų kasdieniškas gyvenimo istorijas. Ti-
pažai lengvai atpažįstami – naujokė, 
atsiprašinėjanti pirkėjų, nes „kažkas 
ne taip su kasos aparatu“, blizgančius 
auskarus įsisegusi parduotuvės gra-
žuolė, sveikata susirūpinusi moteris, 
kurią labai ramina kačių glostymas, 
meno kritikė, atsidėjusi tūkstantį litų 
ir svajojanti apie pigius skrydžius ir 
atostogas, o gal doktorantūrą. Tai 
žmonės, kuriuos matome kasdien ir su 
kuriais apsikeičiame vien tik mecha-
niškai ištariamomis mandagumo fra-

zėmis – „Laba diena!“, „Ačiū!“, „Geros 
dienos!“ Ir nors kasininkės nepatiria 
ribinių situacijų, kaip romantinių Ri-
chardo Wagnerio operų veikėjai, jų gy-
venimo istorijos pateikiamos šmaikš-
čiai ir jautriai, todėl gali sujaudinti ne 
mažiau nei klasikinės operos.

Su tradicinės operos žanru kūrinį 
sieja choro refrenu kartojamos kasi-
ninkių kasdienės frazės ir jų vidiniai 
monologai, primenantys arioso ar net 
arijas. Personažų charakteristikos la-
bai ryškios, perteikiamos asketiško-
mis minimalistinės muzikos priemo-
nėmis. Tad Geros dienos! festivalyje 
buvo „operiškiausia“ – ir tai savaime 
iškalbingas faktas, liudijantis apie vi-
sos NOA kryptį.

Kiti festivalio kūriniai dar labiau 
tolo nuo tradicinės operos sampratos. 
Audiovizualinė paukščių stebėjimo 
kelionė Flyway (kūrėjai – Liz Dunn, 
Lawrence’as englishas ir Lara Thoms) 
taip pat persikėlė į klasikinei operai 
nebūdingą vietą – miesto erdves. 
Renginio metu žiūrovai 90 minučių 
vaikštinėja klausydamiesi muzikos 
per ausines ir dairydamiesi pro žiū-
ronus, stebėdami paukščius ir žmo-
nes. Flyway kiekvienoje šalyje šiek 
tiek skiriasi – Dunn projektą pradėjo 
Australijoje, o vėliau perkūrė Olandi-
joje, Bulgarijoje ir Lietuvoje, prieš tai 
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Epizodas iš operos Geros dienos! (libreto autorė vaiva grainytė, kompozitorė 
lina lapelytė, režisierė Rugilė Barzdžiukaitė, kostiumų dailininkė daiva samajauskaitė)



62 naujasis židinys-aidai   2015  /  3

a p ž v a l g aa p ž v a l g a

kruopščiai ištyrinėjusi naujas vietoves 
ir atsižvelgdama į tai, kas joms būdin-
ga. Kūrinys neturi jokio konkretaus 
žanro savybių, tačiau muzikos ir veiks-
mo jungtimi Flyway galima sieti tiek 
su opera, tiek su teatru.

Dunn kviečia užmegzti dialogą su 
miestu – atidžiai stebėti aplinką, pa-
jausti santykį tarp gamtos ir žmogaus, 
savęs ir kito. Flyway žiūrovas yra akty-
vus dalyvis, kurio patirtis – intensyvi, 
kiekvienam skirtinga. Per pusant ros 
valandos nueinantis du su puse kilo-
metro, žvalgydamasis pro žiūronus ir 

klausydamasis muzikos kiekvienas 
dalyvis tarsi susikuria savo asmeninį 
filmą. Šios audiovizualinės kelionės 
metu daug kartų išvaikščiotos miesto 
erdvės tampa trapios ir laikinos. Pa-
sibaigus renginiui, laikinumo pojūtis 
niekur nedingsta – jo lydimam nori-
si ilgai vaikščioti Vilniaus parkais ir 
skersgatviais, stebint praeivius, gam-
tą ir save patį.

tuo tarpu kompozitoriaus arturo 
Bumšteino garso vaidinimo Audio-
kaukas veiksmas vyksta lengviausiai 
prieinamoje, tačiau turbūt mažiausiai 

pažįstamoje erdvėje – klausytojo vi-
duje. Įkvėptas praėjusio amžiaus pa-
skutiniame dešimtmetyje transliuotos 
fantastinio kino laidos Videokaukas ir 
Eridano leidyklos išleistų Mokslinės 
fantastikos aukso fondo knygų, Bumš-
teinas parašė kūrinį apie talentingą 
kulinarą Denisą (gr. Dionysos), kuris 
apsinuodija bobausiais ir išgyvena ha-
liucinacijas.

Audiokauko veiksmas kuriamas tik 
garsu – akustine muzika, transformuo-
tais balsais ir įrašytais garsais, kurie 
buvo transliuojami „apsupančio garso“ 
(angl. surround) principu. Vienintelis 
scenografas yra vaizduotė – patogiai 
įsitaisę ant sėdmaišių Menų spaustu-
vės Juodojoje salėje, klausytojai pama-
žu patys persikelia į haliucinogeninę 
kelionę. Nors tokia kelionė iš pažiūros 
atrodo nesudėtinga – tereikia atsisėsti 
ir klausytis, bet prie nuolatinių sti-
muliacijų (ypač vaizdo) pripratusiam 
žmogui pusantros valandos dėmesį su-
telkti tik ties garsu protarpiais tampa 
sunku.

Festivalyje su operos samprata buvo 
eksperimentuojama jau pačiais kūri-
nius pristatančių žanrų pavadinimais. 
štai Audiokaukas pavadintas garso 
vaidinimu, o kitas kūrinys Confessions 
pristatytas dar neįprasčiau – erdvine 
mono opera tamsoje. Šio kūrinio au-
toriai (kompozitorė Rūta Vitkauskaitė 
bei švedų menininkai Jensas Hedma-
nas ir Åsa Nordgren) regėjimą pakei-
čia kitais pojūčiais – užrištomis akimis 
sėdintiems klausytojams šnabždama 
į ausį, jie jaučia purškiamo vandens 
lašelius ant odos, užuodžia kvapus. 
Salės centre stovėjo „rausvoji kėdė“, 
kurios klausytojas buvo renkamas 
konkurso būdu – jam teko išpažinti 
vieną savo nuodėmę elektroniniu paš-
tu. Anot renginio organizatorių, šios 
kėdės klausytojo patiriamas surround, 
prisilietimų ir kvapų kompleksas itin 
intensyvus, tad atrinktam dalyviui 
netgi teko pasirašyti sutartį.

Netekus regos, staiga ima ryškėti 
kiti pojūčiai, klausytojas tampa jaut-
resnis. Atrodo, kad kūrinio klausaisi 
nebe „iš šalies“, o patenki į jį. Šitaip 
opera tampa būsena, jos klausytojas 

Confessions – erdvinė mono opera tamsoje (kūrinio autoriai – kompozitorė 
Rūta vitkauskaitė bei švedų menininkai jensas Hedmanas ir Åsa nordgren)

audiovizualinė paukščių stebėjimo kelionė Flyway (kūrėjai – liz dunn, 
lawrence’as Englishas ir lara Thoms)
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su savo potyriais lieka visiškai vienas. 
Tokia klausymosi patirtis nesaugi – 
porą kartų pro mažą plyšelį pažvel-
giau į savo rankas, kad pasijausčiau 
tvirčiau, nors muzika tikrai nebuvo 
bauginanti. Kurį laiką buvau sutrikusi 
ir dėl to, kad nematydama atlikėjų, ne-
galėjau atskirti, iš kur sklinda garsai. 
O pažįstamas kompozitorius pasakojo, 
kad jo patirtis buvo visai kitokia – už-
simerkus klausa paaštrėjo, jis puikiai 
girdėjo, kur vaikšto atlikėjai. Impro-
vizuojama operos muzika klausytojui 
dažnai buvo pateikiama individua-
liai – atlikėjams grojant už nugaros 
arba iš šonų. Solistės balsas, smuikas 
ir kiti garsai, nuolat judėdami erdvėje, 
kūrė garso-veiksmo teatrą.

Vienas ryškiausių NOA festivalio 
bruožų – jo atvirumas jauniems me-
nininkams, drąsiam eksperimentavi-
mui tinkamos platformos kūrimas. Po 
kiekvieno renginio vyko diskusijos su 
kūrybine grupe, moderuojamos muzi-
kologės Veronikos Janatjevos ir teatro-
logės Vlados Kalpokaitės. Norintys 
užsiimti menine veikla, patys turėjo 
galimybę išsakyti savo idėjas – Menų 
spaustuvėje vyko meno projektų idėjų 
pristatymo maratonas (angl. pitching), 
kurio metu buvo galima ieškoti bend-
raminčių, norinčių kartu vaidinti, kur-
ti muziką, groti, režisuoti. Klausytis 
pristatymų įdomu ir tiems, kurie yra 
tik žiūrovai, o ne kūrėjai – tai galimy-
bė pamatyti, kas įkvepia menininkus 
ir kaip jie ieško būdų įgyvendinti savo 
idėjas.

Vieno festivalio NOA iniciatorių 
Mykolo Natalevičiaus audiovizualinio 
projekto pagal kompiuterinių žaidimų 
muziką Consolium 3000 metu žiūrovai 
mato trumpus epizodus iš praėjusio 
amžiaus dešimto dešimtmečio pra-
džios kompiuterinių žaidimų. Žaidimų 
epizodai tarpusavyje nesusiję, tad siu-
žetas nuolat keičiasi. Muzika spalvin-
ga, puikiai orkestruota kompozitoriaus 
Tado Dailydos, klausoma lengvai ir 
maloniai, kelianti nostalgiją tiems, ku-
rie vaikystėje žaisdavo kompiuterinius 
žaidimus. Tačiau toks kūrinys galėtų 
puikiai tikti ir kitokiam šiuolaikinės 
muzikos festivaliui, pavyzdžiui, Jau-

na muzika arba Druskomanija. ir nors 
šiemet NOA festivalis išsiskiria tuo, 
kad nesistengiama aiškiai apibrėžti, 
kas yra šiuolaikinė opera, o kūrėjams 
suteikiama beveik neribota laisvė, ta-
čiau sąsajų su teatriniu veiksmu, jo 
plėtojimo ir idėjos vientisumo šiame 
kūrinyje pasigedau.

Baigiamasis festivalio renginys – 
nanoopera Dresscode‘as: opera (idė-
jos autoriai Justas Tertelis ir Rita 
Mačiliūnaitė) – išryškino kontrastą 

tarp klasikinės ir šiuolaikinės operos 
klausymosi būdų ir priminė, kuo opera 
buvo, bet dažnai jau nebėra. Renginy-
je, kurį būtų galima pavadinti muzi-
kine-teatrine akcija, pasitelkti operos 
teatro elementai, kurie čia groteskiš-
kai sureikšminti: įtaigiu balsu įrašy-
tas pabrėžtinis prašymas išsijungti 
mobiliuosius telefonus, afišose nuro-
dytas aprangos kodas (iš čia – ir ope-
ros pavadinimas) publikai į spektak lį 
atvykti pasipuošus vakariniais drabu-
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nanooperos Dresscode‘as: opera epizodas 
(idėjos autoriai justas Tertelis ir Rita Mačiliūnaitė)

vieno iš nOa iniciatorių Mykolo natalevičiaus audiovizualinio projekto pagal 
kompiuterinių žaidimų muziką Consolium 3000 epizodas (kompozitorius Tadas dailyda)
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Juozas Girnius (1915–1994) Lietuvoje yra žinomas visų pirma kaip filosofas. Šia rinktine siekiama patiks-
linti tokį prisiminimą – supažindinti skaitytojus su svarbesniais autoriaus tekstais literatūros ir kultūros 
klausimais. Girniui žmogaus problematika sudarė filosofijos šerdį, o didžiųjų rašytojų darbai žmogaus 
sielos užkaborius atskleidė geriau negu suabstraktinti filosofų svarstymai. Savo literatūros kritikos tekstais 
jis smarkiai paveikė naujos žemininkų poetinės kartos formavimą, tapo jų filosofu. Be to, Girnius daug 
dėmesio skyrė ir estetikos, grožio ir tiesos temoms, stengėsi nustatyti lietuvių kultūros ir literatūros ski-
riamuosius 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.

Juozas Girnius

LITERATŪROS 
IR KULTŪROS 
KRITIKOS RINKTINĖ

Rinktinėje spausdinama dvidešimt filosofo Juozo Girniaus straips-
nių literatūros ir kultūros klausimais, parašytų 1942–1972 m. 
išeivijoje. Girnius nesiribojo filosofija, o daug rašė literatūrologijos, 
estetikos, grožio ir tiesos temomis, stengėsi nustatyti lietuvių kultū-
ros 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.

žiais ir kt. Visas aliuzijas į tradiciją 
hiperbolizuoja faktas, kad vakariniais 
drabužiais apsivilkę žiūrovai atėjo pa-
siklausyti 2 minutes 44 sekundes tru-
kusio kūrinio. Šiuolaikinės muzikos 
klausytojams, dažniausiai dėvintiems 
džinsus ir megztinius, puošnios sukne-
lės ir kostiumai tapo smagia pramoga, 
tarsi atkartojančia klasikinės operos 
žiūrovų pojūčius.

Nors šių metų NOA festivalyje apie 
šiuolaikinę operą diskutuota daug, 
aiškaus jos apibrėžimo nebuvo ieš-
kota, bet, ko gero, jo ir neįmanoma 
rasti. NOA kūriniai kartais atsiduria 
šio žanro paribiuose ar net už jo ribų. 
Kompozitorė Vitkauskaitė Confessions 

nevadina opera. Ji sako, kad kūrinys 
turi operos elementų, tačiau jo žanrą 
tiksliai įvardyti būtų sunku, o ir ne-
būtina. Dunn, kurdama Flyway, apie 
operą irgi negalvojo. Panašu, kad šiuo-
laikiniai autoriai nekelia tikslo sukurti 
operą tokią, kokią mes ją įsivaizduoja-
me. Nepaisant to, visi NOA kūriniai 
yra vienokiu ar kitokiu būdu teatrali-
zuojami, vizualizuojami, juose neretai 
pasitelkiamas literatūrinis pag rindas. 
Šitaip, pasinaudojant kai kuriomis 
operos strategijomis, sukuriami kūri-
niai, kuriuos šiam žanrui gali būti sun-
ku priskirti. Tradiciniai šiuolaikinės 
operos reiškiniai nėra NOA festivalio 
tikslas – jo metu atkreipiamas dėme-

sys į tai, kas vyksta paribiuose, žanrų 
sandūrose.

Nanoopera, muzikos, teatro ir vaizdo 
spektaklis, garso vaidinimas, audiovi-
zualinė paukščių stebėjimo kelionė 
mieste, erdvinė monoopera tamsoje, 
audiovizualinis projektas pagal kom-
piuterinių žaidimų muziką – šiuolai-
kinei operai suteikta daug vardų ir 
formų. Kaip plėtosis operos žanras 
ateityje? Kokių naujų formų jis dar 
įgaus? Ar taps šiuolaikinė modernioji 
opera patrauklesne ir paveikesne žiū-
rovams ir klausytojams? Reikia tikė-
tis, kad į šiuos klausimus atsakymo 
ieškos būsimieji NOA festivaliai.
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„Tamstos!“ – trečius metus iš eilės 
sveikinasi Trakinių partizanų akade-
minės dienos sumanytojas ir vedėjas 
Norbertas Černiauskas. Tradiciniu 
tapęs renginys šių metų kovo 26 d. vėl 
aplankė Vilniaus universiteto Istorijos 
fakultetą, grįždamas prie išbandyto ir 
vykusio – akademinių pranešimų – for-
mato. Renginiui pasirinktas pavadini-
mas Partizanai ir Lietuva: tarpukaris, 
karas, pokaris, pasak organizatorių, 
simbolizuoja vyraujantį visuomenės 
procesų vertinimą per karo kategori-
jas. Daug gerų žodžių jau buvo išsa-
kyta Trakinių partizanų renginiams 
ir jų rengėjams (žr. NŽ-A, 2012, Nr. 7; 
2013, Nr. 2; 2014, Nr. 3), tad čia pamė-
ginsime ne tik papasakoti, kas nuveik-
ta paskutiniais metais ir kur link juda 
Trakinių partizanų idėjinė linija, bet 
ir naujai pažvelgti į partizanų istorijos 
tyrimus.

Partizanų karas – civilizacinė 
kova

Šiandienė grėsmės iš Rytų situacija 
kaip niekad primena, kad nebegalime 
savo praeities vertinti tik iš idiliškos 
taikos pozicijų. Partizaninis – savano-
riško karinio pasipriešinimo – moty-
vas nebėra tik teorinių mokslininkų 
svarstymų objektas. Tai visuomenės 
aktualija, valstybingumą ir tautišku-
mą apmąstanti ir aktualizuojanti pa-
radigma. Tad apie karą reikia kalbėti 
ne tik kaip apie grėsmę, bet ir kaip 
apie pamoką, kurią verta išmokti ir 
kartkartėmis pasikartoti.

Norėtųsi pradėti nuo kito galo: pa-
skutinis renginio pranešėjas Deividas 
Šlekys („Koncepcinės pasalos ir par-
tizaninio karo samprata XXI a. pra-

partizanai ir lietuva 
Trakinių partizanų akademinė diena

MONIKA ŠIPeLyTė

džioje“) ėmėsi aptarti nekonvencinio 
karo galimybes šiandien, atsižvelgiant 
į atitinkamus istorinius kontekstus. 
svarbiausias buvo civilizacinis lyg-
muo: nekonvencinį karą praktikuo-
jančios nevakarietiškos valstybės gali 
būti pranašesnės, jei Vakarai 
neperims (o, tiksliau – ne-
prisimins) tokio kariavimo 
strategijos. Kalbėdamas apie 
„prisiminimą“, Šlekys pabrė-
žė, kad tai nėra populiaru 
šiandienėje karyboje, nes ne-
konvenciniai karai atmintyje 
siejasi su Vakarų valstybių 
žiaurumo atvejais, kurių ne-
norima pripažinti, todėl ir jų 
suteiktos pamokos negali būti 
įsisavintos.

Tad pranešėjas itin pabrėžė 
Lietuvos unikalumą – skaudi 
mūsiškio partizaninio karo pa-
tirtis gali būti pamoka visiems 
NATO sąjungininkams, jei mokėsime 
deramai ją pristatyti ir pritaikyti prie 
šiandienos. Todėl Šlekys palinkėjo Lie-
tuvos istorikams versti kuo daugiau 
savo veikalų į tarptautines mokslo kal-
bas ir taip partizaninio karo teorijai 
bei istorijai skinti kelią į abejingus ir 
apsnūdusius Vakarų europos ir JAV 
karo strategų protus.

Partizanų karas – laisvo žmogaus 
pasirinkimas

Akademinės dienos metu į karą 
žvelgta per visuomenės tapatybės 
prizmę, savęs siejimą su prieš arba 
po Antrojo pasaulinio karo gyvavusia 
valstybe, jos įsitikinimais, politika ir 
morale. Todėl karas iškilo kaip itin 
reikšmingas lietuvio sąmonei.

Pakalbėti apie partizano tapatybę 
nekasdieniškai ir naujai ryžosi Kęstu-
tis Kilinskas („Partizano/kario tapa-
tybės modeliai“). Jis svarstė, kuo re-
guliarios kariuomenės karys skiriasi 
nuo partizano ir kaip ši skirtis formavo 
Lietuvos pokario kovų dalyvio tapaty-
bę. Kaip ryškiausią kario ir partizano 
tapatybių skirtumą Kilinskas įvardijo 
partizanų politiškumą. Kitaip tariant, 
partizanas yra „ginkluotas politikas“, 
kurio aktyvus politinis veikimas jį 
skiria ne tik nuo kriminalinio nusikal-
tėlio, bet ir nuo kario. Pranešėjas pri-
minė, kad kariuomenės priedermė – 
paklusimas politinei valdžiai, o ne jos 
pakeitimas. Pokario partizanai elgėsi 

atvirkščiai – be karinės veiklos, jie 
ėmėsi ir politinio vaidmens, politinės 
idėjos plėtojimo. Kilinskas reziumavo, 
kad nepolitinis veikimas tikriausiai 
yra neįmanomas partizaninio karo są-
lygomis, todėl ir susiformuoja nauja 
partizano tapatybė.

Kaip dar vieną argumentą, pabrėž-
damas tapatybių skirtį, Kilinskas iš-
kėlė savanoriškumą: partizanų kare 
daugiausiai dalyvavo valstybės pilie-
čiai, neturėję nieko bendra su kariuo-
mene, vedami laisvo apsisprendimo ir 
asmeninių motyvų, todėl jiems kario 
savivoka svetima. Partizanai kovojo 
stichinį, karo konvencijoms ir subordi-
nacijai nepaklūstantį karą, todėl jų ju-
dėjimas yra asmeninio pilietinio apsis-
prendimo, o ne įsakymo diktuojamas 
veiksmas. Taigi partizanas – valstybę 

a p ž v a l g aa p ž v a l g a

deividas Šlekys. dovilės vaišvilaitės nuotr.
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kuriantis, o ne jai paklūstantis pilie-
tis. Tokia griausminga išvada skatino 
susimąstyti apie laisvo žmogaus apsis-
prendimo svarbą ir teorinio žinojimo 
įtaką ateities sprendimams: ar žino-
dami, koks partizanas buvo, galime 
numatyti, koks jis bus?

„Valstybės saulėlydžio“ mitai

Jau gerą dešimtmetį Lietuvos par-
tizanų karu besidomintis Bernardas 
Gailius nusprendė pasidalyti įžval-
gomis apie paskutiniuosius priešario 
Lietuvos metus ir pranešimą pava-
dino „1939–1940 m.: neiššauti šūviai 
ir kitos pamokos“. Šiame pranešime 
istorikas stengėsi paneigti mitus apie 
„valstybės saulėlydį“, ir tam pasinau-
dojo skambia fraze: „Tai, kas netikra, 
bet matoma, o kas tikra – nematoma“. 
Taigi, anot jo, mitai yra trys: valstybės 
žlugimo priežasčių ieškojimas paskuti-
niame Lietuvos vyriausybės posėdyje 
(1940 m. birželio 14–15 d.) ir Antano 
Smetonos pasitraukime iš šalies; kalti-
nimas, esą neutraliteto politika vedu-

kiančia teisine sistema ir nedeklaruo-
jant atviros agresijos. Paskutinio po-
sėdžio momentas jam atrodo svarbus 
tik tiek, kiek jis nulėmė dviejų žmonių 
(saugumo departamento direktoriaus 
Augustino Povilaičio ir vidaus reikalų 
ministro Kazio Skučo) likimus, – bū-
tent už jų neišgelbėjimą paskutiniajai 
tarpukario valdžiai esą derėtų prisiim-
ti kaltę ir gėdą. Tuo tarpu Smetonos 
pasitraukimas, anot Gailiaus, buvo 
vienas išmintingiausių to meto veiks-
mų, apsunkinusių sovietams valstybės 
santvarkos keitimo darbus, ko nebuvo 
Latvijoje ir estijoje, ten pasilikus pre-
zidentams.

Neutraliteto politikos kritikams 
Gai lius turėjo atsakymą, kad tokioje 
situacijoje Lietuva nelabai turėjo kitų 
alternatyvų, t. y. Antrasis pasaulinis 
karas ir pasiruošimas jam iš principo 
buvo nepalankūs mažoms valstybėms, 
kurių teritorijų užėmimas buvo verti-
namas tik kaip laiko klausimas. euro-
pos politika tuo metu nuo lietuvos 
nepriklausė ir sovietų agresiją sustab-
dyti ar prilėtinti būtų galėjusi tik kelių 

netotalitarinių vals-
tybių sąjunga. Taip 
pranešėjas atkreipė 
dėmesį, kad praei-
ties pamokas reikia 
ne tik deramai iš-
mokti, kad jos ne-
pasikartotų, bet ir 
deramai jas suvok-
ti, kad nesimoky-
tume klaidingų si-
tuacijų sprendinių.

kad ir kaip keis-
tai skambėtų, isto-
rikai kartais linkę 
moralizuoti praei-
ties veikėjus už tai, 

ką jie padarė ar ko nepadarė. Gailius 
kaip tik ir aptarė vieną iš tokių atvejų, 
vadinamą „simboliniu šūviu“, – neiš-
naudotą galimybę bent simboliškai 
pasipriešinti Sovietų Sąjungos inter-
vencijai. Kalbėtojas greitai rado argu-
mentų paneigti šį mitą: joks simbolinis 
šūvis negali būti laikomas pasiprieši-
nimu, kol yra simbolinis. Tai reiškia, 
kad simbolinis pasipriešinimas yra 

ne pasipriešinimas, o tik gyvybės 
ne branginimas, lietuvio sąmonėje 
gajos Pilėnų dvasios atspindys, sim-
bolinio susinaikinimo išaukštinimas. 
Tad, Gailiaus nuomone, ir Smetonos 
raginimas pasipriešinti bent simbo-
liškai – nelabai didvyriškas poelgis. 
Apie tikrą karą ir didvyriškumą ga-
lime kalbėti tik oficialiai pasibaigus 
Antrajam pasauliniam karui – par-
tizanai iššaudė visus įmanomus ir 
tikrai nesimbolinius šūvius. Taigi čia 
ir turime dėti savo unikalios patirties 
akcentą, kalbėti „ne apie pelenus, o 
apie pergales“, ir dabartinę Lietuvą 
matyti kaip tos laimėtos partizaninės 
kovos prizą – kaip niekada stiprią ir  
vakarietišką.

Savanoriško karo atributai

Kiekvienais metais Trakinių parti-
zanai noriai kalba apie tarpukario lie-
tuvą – kaip apie įkvėpimo kovai šalti-
nį, kaip apie turtą, kurį reikėjo ginti. 
kiekvienais metais minimas ir šaulio-
partizano siužetas, kuris atskleidžia 
taikos meto visuomenės rengimąsi 
karui, galiausiai išsipildžiusį savano-
riškame kare prieš daug galingesnį 
okupantą. Apie šauliškumą ir šiemet 
buvo šnekėta nemažai, tačiau išsa-
miausiai šį ir kitus paramilitarinius 
judėjimus apžvelgė svečias iš Klaipė-
dos universiteto Vytautas Jokubaus-
kas. Jo pranešimas buvo simboliškai 
pavadintas „Partizanai neduos Tėvy-
nės: tarpukario Lietuvos atvejis“. Par-
tizano fenomeną jis aptarė gana plačiu 
aspektu: pranešėjas buvo linkęs dėti 
lygybės ženklą tarp šaulio ir partizano, 
rasdamas tam nemažai argumentų. 
Labiausiai tam įtakos esą turėjusi vi-
sais laikais savita lietuvių karybos is-
torija. Jokubauskas išskyrė tris siuže-
tus, kurie formavo kario-piliečio kovinį 
mentalitetą: 1) ikikrikščioniškosios 
Lietuvos karyba, kuri jau tuomet buvo 
paremta pasalūniškomis ir netradici-
nėmis kovos priemonėmis, 2) XIX a. 
sukilimų patirtis, mokiusi pasitikėti 
tik savo jėgomis, nelaukti pagalbos iš 
užsienio ir visais įmanomais būdais 
kenkti didesniam bei galingesniam 

si Lietuvą okupacijos ir žlugimo link; 
apgailestavimas, kad sovietų invazijai 
nebuvo pasipriešinta bent „simboliniu 
šūviu“.

Gailius pirmąjį mitą neigė teigda-
mas, kad realaus pasipriešinimo inter-
vencijai laikas buvęs 1939 m. ruduo, 
nes sovietų agresija buvusi iš anksto 
apgalvota plataus masto operacija, 
kiek įmanoma bandant prisidengti vei-
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priešui, ir 3) 1919–1920 m. Nepriklau-
somybės Kovų gyva patirtis. 

Po taip papasakotos lietuvio parti-
zano kilmės istorijos, prasidėjusios be-
veik iškart po ledynmečio, pranešėjas, 
žinoma, sulaukė klausimų. Pavyzdžiui, 
ar jis nesumaišė partizanų įvardijimo 
poezijoje su jo apibrėžimu karyboje? 
Jokubauskas tokios provokacijos ne-
išsigando ir atsakė, kad pagrindinis 
partizaniškumo kriterijus – tai kovo-
tojo buvimas už teisės ribų, kai tiek 
jis pats, tiek jo priešas suvokia, kad 
jis yra jokios teisės nereglamentuotoje 
situacijoje.

Asmeninė biografija  
ir moderni Lietuva

Jau 25 metus gyvendami sparčiai 
technologiškai ir kultūriškai besikei-
čiančioje laisvoje Lietuvoje, nejučia vis 
norime lyginti ją su pirmosios Respub-
likos dvidešimtmečiu – modernios 
valstybės klestėjimo laiku, tiesiogiai 
formavusiu tą politiškumo jausmą, ku-
riuo vadovaujasi šios dienos visuome-
nė. Žvelgdami į partizanų karą kaip į 
paskutinį „anos Lietuvos“ bastioną (ne 
tik karine, bet ir kultūrine prasme), 
išvystame ne vieną mūsų visuomenę 
lydėjusį ir, nepaisant skaudžių istori-
nių įvykių, vis dar tebelydintį bruožą. 
Vienas tokių bruožų – privačios nuo-
savybės vertinimas ir jos gynimas bet 
kokia kaina. Krašte su senomis žemės 
ūkio tradicijomis ir žemdirbio men-
talitetu žemė buvo ypatingas gerovės 
kūrimo dėmuo. Taip nuo pat Lietuvos 
susikūrimo, Nepriklausomybės kovų 
1919–1920 m. ir 1922 m. Žemės refor-
mos lietuvio santykis su žeme buvo 
vertybinis kriterijus, kurį reikia puo-
selėti taikos sąlygomis ir ginti karo 
metu. Antrojo pasaulinio karo metais 
teritorijų priklausomybei dažnai kin-
tant, materialusis santykis galėjo keis-
tis, tačiau vertybinis išliko – lietuvis 
toliau kovojo už savo žemę, ir tai tęsėsi 
tol, kol tęsėsi pokario partizanų kova.

Šis, Carlo Schmitto terminais kal-
bant, telūriškumas yra vienas pagrin-
dinių partizano identifikacijos ir savi-
vokos kriterijų. Kova už savo artimą 

aplinką ir noras joje sukurti palankią 
tvarką apima žemę, žmones, įprastas 
veiklas ir valstybinius idealus, už ku-
riuos kovojama. Taigi praktinis moty-
vas negali būti atsietas nuo idėjinio. Ši 
socialinė partizanų karo kilmės teorija 
gali būti patikrinta tik remiantis konk-
rečiais biografiniais tyrimais – parti-
zanų, jų vadų, kovos junginių ar net 
viso judėjimo kolektyvinės biografijos 
kūrimu.

Trakinių renginyje biografams ats-
tovavo du vietiniai istorikai – dokto-
rantas Dainius Noreika ir magistran-
tė enrika Žilytė. Pastaroji atliko ir 
pristatė 52 partizanų vadų biografinę 
analizę, o svarbiausia jos idėja tu-
rėtume laikyti mintį apie nuoseklų 
partizaniškumą: dauguma partizanų 
vadų Antrojo pasaulinio karo okupa-
cijų metais dalyvavo antisovietinėje/
antinacinėje veikloje, nors įprastinių 
savo užsiėmimų drastiškai nepakeitė. 
Toks pastebėjimas leidžia grįžti prie 
Nepriklausomos lietuvos išugdyto 
patrio tiš ku mo: konkretus žinojimas, 
ką ir kodėl ginti, as meninės gerovės 
siejimas su valsty-
bės laisve leido orga-
nizuoti dešimt metį 
trukusią pasiprieši-
nimo kovą.

Visa Lietuvos XX a. 
pirmos pusės istorija 
gali būti papasako-
ta sekant tuo metu 
veikusio žmogaus ta-
patybės ir pilietinio 
sąmoningumo mode-
lius: savanoris, gink-
lu apgynęs jaunos 
valstybės teritoriją, 
tampa prie jos gyva-
vimo prisidedančiu 
ūkininku kaime arba inteligentu mies-
te; vėl užklupus karui, imasi iniciaty-
vos ir ginklo atstatyti savo valstybės 
teises – iš pradžių 1941 m. birželio su-
kilime, o paskui ir pokario partizanų 
kovose. Imdami į šias teorijas žvelgti iš 
arčiau, turime grįžti prie prozopogra-
fijos – pasirinktos visuomenės grupės 
kolektyvinės biografijos tyrimo metodo. 

2015 m. Trakinių partizanų akade-

minėje dienoje šio tyrimo neabejotinas 
virtuozas pasirodė besąs Noreika, 
stebinęs neįtikėtina faktų gausa ir 
grandiozinėmis jų jungimo į bendrus 
tinklus schemomis. Pasitelkęs sociali-
nių mokslų prieigas, jis siekė atskleisti 
kolektyvinio veiksmo dinamiką, į par-
tizanų karą žvelgdamas ne tik kaip į 
praktinį tautos patriotiškumo pasi-
reiškimą, bet ir kaip į radikalų sociali-
nį judėjimą, kuriam reikėjo tam tikrų 
tarpusavio ryšių ir panašios veiklos 
patirties.

Noreika pristatė atvejo tyrimą – Lo-
kio partizanų rinktinės (1944–1958) 
prieškario / karo / pokario socialinių 
struktūrų analizę. Nors pasienio regio-
nas (Šiaurės rytų Lietuvoje), kuriame 
veikė rinktinė, ir pasižymi specifika, 
Noreikos pateiktos socialinių tinklų 
voratinklių schemos nepaliko nė vieno 
klausytojo abejingo, įtikindamos audi-
toriją, kad šitoks užmojis išties gali 
padėti geriau suprasti visą partizanų 
sąjūdį. Remdamasis priklausymo or-
ganizuotiems grupiniams dariniams 
kriterijumi, pranešėjas tiesiogiai su-

siejo kiekvieną rinktinės narių su jo 
bendražygiais. Taip buvo atskleista 
daugelio iš jų veikla iki įsitraukimo į 
pokario partizanavimą, nors kartais 
ši veikla pasirodydavo buvusi ne itin 
šlovinga. Teigdamas, kad Birželio su-
kilimo dalyviai ir prieškario šauliai 
taip pat yra verti vietos kovotojų už 
laisvę naratyve, autorius prižadėjo tęs-
ti tyrimus ir nebijoti kontroversiškų 
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temų: „Istoriją rašome ne tik tam, kad 
ja didžiuotumės, bet ir kad paaiškin-
tume įvykius“.

Pavėluota reakcija?

Diskusija apie visuomenės lyderius 
taikos sąlygomis – įdomi tema. Tačiau 
diskusija apie lyderius neplanuotose ir 
pavojingose situacijose – dar įdomes-
nė. Savanoriško karo po karo genero-
las Jonas Žemaitis-Vytautas – tai tik 
vienas Nepriklausomybės kartos pa-
vyzdys, užtat savo istorija ryškiai nu-
šviečiantis ir kitų likimus, kurie savo 
sėkmę projektavo taikos sąlygoms, bet 
sugebėjo pasižymėti ir kare. Šios min-
tys neturėtų atrodyti tik kaip „aukso 
amžiaus“ šlovinimas, nematant to 
meto negerovių. Tai veikiau bandymas 
retrospektyviai pamatyti kryptį, kuria 
judėjo tarpukario visuomenė, ir kiek ji 
būtų galėjusi pasiekti ilgesnės taikos 
sąlygomis.

O apie pasimetimą, netobulumą ir 
nepastebėtas grėsmes Trakinių kon-
ferencijoje kalbėjo Artūras Svaraus-
kas („Valdžia, visuomenė ir politinės 
įtampos Lietuvoje 1938–1940 m.“). 
Pirmiausia jis pasirinko aptarti krizės 
motyvą – kas sąlygojo politinio elito 

pasimetimą lemtingais 1938–1939 
metais? Pranešėjas įvardijo kelių prie-
žasčių sandūrą: tarptautinius įvykius, 
teritorijų netektis, vidinį nepasitenki-
nimą Smetonos valdžia, kylančią anti-
semitizmo bangą, priešiškų šalių žval-
gybų veiklą šalyje. Visko išties daug, 
bet Svarauskas buvo linkęs svarbiausiu 
motyvu laikyti visuomenės ir valdžios 
tarpusavio pasitikėjimo stoką: nepa-
kantus autoritarinio režimo požiūris 
į kitaminčius atsisukęs prieš jį patį, 
kai tauta nebepalaikė savo valdžios 
lemtingų sprendimų akimirkomis.

Prelegentas iškėlė dar vieną provo-
kuojančią mintį, kad tuometinės opozi-
cijos lyderiai laikęsi idėjos ne priešintis 
galimai okupacijai, o tiesiog palaukti 
artėjančio SSRS ir Vokietijos karo ir 
Lietuvos likimą bandyti spręsti po jo. 
Kiek tai pagrįstas teiginys, negalime 
imtis spręsti, tačiau galime grįžti prie 
kolektyvinių veiksmų logikos ir klaus-
ti, kiek lemtingomis valstybei akimir-
komis visuomenė buvo pasiruošusi 
veikti savarankiškai, be savo politinių 
ir karinių vadų pagalbos? Ar pokarinis 
patriotiškumo pliūpsnis – pavėluota 
reakcija į valstybės žlugimą?

tad ieškodami tarpukario lietuvos 
Respublikos žlugimo priežasčių, vėl 

susiduriame su trilype tarpukario / 
karo / pokario skirtimi, vis dar dis-
kutuojame, ar tikrai ta Lietuva žlugo 
1940 metais? Ar ji tęsėsi iki (simbo-
linės?) paskutiniojo partizano žūties? 
Konferencijos metu keli pranešėjai 
kėlė panašius klausimus – ar tikrai 
lietuviai nebuvo patys kalti dėl pirmo-
sios sovietų okupacijos? Beveik vien-
balsiai atsakius neigiamai, vis tiek 
stebina istorinėje atmintyje pasitai-
kantis motyvas dėl valstybės žlugimo 
kaltinti paskutiniąją laisvos Lietuvos 
vyriausybę, prezidentą Smetoną, jam 
paklususius kariuomenės vadus ir 
t. t. Galvodami apie okupaciją kaip 
apie vidinę problemą, prarandame 
svarbiausią valstybingumo dėmenį – 
tautos suverenitetą, kuris buvo kitos 
valstybės karine jėga suvaržytas dar 
iki 1940 m. birželio. Lygiai taip pat 
partizanų karas negali būti laikomas 
ir vidine tautos kova – pilietiniu karu, 
nes tai buvęs pasipriešinimas pakarto-
tiniam sovietinės tvarkos primetimui, 
karas prieš okupantą.

O visi geri dalykai baigiasi, bet rei-
kia tikėtis, kad Trakinių partizanai 
dar ne kartą puikiai pasirodys akade-
miniuose ir kitokiuose renginiuose. To 
jiems ir linkime. Pirmyn, kariai! !
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dažniausiai pasitaikanti meilinimosi 
forma turi gražų vardą: socialinė po-
litika.

Visi, kurie bent kiek domėjosi stan-
dartinės demokratinės šalies biudže-
tu, nepaneigs, kad ne išlaidos gynybai, 
diplomatijai ar biurokratinio aparato 
išlaikymui sudaro didžiąją dalį valsty-
bės viešųjų finansų. Didžiausia mūsų 
visų bendrai surinktų ir sukauptų pi-
nigų dalis skiriama socialinei politikai. 
O jos viduje apčiuopiama pinigų suma 
skiriama vadinamosioms socialinėms 
išmokoms, t. y. palaikyti tiems, kurie 
patys dėl įvairių priežasčių negali išsi-
laikyti patys. Lietuvoje, jei kam įdomu, 
socialinėms reikmėms skiriama beveik 
pusė biudžeto. Ne biurokratams ir ne 
kariškiams, kaip mėgsta meluoti poli-
tikos populistai.

Viskas čia teisingai. Socialinė politi-
ka yra būtina, ir ne tik kaip neišven-
giama problema. Ji išreiškia bendruo-
meninį gėrį ir įkūnija solidarumą, tai 
socialinės harmonijos pamatas. Viskas 
gražu, kol socialinė politika nevirsta 
jau minėtu pataikavimu ir siekiu bū-
tent per smulkų pataikavimą vengti 
rimto socialinių reikalų sprendimo. 

Kai matau mūsų šalies biudžetą, dar 
pagirtą esant „socialiai orientuotu“, tai 
suprantu, kad svarbiausia jame pada-
ryti viską, kad žmogus iš gatvės liktų 
šiek tiek užganėdintas ir nesuktų gal-
vos su savo smulkiomis problemomis. 
Senovės romėnai manė, kad su bar-
barais kariauti per sudėtinga, geriau 
juos pamaitinti ir tam kartui jų atsi-
kratyti. Liaudį tam kartui pamaitinti 
ir suteikti pramogų. O paskui... vėl ką 
nors sugalvosime. Pilotas tenorėjo, kad 
minia atsiimtų savo socialinį grobį ir 

a p ž v a l g a

Visos pasaulio valdžios greta kitų pana-
šumų turi vieną bendrą ypatybę, kuri 
dažnai lieka nepastebėta politologų ir 
kitų visuomenės gyvenimo ekspertų. 
Visos valdžios bijo savo žmonių, savų-
jų piliečių, savos publikos, žmonių iš 
gatvės ar kaip kitaip juos pavadintum. 

Baimės ar bent jau nerimo priežas-
tys – visai suprantamos. Kad ir kokia 
būtų valdžia, žmogus iš gatvės visais 
laikais, per visą žmonijos istoriją lėmė 
politinius sprendimus. Tai jis – žmo-
gus iš gatvės – vidutinybiškais spren-
dimais numarino antikinę demokra-
tiją, išsireikalavo iš Romos valdžios 
„duonos ir žaidimų“, tai jis provokavo 
Kryžiaus žygius ir mėgavosi viešomis 
egzekucijomis, kurias buvo priversti 
vykdyti net humaniškiausi valdovai. 
Žmogaus iš gatvės kaprizai, maišto 
baimė ribojo net didžiausių autokratų 
galias, prieš žmogų iš gatvės bejėgė ka-
rinė jėga ir proto logika. Būtent žmo-
gaus iš gatvės valia kilo ir krito eko-
nominės sistemos, per dieną žlugdavo 
akcijų biržos, kvapą išleisdavo „Azijos 
tigrai“ ar Amerikos bankai. 

Demokratai niekada negali būti tik-
ri, kad žmogus iš gatvės nuo jų nenu-
sisuks, diktatoriai žino, kad kaip tik 
žmonės iš gatvės verčia diktatūras. 
Taigi kaip valdyti šią neprognozuo-
jamą bendruomenę? Pasirinkimo ke-
lių – ne tiek ir daug. Galima valdžią (ir 
atsakomybę) palikti jai pačiai, galima 
tiesiog jai mažiau ar daugiau patai-
kauti, kad bendruomenė netrukdytų 
priimti ir įgyvendinti protingus (ar 
„protingus“) politinius sprendimus.

Pilotas pasimeilino žmonėms iš gat-
vės, leisdamas rinktis, kurį iš dviejų jie 
nori pakabinti ant medžio, o šiandien 

atsikabintų. Panašiai elgiasi ir socia-
liai orientuotų biudžetų kūrėjai, nors 
gerai atsimena, kad nepasiteisino nei 
romėnų socialinė „išmintis“, nei Piloto 
sprendimas.

Niekam ne paslaptis, kad tik dalis 
socialinių išmokų tikrai pasiekia tuos, 
kuriems jų reikia, tik dalis tikrai išlei-
džiamos tiems tikslams, kuriems yra 
skirtos. Joks biudžeto segmentas – už-
sienio politika, gynyba, švietimas ar 
žemės ūkis – nėra taip švaistomas ar 
prageriamas kaip socialinės išmokos. 
tie „valdiški“ pinigai vis tiek moka-
mi, nes vyrauja įsitikinimas, kad so-
cialinių išmokų kaip nors mažinti ar 
„nupjauti“ nevalia: žmonės supyks, o 
tai jau nepataisoma bėda. Geriau jau 
tegul pašvaisto negu maištauja.

Piloto politiniai sekėjai tvirtins, kad 
išeities nėra, socialinės išmokos nelie-
čiamos, jų negali sumažinti nei krizės, 
nei gamtiniai kataklizmai, nei karai, 
kylantys dėl pačių gatvės žmonių už-
gaidų. Apsidairius nesunku pamatyti, 
kad įveikus krizes ar laimėjus karus 
pasigiriama ne inovacijomis ar nau-
jomis rinkomis. Pasigiriama, kad pa-
vyko nesumažinti socialinių išmokų. 
Taip, gaunantieji turi teisę reikalau-
ti, nes politikai pažadėjo, kad krizių 
nebus. Tad dabar jau politikų misija 
kurti socialinės politikos parodiją. 

Sakysite, kad be pinigų nėra poli-
tikos? Šiandien ne vienas socialinis 
projektas pradedamas ne nuo idėjos 
ar realių visuomenės poreikių, o nuo 
svarstymų, gaus projektas finansa-
vimą ar ne. Finansavimus dalijantys 
žino, kad jų misija – duoti pinigus ir 
nusiplauti rankas: prašantys gavo, ko 
norėjo, o mes padarėme viską, ką galė-
jome. Duoti žmonių iš gatvės „gerovei“ 
ir nusiplauti rankas...

Paguodos dėlei priminsiu, kad socia-
liniai ir politikos mokslai priklauso ne 
nuo objektyvios tikrovės, o nuo moksli-
ninko pažiūrų, tad pilotai visada atras 
tokį mokslininką, kuris įrodys, kad 
pasirinktas sprendimas teisingas, ir 
viskas gerai. Įrodys, kad žmonės lai-
mingi, nes tą dieną ir tą valandą kažką 
iš valdžios gavo. Pasiūlys gydytoją, ku-
ris guodžia ligonį, o ne gydo. Politinis 

poncijaus piloto pėdomis
socialinės išmokos

eGIDIJuS VAReIKIS
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melas yra šventas, jo publikai reikia, 
jai patinka girdėti, kad visą biudžetą 
suryja valdininkų algos ir tarnybinių 
automobilių benzinas, nors ji žino, kad 
tai netiesa. Reikia tik rasti politiką, 
kuris prisiima geidžiamojo melagio 
misiją. Pamelavęs publikai norima to-
nacija, jis gali padaryti net stulbinamą 
karjerą.

Laimei, ne visi politikai tokie. Jų 
plejadose pasitaiko suvokiančių, kad 
socialinė politika bus morali ne tada, 
kai vietoj politikos bus mokami pini-
gai. Politika bus morali, kai taps iš 
tikro socialinė ir orientuota į paramą 
žmogui, o ne į smulkių simpatijų po-
reikius.

Praėjus kiek laiko po Antrojo pasau-
linio karo, Vakarų Vokietijos kancleris 
Konradas Adenaueris sukūrė Vokieti-
jos atgimimo stebuklą. Jo socialinę po-
litiką trumpai būtų galima apibūdinti 
taip: jokių išmokų ir „premijų“ tiems, 
kurie gali išsiversti patys, ir padorų 
gyvenimą užtikrinanti socialinė para-
ma tiems, kuriems iš tikrųjų jos reikia. 
Taip, kad vieni jaustųsi įsipareigoję 
dirbti, kiti – įsipareigoję nešvaistyti to, 
ką gauna, ir dirbantiems netrukdyti 
dirbti. Beje, šiandien išmokų gavėjai 
bei skirstytojai mažiausiai domisi to-
mis bitėmis, kurios suneša biudžetą. 
Adenaueris išmokė gerbti ekonomikos 
milžinus, darbdavius ir didįjį verslą. 
Abipusė pagarba ir buvo tas socialinis 
solidarumas, kurio rezultatų galutinai 
nepribaigė visos vėlesnės socialistinės 
valdžios ir klasių kovos ideologai.

Prieš kelias dešimtis metų politikos 
padangėje švietė Ronaldo Reagano 
žvaigždė. Šis žmogus ne tik sudorojo 
Blogio imperiją, – jis įėjo į istoriją kaip 
labai specifinės socialinės politikos – 
reiganomikos – sumanytojas. XX a. 
devintame dešimtmetyje JAV prezi-
dentas, matyt, suvokė, kad valstybės 
išlaidų didinimas ir infliacija didele 
dalimi yra pataikavimo visuomenei 

produktas. Pataikavimo, už kurį moka 
visų pirma dirbantys ir kuriantys mo-
kesčių mokėtojai. Tad buvo imtasi 
radikaliai mažinti mokesčių naštą, 
kartu sumažinant ir valstybės išlai-
das, o tarp jų – labiausiai švaistomas 
išmokas. Kai kurie žmonės iš gatvės 
supyko ir net protestavo, tačiau Rea-
ganas nebuvo Poncijus Pilotas, protes-
tuojančių neišsigando, elgėsi kantriai 
ir nuosekliai. Galima sakyti, kad jis 
savaip įrodė, jog politikoje svarbu ne 
tik aukštas reitingas, bet ir ryžtingi 
sprendimai. Galiausiai esama ir tam 
tikro valdžios garbės kodeksas. Veikiai 
pasirodė, kad ta gatvė – ne tokia jau 
ir maištaujanti: ekonomikos atsigavi-
mas didino bendrąjį vidaus produktą 
ir galiausiai atnešė naujas pajamas ir 
išmokų gavėjams. Atrodo, reikėjo tiek 
nedaug – nepataikauti ir nenusiplauti 
rankų...

Buvusi Jungtinės Karalystės prem-
jerė Margaret Thatcher anuomet para-
šė knygą, savitą strategiją besikeičian-
čiam pasauliui, pavadintą Statecraft. 
Šį žodį galima išversti ir kaip valstybės 
galią, ir kaip valstybės išmintį. Ponci-
jus Pilotas, jei istorikai neklysta, mėgo 
tituluoti save hegemonu, t. y. tvirtai ir 
neklystamai laikančiu valdžios vairą. 
Baronienė Thatcher paaiškino, kad 
valstybės įtaka turi mažėti ten, kur 
vieta atsiskleisti žmogaus iniciatyvai, 
o didėti tose sferose, kur tą iniciaty-
vą reikia ginti ir saugoti jos moralę. 
Taigi valstybė turi ginti žmogų ir jo 
didžiuosius siekius, bet ne pataikauti 
kaprizams ir švaistymui. Vadinamoji 
globėjiška valstybė tėra ištižusi ir blo-
gam skoniui nuolaidžiaujanti Piloto 
valdžios atmaina, tad ją reikia keisti 
teisinga ir garbinga valdžia. Buvusi 
premjerė liepdavo nepamiršti, kad jau 
pats Didžiosios Britanijos pavadinimas 
įpareigoja būti didžia valstybe, o ne po-
litikos menkysta. Valstybė pradedama 
kurti nuo atsakingo ir nepataikūniško 

požiūrio. Pinigai atsiranda vėliau, bet 
jų atsiranda kur kas daugiau, nei būtų 
sugeneravusi kokio nors duodančio ir 
nusiplaunančio rankas hegemono sis-
tema.

Šiandienės Lietuvos visuomenė ne-
maža dalimi sutinka su tuo, kad vals-
tybės valdžia būtų daugiau Poncijaus 
Piloto, o ne Margaret Thatcher pavida-
lo. Valdžia, kuri gauna pinigus ir juos 
padalija. Nemaža dalis politikų noriai 
priima tokias žaidimo taisykles ir pa-
gal jas kuria savo politines programas 
bei rinkimų kampanijas. Televizijos 
debatuose laidos vedėjas, visai nejaus-
damas nepatogumo, klausia kandida-
tų, ką naujo jie duos žmogui iš gatvės. 
Kitais žodžiais tariant, kokiu pataika-
vimo siužetu nupirks jų balsus. Kan-
didatai rimtai iškloja savo korupcines 
schemas, žmonės iš gatvės balsuoja už 
gražiausiai atrodančias, gauna savo 
atlygį socialinės politikos draiskalais. 
Pasirenka žuvį, nors teoriškai žino, 
kad reikia rinktis meškerę. Tam kar-
tui tebūnie žuvis, juk tai paprasčiau ir 
netgi savaip pigiau. Tiesa, kai kurie, 
remdamiesi „vertybinėmis nuostato-
mis“, prisimena, kad moraliau būtų 
paleisti Jėzų ir nukryžiuoti Barabą, 
tačiau priduria, kad šventai piliečių 
galiai rinktis jie neprieštaraus.

Socialinė politika ir vėl pakeičiama 
išmokų planu. Ministerijos, departa-
mentai, nevyriausybininkai, besimo-
kantys ir jau viską išmokę choru klau-
sia: kaip išgyventi? Pilotas atsakytų: 
ieškokim pasimaloninimų resursų, 
išmokų ir kitokio „finansavimo“. Baro-
nienė premjerė pasiūlytų pakeisti gy-
venseną, kancleris Konradas pamoky-
tų gerbti ir mylėti dirbančius, Ronaldo 
šypsena paskatintų nepanikuoti, dar 
kartą suskaičiuoti savo pinigus, pare-
guliuoti formalios teisės ir žmogiškai 
suvokiamo teisingumo reikalus. Ga-
liausiai – nebijoti vieniems kitų. !
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knygų Mugė

Bułhak, Jan, Dvidešimt šešeri me-
tai su Ruščicu, iš lenkų kalbos vertė 
Stanislovas Žvirgždas, Vilnius: Lie-
tu   vos nacionalinis muziejus, 2014, 
376 p., 28 iliustr. lap., [600] egz.

Vieno garsiausių XX a. pirmos pusės 
Vilniaus fotografų atsiminimai apie 
vieną iškiliausių to meto Vilniaus kul-
tūrinio gyvenimo veikėją – tapytoją, 
scenografą, leidėją, profesorių Ferdi-
nandą Rušcicą. Kartu tai ir mokinio 
nusilenkimas mokytojui, dvasiniam 
ir kultūriniam vadovui bei artimam 
bičiuliui. Taip pat ši knyga yra ir apie 
patį Bulhaką, nes rašoma, kokiu žmo-
gumi jis tapo Rušcico dėka. Bet galbūt 
svarbiausias šios knygos herojus – vi-
sada fone esantis Vilniaus miestas, 
„viską griaunančioms rytų vėtroms be-
sipriešinanti didinga kultūra“ (p. 78). 
Per kelias epochas išsitempiančių 
at siminimų herojai ir jų Vilnius yra 
lenkiški, tačiau jų veikimas Vilniuje 
greičiau motyvuoti ne nacionalizmo, o 
vadovaujantis svarbiausiomis tarpu-
kario Vilniaus šviesulių vertybėmis – 
Grožiu ir Tiesa. Šį įspūdį sustiprina 
ir antrasis knygoje publikuojamas kū-
rinys – garsiųjų klajonių po Vilnių ir 
jo apylinkės aprašymai – Fotografo 
ke lionės žodžiu ir vaizdu. 

Juozapas Paškauskas

Coetzee, John Maxwell, Jėzaus 
vaikystė, iš anglų kalbos vertė Ona 
Daukšienė, Vilnius: Sofoklis, 2014, 
304 p., [1500] egz.

Keistas, veikiau dramos principu – 
atsisakant istorinių, kultūrinių ir bet 
kokių „kontekstinių“ nuorodų – para-
šytas romanas, kurį skaityti nei malo-
nu, nei saldu, nei įveikiama sprintu. 
Filosofinėmis, kartais kiek abėcėlinė-
mis dekoracijomis neįkyriai pakaišy-
tas tekstas išsilieja į gilesnius apmąs-
tymus apie laiką, žmonių brandą ir 
jų tarpusavio santykių dinamiką nuo 

eroso prie agapės. Tai šiems laikams, 
kai vis daugiau tėčių išdrįsta be mamų 
palydos stumti vežimėlį, simptomiš-
kas romanas apie tėvystę, kuri auga ir 
stiebiasi didžiosios Tėvystės paslapties 
link.

Kristina Jonušaitė

Orwell, George, Dienoraščiai, pa-
rengė Peter Davison, iš anglų kalbos 
vertė Arvydas Malinauskas, Vilnius: 
Jotema, 2015, 528 p., iliustr., [2000] egz.

Lietuviškai Orwello priversta sočiai: 
įstabias jo antitotalitarines distopijas 
Gyvulių ūkis ir 1984-ieji čia papildo (at-
sveria?) kairuoliški, realistiniai ir soc-
kritiniai kūriniai (neverta reklamuoti, 
tad nevardinsiu). O štai šie pomirtinio 
leidimo 1931–1949 m. dienoraščiai, 
kurių mokslinis parengtumo lygis (au-
toriaus, rengėjo ir vertėjo išnašos, da-
lykinė rodyklė) atbaidys kiekvieną, ne-
laikantį savęs intelektualu, – jau tik ra 
Orwello gyvenimo ir kūrybos, Sitz im 
Leben ir Dasein sintezė. Dar neteko 
skaityti tokio teksto, leidžiančio taip 
priartėti prie autoriaus asmenybės, 
jo aplinkos patyrimo ir apskritai pa-
saulio matymo. Orwellas fiksuoja, ką 
matė ir nuveikė, išgirdo, perskaitė ar 
patyrė su vienodu (šiandien sakytu-
me, socialiai jautriu) betarpiškumu ir 
analogiška intelektine distancija. Kaž-
kodėl labiausiai įsimena ožkų ir (vištų 
dedamų) kiaušinių atsikartojantys 
motyvai. O daugiausia minima visa 
ko kain(avim)ų. Dienoraščiai nepilni, 
praleistas Ispanijos pilietinio karo lai-
kotarpis (sako, radę ir iki šiol slepią 
(post)komunistai). Stulbinamas posū-
kis nuo su valkatomis besitrinančio 
apynių skynėjo ar šachtininkus belan-
kančio socialinio teisuolio (iki 1936 m.) 
prie savo ūkyje triūsiančio pripažinto 
rašytojo (po 1938 m.) rašymo maniero-
je ir tikrovės stebėjime bei fiksavime 
atsispindi itin menkai. Jei ką gąsdina 
ištisais puslapiais besiliejantis namų 

ūkio turborealizmas, tam tikra atgai-
va bus prieškario ir karo laikų tikrovės 
dvelksmas, – tarsi būtum nusikėlęs į 
anuos laikus pas tuos žmones. Bet kai-
ruoliškas fatalistinis gnosticizmas vis 
tiek truputį knisa: „Mes visi grimzta-
me į purvą. [...] Tačiau nejaugi nėra nė 
vieno, turinčio tvirtas pažiūras ir svei-
ką požiūrį? Iš tiesų, tokių yra daugybė, 
bet jie bejėgiai. Visa galia yra paranoji-
kų rankose“ (iš 1942-04-27 įrašo).

Nerijus Šepetys

Pasaulietiniai interjerai: idėja, de-
koras, dizainas = Secular Interiors: 
Idea, Décor, Design: Straipsnių rin-
kinys, sudarytoja Dalia Klajumienė, 
vertė Aušra Simanavičiūtė, Chad Da-
mon Steward, Vilnius: Vilniaus dai-
lės akademijos leidykla, 2014, 375 p., 
500 egz.

Neatidus vartytojas šią knygą gal 
sumaišytų su įvairiais iščiustytų inter-
jerų pavyzdžių leidiniais. Tačiau jau 
įvadiniame straipsnyje būtent toks 
interjeras analizuojamas semiotiškai, 
antras–ketvirtas straipsniai pilni res-
tauratorių ir paveldosaugininkų de-
talių, dar vėliau koncentruojamasi 
ties tokiomis interjero detalėmis kaip 
veidrodis, linoleumas XX a. pradžios 
Vilniuje arba XIX a. meno kolekcija. 
Aišku, rankose – mokslinės konfe-
rencijos, subūrusios Lietuvos ir kitų 
regiono mokslininkus, rezultatas. To-
dėl šalia kokybės ir naujumo, pajusite 
chronologinį, geografinį ar metodologi-
nį fragmentiškumą, dėstymo lakoniš-
kumą, tačiau yra nemažai šansų, kad 
rasite kokią įdomybę.

Juozapas Paškauskas 

Parulskis, Sigitas, Be teisės sugrįž-
ti: eilėraščių rinktinė, Vilnius: Alma 
littera, 2015, 192 p., 1000 egz.

Nors plačiai apšnekėta ir pamėgta, 
Parulskio poezija buvo tapusi beveik 
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nebegaunama retenybe, todėl džiugu, 
kad poeto penkiasdešimtmečio proga 
išleista dar viena rinktinė. Į ją pate-
ko eilėraščiai iš visų esamų rinkinių 
ir keletas naujų tekstų. Tikrai ne visi 
naujieji ir pirmą kartą į rinktinę pate-
kę paskutiniojo rinkinio (Pagyvenusio 
vyro pagundos) tekstai kokybiškai pri-
lygsta ankstesniesiems, tačiau rinkti-
nė vykusiai atskleidžia poeto kūrybos 
visumą. Reikia pastebėti, kad daugu-
ma stipriausių Parulskio tekstų šioje 
knygoje taip pat atrado savo vietą. Tai 
neabejotinai yra lietuvių poezijos kla-
sika, kuri žymi lūžį – aprauda „gra-
žaus žodžio“ kultūrą, yra kūniška ir 
autentiškai praskleidžia nepatiklias 
subjekto tikrumo paieškas pasaulyje 
tarp kultūros ir mito nuolaužų.

Mantas Tamošaitis

Raud, Rein, Brolis, iš estų kalbos  
vertė Danutė Sirijos Giraitė, Vilnius: 
Apost rofa, 2014, 116 p., [1000] egz.

Antrasis estų rašytojo romanas lie-
tuviškai, kurio žanrą pats autorius 
įvardija kaip spaghetti vesterną ir ne-
slepia, kad vienas iš romano įkvėpi-
mų – 1973 m. vesternas High Plains 
Drifter, pirmasis Clinto eastwoodo 
režisuotas filmas. Dar kitas romano 
įkvėpimas, arba kaip sako pats Rei-
nas Raudas, „tekste slypintis nusilen-
kimas“, – Alessandro Baricco ir jo 
romanas Šilkas. Iš tiesų ši knyga ir pa-
traukli tuo subtiliai išbalansuotu kine-
matografiškumo, vesterniško siužetiš-
kumo ir punktyrinių jausmų deriniu. 
Pirmą kartą Brolį skaičiau nežiūrėjusi 

vesterno ir tąsyk maniau, kad tai pui-
kus kontūro ir ledkalnio pasakojimų 
derinys, su lašeliu meilės, detektyvo, 
subtiliai įtemptos gėrio ir blogio kovos, 
ramios nežinios, ir, žinoma, su vienu 
tiksliu šūviu. Pažiūrėjusi vesterną, su-
pratau, kad mano „ažūrinio detektyvo“ 
sąvoka čia gal ir nebelabai pritinka, 
bet suvokimas, kad tai gražus poetinis 
liudijimas apie praeitį, kuri atsiaudžia 
į dabartį ją savaip lemdama, vis tiek 
išliko. Kitaip tariant, Brolis – pasako-
jimas apie vienos šeimos ir kitų šeimų 
gyvenimus, jų (ne)santykius, tai roma-
nas apie teisingumo kelius ir laisvę – 
su visomis jos formomis ir visais su ja 
susijusiais pasirinkimais.

Jūratė Čerškutė

Stankevičius, Rimvydas, Kertinis 
skiemuo: eilėraščiai, Vilnius: Lietu-
vos rašytojų sąjungos leidykla, 2015, 
125 p., 1000 egz.

Rimvydas Stankevičius yra iš tų 
retų poetų, kurie turbūt išvis atsisa-
kytų kurti, jei bent vienu skiemeniu 
pajustų, kad ėmė rašyti „blogiau“. Tuo 
pat metu Stankevičius yra kaip ir visi 
kiti poetai (ir ne tik poetai), kuriems at-
rodo, kad kiekviena nauja knyga – „ge-
resnė“ už pasirodžiusią prieš tai. Neži-
nau, ar Kertinis skiemuo taps kertine 
knyga poeto biografijoje, tačiau viena 
tikrai aišku – nevienadienio skaityto-
jų ir kritikų pripažinimo jau sulaukęs 
Stankevičius parašė naują knygą. Ir 
žodis „naują“ čia reiškia ne tik „kitą“ ar 
„kitokią“. Kas joje – sena, atpažįstama 
iš anksčiau? Drąsa ir tiesumas. Tur-

būt niekas kitas iš šiuolaikinių poetų 
nedrįstų taip aiškiai, be užuolankų, 
be menkutės ironijos kalbėti apie savo 
kraštą, jo kalbą ir kultūrą. Tiksliau – 
drįstų ir drįsta ne vienas, tačiau vis 
kažko pritrūksta. Dažniausiai – blai-
vumo, talento. Stankevičius – ne iš tų. 

Mindaugas Nastaravičius 

Tarpukario Lietuvos reklama, su-
darė Ramūnas Minkevičius, Kaunas: 
R. Minkevičiaus individuali veikla, 
2015, 262 p., iliustr., 2000 egz.

Gražu. Gražu, nes knyga žaviai (nors 
ir labai nepatvariai) apipavidalinta, 
stengiantis ir popieriumi, ir spalvo-
mis perteikti tarpukario laikraštinių 
reklamų stilių. Dar gražu, kad vieno 
žmogaus iniciatyvos užteko, jog knyga 
įgautų pavidalą. Taip pat gražu, kad 
Pirmoji Respublika, kurios tęsėjais 
(lyg ir) esame, domimasi vis labiau 
ir įvairiapusiškiau. Būtent per tokias 
knygas galima patirti smetonmečio 
dvelktelėjimą: Nivea kremo ir Kipro 
Petrausko muilo kvapai maišosi su 
Mįslės papirosų (10 štukių – 40 centų) 
dūmu, o pastarojo skonis atsiskleidžia 
tik su Wrigley Spearmint kramtomaja 
guma. Ir tik ant motociklo iš Dubysos 
Prek. B-vės, sutepto Shell amerikoniš-
ka alyva. Gražu, kad visos reklamos į 
leidinį sugulė logiškai sukategorizuo-
tos, nepamirštant nurodyti šaltinio, 
taip knygai suteikiant mokslinio so-
lidumo. Galiausiai gražu, kad istorija 
pas skaitytoją ateina ne tik sunkių 
monografijų pavidalu.

Vladas Liepuonius

k n y g ų  M u g ė
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