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Mielas Redaktoriau,
Kaip turbūt prisimeni, rugpjūčio pradžioje gana nesėkmingai bandėme susitikti. Aš netgi maniau nueiti į redakciją ir nusipirkti „Aidų“ knygų, kurios
knygyne kur kas brangesnės. Bet taip nieko ir neišėjo, nes laiką planavau galvodama, kad esu Vilniuje, o buvau kažin kokiame išpūstame didmiestyje. Per
du metus (prieš tai Vilniuje buvau 2003 m. rudenį) atstumai, regis, padidėjo, o
laiko sumažėjo – kaip ir dera moderniai metropolijai.
Vilnius pasirodė man dabar kaip normalus, senas miestas (tarsi Kaunas,
Krokuva ar Bratislava), į kurį kažkas įklijavo visiškai kito, naujo miesto (veikiausiai nuo pat pagrindų naujai pastatytos po karo Varšuvos) gabalus. Nenoriu pasakyti, kad visa tai neskoninga, negražu ir tarpusavy nedera. Tiesiog
dar reikia laiko, kol nauja ir sena erdvė, senas miestas ir moderni metropolija
susiderins, nusistovės ir pritaps kartu vienoje vietoje. Tam nedarnumui galima
suversti kaltę už visas būdingas didmiesčio negandas: sunkumus įveikiant atstumą (mat ne visur pavyksta nueiti – kartais reikia ir pavažiuoti) ir būtinybę
griežčiau planuoti laiką.
O gal visa mano nuostaba dėl Vilniaus iš tiesų tik maskuoja nepasitenkinimą dėl visai kito dalyko. Mat dar Tau neparašiau, koks buvo mano pagrindinis kelionės į Vilnių tikslas. Ne, ne, visai ne „Aidų“ knygų įsigijimas (šis buvo
antrasis užduočių sąraše, bet dėl aukščiau įvardytų aplinkybių man nepavyko
jo įvykdyti). Taip pat nemaniau čia praleisti savaitės sentimentalių atostogų.
Važiavau tam, kad pradėčiau lietuvinti mano bemaž trejų metų dukterį – pats
laikas, nes lenkiškai jau labai gerai kalba. Ir ką manai? Kaip pats pastebėjai
su ja trumpai bendraudamas, patyriau visišką ﬁasko. Vilniuje galima puikiai
išsiversti lietuviškai nekalbant, o tik šiek tiek suprantant. Aplinka tiesiog suprato lenkiškai ir – kas svarbiau – lenkų kalbai nesipriešino. Tik nesakyk, kad
čia kartos problema – vaikas, pabendravęs su bendraamžiais, būtų priverstas
išmokti lietuviškai. Pavyzdžiui, išėjus iš Dangun Ėmimo vienuolyno Šeškinėje
(kur buvau apsistojusi), susitikau gerą draugę – tikriausią lietuvę iš Kauno
(kaip vilnietiška – už slenksčio iš karto sutinki pažįstamų). Pakvietė kavos,
o aš apsidžiaugiau, kad ta proga mano mergaitei bus su kuo pabendrauti lietuviškai, mat draugė turi panašaus amžiaus sūnų. Tačiau mano Jadvyga su
berniuku puikiai susikalbėjo lenkiškai (kaip pasirodė, iš jo tėvo pusės visi giminės – lenkai). Po to dar palikau dukrą kelioms valandoms jos krikštatėvio
grynai lietuviškoje šeimoje su dviem vaikais. Ten, maniau, jau neišsisuksi. Bet
šeimininkas dėl kažin kokio atgyvenusio lietuvių komplekso mandagiai prisiderino prie mažosios viešnios ir kalbėjo „ponų kalba“ (kurią neblogai moka),
atlikdamas vaikų žaidimuose vertėjo vaidmenį. Kiti dėdės bei tetos (taip pat
ir Tu, Sauliau) ne ką geriau elgėsi. Šitaip mano vaikas nepatyrė jokio poreikio
išmokti lietuviškai.
Viskas iš esmės pasikeitė tik Kaune, kur lenkiškai be labai aiškaus reikalo
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niekas nekalbės, bet užtat visur galima nueiti ir visur spėsi. Toks jau
skirtumas tarp Laikinosios ir Amžinosios sostinių. O grįžtant namo teko
dar kartą patirti, kad sostinių schizofrenija – ne vien lietuvių ypatybė,
turi ją ir lenkai. Važiuojant iš Vilniaus į stołeczne królewskie miasto Kraków (karališkajį miestą-sostinę, kaip savo miestą vadina krokuviečiai),
reikia neišvengiamai užkliudyti miasto stołeczne Warszawa (miestą-sostinę, kaip vadina savo miestą varšuviečiai). Mat yra karališkoji sostinė
ir tiesiog sostinė. Kad jos ir jų gyventojai skiriasi tarpusavy ne mažiau
nei Vilniaus ir Kauno, pats žinai ir tai telieka tema kitam laiškui (ir gal
kitam autoriui). Tačiau man, patyrus nesėkmę lietuvinant vaiką Vilniuje, tas sostinių skirtumas vėl pasidarė aktualus. Žinovai (pavyzdžiui, Nerija Putinaitė savo naujoje knygoje) skelbia, kad lietuviškumas lenkiškai neįmanomas. Varšuvoje, kur viskas į rytus nuo Lenkijos įvardijama
kaip „Rusija“, turbūt neįmanomas, bet Krokuvoje – kažin? Jeigu kalbą
laikytume atraeiliu dalyku, tai galiu įsivaizduoti sąmoningą XXI a. pradžios lietuvį, išugdytą „Naujojo Židinio-Aidų“ polonoﬁliškų idėjų dvasioje, mieste, kur lietuviškai kalbančių žmonių – tik keliolika, bet kur Vyčių
ir kitos Lietuvos istorinės simbolikos daugiau negu Amžinojoje ir Laikinojoje sostinėse kartu paėmus. Ir kaip Tau toks eksperimentas patiktų?
Įdomu, ar ne?
Tam kartui, –
iš karališkosios Jogailaičių sostinės siunčiu daug linkėjimų.
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Birželio 11 d. Jau trečia diena dirbu su danais. Tai žemės ūkio mašinų prekybininkų komiteto nariai. Danai
linkę organizuotis, burtis į ratelius, klubus, įvairias sąjungas ir profsąjungas. Šitie danai ypatingi. Kompanija
grynai vyriška. Kasmet keliauja vis į kitą šalį. Vakar pasitikau juos oro uoste ir pagal programą – iš karto į Genocido muziejų. Buvę KGB rūmai žinomi vos ne kiekvienam danų turistui, o vokiečiai dažnai nusipurto: „Mes
apie tą genocidą jau esame pakankamai prisiklausę“.
Gal ir galima suprasti. Kartais susidaro įspūdis, kad didžiajai daliai jau po karo gimusios vokiečių kartos yra
įvarytas savigraužos dėl nacių žiaurumų kompleksas,
keistai derantis su žavėjimusi matrioškomis ir sovietų
jūrų kapitonų kepurėmis. Likau visiškai nesuprastas,
kai kartą paklausiau, kaip atrodytų, jei šalia kaip suvenyrai puikuotųsi ir SS karininkų atributika. Kitaip
su danais. Visi pritilo prie stendo su žuvusių partizanų
miestelių aikštėse nuotraukomis. Sakau jiems, kad toks
buvo Lietuvos išvadavimas 1944 metais, dėl to ir neturėjome ko švęsti Maskvoje gegužės 9-osios. „Maskva, ko
gero, norėtų, kad tokio muziejaus čia nebūtų“, – taria vienas jau mums susėdus prie alaus. Šiandien jiems vedu
ekskursiją po Vilnių, kažkaip vangiai jie klausosi senųjų
istorijų apie miesto įsikūrimą ir Vilniaus universitetą.
Pasiūlau kavos pertrauką „Naručio“ lauko kavinėje, o
visi danai užsisako alaus. Pokalbis pagyvėja. Daug klausinėja apie sovietinius laikus, apie išsilaisvinimą. Dar
po poros valandų pokalbį pratęsiame jau prie pietų stalo
„Žemaičiuose“, dabar jau kiti prie manęs prisėdo. Klausimų daugybė. Alaus taip pat. Dauguma žmonių šitoj
grupėj iš Danijos provincijų, žmonės kaimiškai gruboki
(ištisai traukia vienas kitą per dantį), bet kartu ir betarpiški, draugiški, kitokie negu kokie nors pasipūtę korporacijos valdymo grandies vadybininkai ar sausi paragraﬁniai valdininkai iš Kopenhagos. O dar ir provincijos
žmonių kalba. Kai, atrodo, nieko nesupranti (dėl keisčiausio tarimo), staiga paskutinę sekundę visas sakinys
stebuklingai pasidaro aiškus. Malonumas vien klausytis šitiek skirtingų tarmių vienu metu. „Atvirai kalbant,
maniau, kad atvažiavę čia rasim skylę. Anksčiau nieko
nežinojom apie Baltijos šalis, jūs mums buvot tik Rusija.“ Liaudiškasis Rusijos įvaizdis Danijoje nesikeičia nuo
sovietinių laikų. Neseniai žiūrėjau Danijos televizijos
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humoro laidą „Vaikinai iš Angoros“ – reportažas iš Rusijos: medinė daržinė, žmonės su veltiniais, vatinukėmis ir
ausinėmis kepurėmis, kalba kvailai skambančia kalba,
o titrai parašo, kas neva rusiškai pasakyta.
Šauni šiandien ekskursija, tikrai neįprasta – daugiausia pasakoti tenka ne po miestą vaikštinėjant, bet už
stalo, kur ir dera bendrauti. Vakare atsisveikinome
kaip seni bičiuliai.
Dėl bendravimo ir smagus tas gido darbas, kai tiesiogiai susiduri su žmonių reakcija, nuostaba: „Niekada
nebūčiau pamanęs, kad jūsų šalis tokia graži“, arba:
„Nebuvau girdėjęs, kad Lietuva turėjo savo valstybę
dar Viduramžiais“. Tai daugumos reakcija. Tačiau pasitaiko ir tokių klausimų, kuriuos paprastai pateikia
pasiturintys Vakarų vokiečiai, paprastai pažinčiai su
visomis Baltijos šalimis skiriantys tik 3 dienas (po pusdienį kiekvienoje sostinėje): „Lietuva, Latvija ir Estija
yra tokios mažytės šalys, kad niekaip nesuprantu, kodėl jūs nesukūrėt vienos bendros valstybės, ekonomikos požiūriu juk tai būtų daug efektyviau?“ Iš tikrųjų,
atsakau, gaublyje visas tris gali vienu nykščiu uždengti, bet čia jau gilesni ir amžinesni klausimai nei rinkos
ekonomika. Tačiau tokie tipažai reti. Įprastas vokiečių
turistas yra išsilavinęs pensininkas, suvokiantis ir istorinę, ir politinę Lietuvos padėtį. Dažnai pasitaiko buvusių Klaipėdos krašto gyventojų, tokios grupės dažnai
neapsiriboja tik Vilniumi ir Kuršių Nerija.
Rugpjūčio 6 d. Aštunta ryto. Autobusas į Lazdijus.
Važiuoju pasitikti vokiečių grupės, kuriuos lydėsiu
keturias dienas. Programoje Vilnius, Ryga, Klaipėda,
Nida. Dešimta valanda. Išlipu įprastoje susitikimų vietoje, degalinėje prie įvažiavimo į Lazdijus. Vokiečiai ką
tik atvažiavę. Pasitinka stambokas, jaunas vairuotojas.
Aptariame reikalus, kaip važiuosime, kur sustosime.
Pakeliui į Vilnių numatyti Trakai. Grupė turi ir savo
vadovę – kiek vyresnę moteriškę keistu vardu Ildiko. Iš
karto pasiūlo kavos. Į jos darbą įeina ir darbas autobuso
virtuvėlėje. Šie turistai laiko taupymo sumetimais pietauja važiuodami, į popierinę lėkštę gaunu ir aš vokišką
dešrelę su garstyčiomis. Smagu. Tik klaikiai lyja. Nežinau, kaip bus Trakuose. Pernai Trakuose per lietų pilies pažiūrėti ėjo tik kokie septyni iš dvidešimties švei-
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carų, kiti pasitenkino gražiu vaizdu pro pilies langą, bet
čia Rytų vokiečiai iš Drezdeno ir apylinkių. Privažiuojam Alytų. Kelią žinau, bet su žemėlapiu visada drąsiau, o čia nei vairuotojas neturi, nei aš – liko namie ant
stalo. Teoriškai įsivaizduoju, kad neįvažiavus į miestą
turėtų būti posūkis į kairę, kelias į Trakus pro Aukštadvarį. Važiuojam pro pramonės rajoną, miestas baigiasi. Kelias gražus, bet nepažįstamas, visai nėra eismo.
Pakelėj pavienės dzūkiškos trobelės. Tolumoj – gražus
vaizdas į tolius, tarp girių matyti Nemuno vingis. Tik
staiga man topt, kad turėjom Nemuną kirsti, o tiltas tik
Alytuj. Būsim beveik į Punios girią atvykę. Vairuotojas
pastebėjo, kad pritilau, čia pat apsisukam ir traukiam
atgal į Alytų. Tenka šiek tiek papasakoti apie gamtovaizdį ir sunkią žemės ūkio padėtį. Trakų pilies žiūrėti
ėjom visi – net ir dvi vyriausios keleivės, nuolat linksmos tetulės, kurių viena gyvena tokiame Saksonijos
miestelyje, kur pro vieną langą matyti Čekija, pro kitą
Lenkija. Beje, to krašto tarmėje ‘r’ tariama kaip lietuviškai, nereikia spausti kažko panašaus į ‘h’ ir ‘r’ tuo pačiu metu. Vakarienės metu „Karolinos“ viešbutyje svečius aptarnavo vokiečių kalba, kas gana reta Vilniaus
restoranuose. Prie stalo maloni kompanija – smagiosios
tetulytės, vairuotojas su mama, kilusia iš Karaliaučiaus, ir Ildiko – tikra vengrė, dar socialistiniais laikais
ištekėjusi už Rytų vokiečio ir pasilikusi Drezdene. Puiki
proga susipažinti. Kaip įprasta, sulaukiu tų pačių klausimų: ar čia tavo pagrindinis darbas? iš kur moki vokiškai? ar esi buvęs Vokietijoj? Paklausinėju apie Rytų
Vokietiją. Vokiečiai puola vienas per kitą guostis: padėtis tragiška, nedarbas iki 25%, šimtai tūkstančių jaunuolių emigruoja į Airiją ir Angliją, ligoninėse trūksta gydytojų, didžiosios geresnio gyvenimo viltys žlugo.
Toks vaizdas, jog gyvename kur kas geriau nei jie.

Medininkų muitinė. 1998. Gedimino Žilinsko nuotr. ELTA
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Rytoj sekmadienis. Laukia ekskursija po Vilnių ir kelionė į Rygą.
Rugpjūčio 7 d. Orai – vienas iš pirmų dalykų, kuriuos
pranešu turistams iš ryto: nors prognozės ir nežadėjo
itin gražaus oro ateinančiai savaitei, bet šviečia saulė
ir, atrodo, nelis. Ekskursija po Vilnių sekmadienį neįprasta, nes negali parodyti bažnyčių iš vidaus, nebent
žinai, kada yra pertraukos tarp pamaldų. Šv. Petro ir
Povilo bažnyčioj toks laikas yra po 9 val., nuo jos ir pradėjom. Rytų vokiečiams bažnytinės temos dažniausiai
tolimos, skirtingai nuo bavarų ar austrų, tad daug klausimų jiems nekyla. Toliau važiuojam Olandų gatve, pasakoju apie žaliąjį Vilnių, Kalnų parką, Belmontą ir Napoleoną, dėl gražaus vaizdo tą vietovę taip pavadinusio.
Sustojam apžvalgos aikštelėj ant Subačiaus kalno. Nors
ir ne tas vaizdas, kurį Napoleonas matė, bet nė kiek neprastesnis, ypač rytą, kai saulė gražiai išryškina spalvas ir kontrastus. Visoms grupėms šitą vaizdą rodau.
Kai praėjusį sezoną Taline estų gidė visus turistus išlaipino įlankos krantinėje su vaizdu į senamiestį, supratau, kad tai daryti tiesiog būtina, nes žmonės kelionę
prisimins tik iš nuotraukų, o juk mūsiškis vaizdas kur
kas gražesnis. „O kas ten?“ – visi klausia ne apie Gedimino bokštą ar Jonų varpinę, bet apie cerkvę žaliais
kupolais ant Basanavičiaus kalno. Ta ryški žalia spalva
iš karto visiems užkliūva. Į Katedrą neužeiname, nes
mišios vienerios po kitų, nors esu matęs, kad kiti gidai
nedvejodami veda savo pulkus ir per mišių vidurį. Kaip
ir visiems vokiečiams pasakoju apie Gedimino prospektą, leidžiu atspėti, kaip pagrindinė miesto gatvė buvo
pavadinta po karo (Stalinstrasse, Leninstrasse). „O šitos
liepos iš Vokietijos. Čia mūsų Unter den Linden“. Dar
parodau ir Bernardinus. Ypač dėl tų, kurie galbūt nelabai suvokia, kas čia dėjosi
sovietų laikais (vokiečiai juk
į Genocido muziejų neina).
Rugpjūčio 8 d. Rygą vakar pasiekiau tik visai vakare. Likus iki sienos važiuoti
dvidešimt kilometrų, kinkas
pakirto mintis, kad neturiu
paso! Latvių pasieniečiai buvo griežti, bet teisingi – jokių kitų pažymėjimų ar kopijų faksu. Pateik pasą ir
galėsi keliauti. (Asmens tapatybės kortelės, kuri puikiausiai tilptų piniginėje,
nepasidariau, nors prieš metus jau buvau užpildęs visas
anketas pasų poskyryje, bet
darbuotoja į tokį mano ke-

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2005 / 9

DIENORAŠTIS

tinimą atsakė gana mįslingai: „Tai vadinama časy na
trusy, t. y. laikrodį keisti į kelnaites“. Norėjo vaizdingai
pasakyti, kad galiojantį pasą keisti į naują pasą ir tapatybės kortelę yra akivaizdžiai nuostolinga.) Palikau
vairuotojui smulkų Rygos žemėlapį, parodžiau, kaip
nuvažiuoti iki viešbučio, ir kaltai šypsodamasis atsisveikinau su grupe iki vakaro. Iš karto prisiminiau keliones į užsienį su choru: vos ne kaskart kas nors pramiegodavo išvykimo valandą arba pamiršdavo pasą ir
reikėdavo važiuoti į kitą miesto galą žadinti arba to
paso ieškoti. „Kaip gi šitaip galima?“ – piktindavausi.
Šį kartą pats likau ant sienos – puiki iliustracija albumui „Jau man tai šitaip nenutiks“. Sulaukiau maršrutinio autobuso į Panevėžį. Artimieji atlėkė iš Vilniaus
su pasu, kuriuo puikuodamasis po poros valandų kirtau sieną mikroautobusu „Vilnius–Ryga“. Susidarė įspūdis, kad visi keliai Latvijoje remontuojami taikant
ypatingą metodą, kai eismui paliekama tik viena juosta, kuria srautas iš vienos ar kitos pusės paleidžiamas
maždaug kas penkias minutes pagal šviesoforo signalą. Tų šviesoforų šimtai. Jau už Bauskės vienoje tokioje
atkarpoje sustojome įsijungus raudonam signalui. Praėjo penkios, dešimt minučių. Mašinų srautas iš priešingos pusės nesiliovė, t. y. mums ir toliau degė raudona
šviesa, sparčiai augo kamštis. Vairuotojas ėmė keiktis
ir rūkyti, bet tik po keliolikos minučių pasirodė latvių
policija, išjungė tą šviesoforą ir leido mums važiuoti.
Taip Rygos centrą pasiekėme jau po aštuonių. Miesto
planą buvau palikęs vokiečių vairuotojui, tad teko dar
nemenkai paklaidžioti, nes pastatas, kurį įsivaizdavau esant mūsų viešbučiu kitame upės krante, pasirodė esąs Latvijos televizija, bet tai sužinojau tik perėjęs
ilgiausią tiltą. Žygiuoju atgal, paguodos prizas – nuostabus saulėlydis. Ant kito tilto, jau prie senamiesčio,
susitinku pasivaikščioti einančius grupės vairuotoją ir
jo šauniąją mamą, su kuria net bičiuliškai apsikabinome iš susitikimo džiaugsmo. Viešbutis, neabejoju, čia
pat, einu teisinga kryptimi, bet intuicija šiomis dienomis mane akivaizdžiai vedžioja už nosies; prie Radissono nusuku į šoną ir dar pusvalandį grožiuosi Rīga
by night, kol neapsikentęs sėdu į taksi jau prie trečio
tilto, prie pastato, apie kurį vidinis balsas vis šnabždėjo „Tikrai čia“, ir kuris buvo Latvijos spaudos rūmai.
Po penkių minučių viešbučio fojė dar kartą sveikinuosi su jau po pasivaikščiojimo sugrįžusiais vairuotoju ir
mama ir pasakoju, kad taip pat dar šiek tiek maloniai
pavaikštinėjau.
Šiandien dangus kaip maišu aptrauktas – pliaupia.
Latvių gidė brenda su mūsų grupe per balas, pristatydama nepakartojamą Rygos jugendštilį, kurio pro skėčius daug nepamatysi. Jokių prošvaisčių.
Rugpjūčio 28 d. Laukiu lėktuvo iš Miuncheno. Šitą
grupę vežios autobusas iš Latvijos. Į aikštelę prie oro

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2005 / 9

uosto jis atvažiavo kiek vėluodamas, bet lėktuvas irgi
vėluoja. Vairuotojo pavardė beveik kaip mano – Tumasevics. Pasirodo, jo senelė gyveno netoli Šalčininkų, tik
tėvas kažkada iškeliavo gyventi į Kaliningrado sritį, o
jis pats – į Latviją. Atsargiai užklausiu apie rusakalbių padėtį. Latvijoje beveik 400 000 žmonių vadinami
nepiliečiais, dauguma – rusakalbiai. Vairuotojas sako,
kad pilietybę gauti norėtų daugelis, tik kad neįmanoma išlaikyti tų egzaminų, kiti nepraeina lojalumo testo
ir apskritai mažai tvarkos. Jis pats ketina tvarkytis dokumentus dėl Lietuvos pilietybės.
Rugpjūčio 30 d. Vienas iš bavarų turistų, kokių 80
metų senukas, vis manęs klausia, ar keldamiesi į Kuršių Neriją matysim Klaipėdos uostą. Pasirodo, jis karo
metu tarnavo vokiečių laivyne ir jo laivas iš Karaliaučiaus kelioms valandoms buvo įplaukęs į Memelio uostą, bet šį rytą Naujoji perkėla skendi rūke, plaukiam
tarsi į jūros platybes. Uostą buvęs jūreivis pamato tik
pavakare mums jau keliantis atgal į Klaipėdą. Pernai
su viena grupe keliavo panašaus amžiaus buvęs vokiečių karo belaisvis, sulaikytas Lietuvoje, o kalėjęs Rygoje. Stebiuosi tokių žmonių ištverme ir geru ūpu. Nuolat
juokaudamas kalbino mane tai latviškai, tai rusiškai.
Rugsėjo 15 d. Ką tik palydėjau į Rusiją paskutinę šios
vasaros grupę. Vaikštau po Narvą. Į Taliną neskubėsiu,
rūpi šitas miestas. Jau nuo sienos kontrolės posto matyti įspūdingi tvirtovės mūrai, bet pirmiausia lekiu į stotį pasirinkti autobuso į Taliną (važiuoja kas valandą).
Mieste gyvena beveik vien rusakalbiai, užrašai, aišku,
visur estų kalba. Rusiški užrašai krenta į akis tik prie
įėjimų į dėvėtų rūbų parduotuves, o jų čia dešimtys. Kavinėse kainos, ko gero, du, o gal ir tris kartus žemesnės nei Taline. Susidarė įspūdis, kad Talino senamiestis
šiandien apskritai eiliniam piliečiui neprieinamas. Viskas orientuota tik į nutukusį kruizinio laivo keleivį (tų
laivų šiemet Taliną aplankė virš 400) arba pramogų ir
išgertuvių pasiilgusį suomį. Dėl to šiandien man mielesnė Narva. Centrinėje Puškino gatvėje kyšteliu nosį į
turizmo informacijos centro kambarėlį. Tuojau esu sutinkamas kaip ilgai lauktas svečias, gaunu krūva lankstinukų, knygelių apie miestą ir kryptį link pagrindinių
įžymybių – tai keli išlikę senamiesčio namai, paminklas – liūtas, Švedijos simbolis, neseniai pastatytas Karolio XII garbei, minint jo pergalę prie Narvos prieš Petrą I. Šalia paminklo – apžvalgos aikštelė. Matyti Narvos
upė, kairiajame krante dar kalavijuočių statytos pilies
bokštas ir gynybinės sienos dalis, kitame rusų caro Ivano jau XVII a. statyta tvirtovė, virš vieno iš jos bokštų
plevėsuoja Rusijos vėliava – tai Ivangorodas – tarsi antroji Narvos pusė. Galbūt kitaip susiklosčius istorinėms
aplinkybėms tai būtų Estijos Budapeštas. Kitą vasarą
reikės turistams pasiūlyti pasivaikščioti po Narvą. 
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SOLIDARUMUI – 25

APIE SOLIDARUMĄ
Algirdas Saudargas

Redakcijos pakviestas parašyti apie Solidarumą, mačiau tris būdus tai padaryti. Pirmasis – atkurti asmeniškus prisiminimus iš tų laikų, kai lenkai Suvalkuose
pastatė retransliatorių ir Kaune atsirado galimybė matyti pirmąją Lenkijos televizijos programą. Ant stogų
dygo antenos, nukreiptos į pietus, o nustebusios akys
žvelgė pro šį netikėtai atsivėrusį langelį į bent šiek tiek
kitokį pasaulį. Šiandien ne kažin kas iškyla atmintyje,
veikiau jausmai negu faktai. Didžiulė euforija Solidarumo pakilimo metu ir nusivylimas (bet ne nuostaba)
išvydus karine uniforma apsirengusį televizijos diktorių. Kai Solidarumas vėl atsigavo ir ėmė valdžią, mes
jau turėjome savo Sąjūdį ir į kaimynus nebebuvo laiko
žvalgytis.
Antrasis būdas – oﬁcialus pagiriamasis žodis ir sveikinimai garbingos 25 metų sukakties proga, išvardijant nuopelnus griaunant komunistinę sistemą. Šis būdas pritinka oﬁcialiam renginiui. Aš galiu tik mintimis
prie šių minėjimų ir sveikinimų kuo nuoširdžiausiai
prisidėti.
Lieka trečias būdas – pasitelkus istorikų studijas
bei apžvalgininkų svarstymus, pamėginti suvokti, kas
buvo tas Solidarumas ir dėl ko jį šiandien vis dar reikia
prisiminti. Neišvengsime ir palyginimo su mūsų pačių
Sąjūdžiu.
Dvidešimt penkeri metai – tai ketvirtis amžiaus. Amžiais matuojama istorija. Taigi Solidarumo gimimas,
nors dar gyvas amžininkų atmintyje, bet jau beldžiasi
į istoriją. Pati minima data, 1980 m. rugpjūčio 31-oji,
nėra organizuoto darbininkų sąjūdžio Lenkijoje pradžia. Darbininkai Lenkijoje protestavo nuolatos. Tuo
laiku gyvi atmintyje buvo 1970 m. gruodžio įvykiai, kai
Gdanske, Gdynėje, Ščecine buvo šaudoma į minią, žuvo
dešimtys žmonių. Aštuoniasdešimtųjų vasarą, valdžiai
pakėlus kainas, darbininkai vėl atsakė streikais.
1980 m. rugpjūčio 10 d. tuometinis neformalus Pakrantės laisvųjų profsąjungų lyderis Bogdanas Borusewiczius šnekino Lechą Wałęsą, kad keltų į streiką
Gdansko ir Gdynės įmones. Wałęsa dvejojo. Kaip jis
pats aiškina, tai nebuvo šiaip svyravimas, bet klausimas sau pačiam: ar jau metas, ar šis mūšis ne per anksti? Ir štai jau po dvidešimties dienų jis pasirašo susitarimą su vicepremjeru Mieczysławu Jagielskinu, kuriuo
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Lenkijos valdžia mainais į streikų pabaigą sutinka pripažinti laisvas profsąjungas. Pasirašymo ceremoniją
transliuoja televizija ir visa Lenkija pirmąsyk išvysta
naująjį lyderį, pasirašantį milžinišku rašikliu su popiežiaus atvaizdu. Niekas nebegali atsakyti į klausimą, ar
buvo per anksti ir kaip būtų, jei būtų buvę kaip nors
kitaip? Tačiau verta pasvarstyti, o ko vis dėlto klausė
Wałęsa, ko jis galėjo tikėtis iš tinkamo laiko momento.
Ankstesnieji streikai Lenkijoje, ypač 1956-ųjų birželį, 1968-ųjų kovą, 1970-ųjų gruodį ir 1976-ųjų birželį baigdavosi demonstracijomis gatvėse, kurios būdavo
grubiai išvaikomos, liejosi kraujas, žuvo žmonės. Jeigu
protestai peraugs į sukilimą – bus kaip 1956 m. Vengrijoje. Tad jeigu pati valdžia išdrįs per daug keisti,
bus kaip 1968 m. Čekoslovakijoje. Prieš pusmetį sovietų kariuomenė įsiveržė į Afganistaną. Visa tai Wałęsa gerai žinojo. Nežinojo jis to, kas bus po dešimtmečio – 1988–1989 m. sąvartoje valdžia Lenkijoje buvo
priversta sėsti prie apskrito stalo, o per metus kitus komunistai visiškai prarado valdžią. Taip atsitiko todėl,
kad komunistinė sistema sužlugo pačioje Sovietų Sąjungoje. Wałęsa galėjo tokį scenarijų įsivaizduoti, bet
puikiai suprato, kad jam laikas tikrai dar neatėjo. Tad
ko jis galėjo tikėtis?
Paprasčiausia ir be galo įdomu būtų paklausti paties
Wałęsos, bet tai būtų jau kitas žanras. Pasinaudojau jo
vardu, norėdamas aiškiau nusakyti klausimą: kuo skyrėsi tie pusantrų Solidarumo metų nuo visų kitų išvardytų įvykių ir kodėl juos verta prisiminti?
Viskam reikia laiko. Viskas turi savo trukmę ir ribas
laike. Lašas po lašo pripildo indą ir srovė pasipila per
kraštus. Taip formuojasi visuomenės gyvenimo ritmas.
Galima jį paspartinti ar sulėtinti, bet jo eigos logiką
sunku pakeisti. Opozicijos Lenkijoje lyderiai jautė, kad
metas yra brandus įsukti pasipriešinimo smagratį visu
smarkumu. Visuomenė įkvėpta lenko popiežiaus vizito,
streikai suteikia puikų svertą valdžią spausti. Bet ar
ne per anksti, ar nesulauks „internacionalinės pagalbos“? Kita vertus, ar jau nebus per vėlu? Sovietų spaudžiama Lenkijos valdžia jau 1980 m. rugpjūtį pradeda
rengtis įvesti karinę padėtį. Istorijos laikrodis tiksi. Karinė padėtis buvo įvesta 1981 m. gruodį, taigi po pusantrų metų. Sprendimą valdžia buvo priėmusi jau spa-
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lį ir laukė patogaus momento. Karinės padėties, kuri
teisiškai buvo karinis perversmas, įvedimui buvo labai
kruopščiai pasirengta. Tokia įvykių eiga, matyt, buvo
neišvengiama. Jau 1980 m. gruodžio pradžioje sovietų
vadai informavo lenkus, kad Sovietų Sąjungos, VDR ir
Čekoslovakijos kariuomenės yra pasirengusiuos kiekvieną akimirką įžengti į Lenkijos teritoriją. Kitų metų
pavasarį Lenkijoje prasidėjo Varšuvos pakto kariniai
manevrai, kurių pabaiga buvo nuolat atidedama. Tikėtina, kad sovietų valdžia atsisakė intervencijos tik lenkų įtikinta, kad jie susitvarkys patys.
Karinė padėtis Solidarumo nesunaikino, tačiau jo
veikla buvo paralyžiuota, o visuomenė, artėjant lemtingiems 1989-iesiems – išvarginta ir išsekinta. Ką davė
tie pusantrų metų Solidarumo pakilimo, ar nebuvo tai
eilinė streikų banga?
Išdrįsčiau atsakyti, kad Solidarumas per tą pusantrų
metų prakalbino tautą. Tai metaforiškai skambantis ir
šiek tiek mistiﬁkuojantis posakis. Suprantama, tautą
sudaro konkretūs žmonės ir kalba taip pat žmonės. Sakyti, kad kalba tauta, ir nemistiﬁkuoti galima tada, kai
žmonės kalba ypatingu būdu, kai galima tvirtinti, kad
jie kalba vienu balsu. Kažkas duoda pradžią, pasiunčia
signalą, kad jau atėjo laikas, ir žmonės prabyla. Iš tiesų (čia galime prisiminti ir mūsų Sąjūdžio pradžią) jie
nieko nauja vienas kitam nepasako, viskas yra seniai

žinoma ar nujaučiama, tiesiog atėjo laikas išsakyti. Yra
ir ginčų, ir barnių, bet tam tikri dalykai kalbami vienu balsu ir tuos dalykus vienodai jaučia vienos tautos
nariai. Kalbama ne tik žodžiais, bet ir ženklais, simboliais, ir svarbiausia – vieningais valios pareiškimais.
Todėl visai tikroviška yra sakyti, kad kalba pati tauta.
Fizikoje tokį reiškinį vadina rezonansu, kai svyravimai
labai sustiprėja, jeigu jie vyksta vienu ritmu. Tautos
balsas taip pat yra labai stiprus ir ilgai atsimenamas.
Tokie laikotarpiai istorijoje reti ir neilgai trunka. Štai
kodėl lenkai sako, kad Solidarumas atnešė laisvę, o kai
atėjo laisvė, neliko solidarumo. Štai dėl ko Lietuvoje su
nostalgija žvelgiame į Sąjūdžio laikus ir ilgimės nebegrįšiančios vienybės.
Verta prisiminti ir minėti Solidarumo (ir mūsų Sąjūdžio) metines dar dėl vieno dalyko, kuris turėtų sulaukti didesnio tyrinėtojų dėmesio. Solidarumą pavadino
„save apribojančia revoliucija“. Tas vidinis iš savęs (iš
tautos?) sklindantis santūrumas būdingas ir mūsų Sąjūdžiui bei mūsų šiaurinių kaimynų liaudies frontams,
Čekoslovakijos ir Vengrijos išsilaisvinimui 1989 m. Jį
pratęsė pastarieji įvykiai Gruzijoje bei Ukrainoje. Tai,
kas bendra ir karštakošiams gruzinams, ir santūriems
šiauriečiams, negali būti vidinis tautos bruožas. Tai,
matyt, yra epochos ženklas, beje, vienas iš nedaugelio
nuteikiantis optimistiškai.


Erazm Ciołek. Lechas Wałęsa Gdansko laivų statykloje. 1980 m. rugpjūtis. Lenkų instituto Vilniuje nuotrauka
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Trepsėjimas vietoje
KĘSTUTIS K. GIRNIUS

Vokietijos rinkimai baigėsi lygiosiomis. Krikščionys demokratai laimėjo
35,2% balsų, jų pagrindiniai varžovai
socialdemokratai beveik tiek pat –
34,2%. Pagrindiniai krikdemų sąjungininkai, Laisvieji demokratai, surinko
9,8%, socdemų koalicijos partneriai
žalieji – 8,1%. Tad nė vienas blokas
neturi daugumos ir negali savo jėgomis sudaryti naujos vyriausybės. Radikalioji Kairiųjų partija, kuri sutelkė
buvusius komunistus ir radikaliausius socialdemokratus, surinko 8,7%
balsų. Bet visos kitos griežtai atsisakė su ja bendrauti, tad ji liks koalicijos
sudarymo derybų stebėtoja.
Daugelį Vokietijos rinkimų rezultatai nuvylė. Sociologinės apklausos pranašavo krikdemų pergalę. Prieš keletą
mėnesių jie lenkė socdemus net 21%
balsų. Ir nors krikdemų populiarumas
mažėjo, labiausiai dėl jų vadovės Angelos Merkel nevykusios rinkimų kampanijos, vis dėlto buvo manoma, kad
partija surinks daugiau balsų negu
socdemai ir be didesnių sunkumų sudarys naują vyriausybę. O naujoji vyriausybė ryžtingai pertvarkys Vokietijos ūkį, drauge paskatindama ES šalis
atsisakyti pasenusių ekonominių doktrinų ir prisitaikyti prie naujų pasaulio ūkio reikalavimų. Buvo viliamasi,
kad Merkel vyriausybė bus toji deus ex
machina, kuri ne tik pasuks visą Europą globalizacijos linkme, bet ir pašalins diplomatinius nesutarimus, pagerindama Vokietijos ryšius su JAV ir
naujomis ES narėmis. Planų netrūko,
tik užmiršta laimėti Vokietijos rinkėjų pritarimą.
Rinkimų rezultatai gana tiksliai atspindi rinkėjų nuotaikas, jų nepasitenkinimą dabartine Vokietijos, ypač
jos ūkio padėtimi. Jie taip pat atspin-
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di pokyčių baimę, nenorą prisiderinti prie pakitusios pasaulio ūkio sąrangos. Būgštaujama, kad jų mylimą
socialinės gerovės valstybę reikės pertvarkyti, o pertvarkymai reikš paslaugų mažinimą. Tačiau vokiečiai ieško
atpirkimo ožių – ar tai būtų Kinija, ar
euras, ar Europos Sąjunga, – ir viliasi,
kad problemos stebuklingai išnyks.
Smarkiai nusivylė tie, kuri tikėjosi, kad krikdemai ir Angela Merkel išjudins Vokietiją iš mirties taško. Per
rinkimų kampaniją paaiškėjo tai, kas
anksčiau buvo įtariama, – kad Merkel
nėra nei charizminė asmenybė, nei itin
iškalbi. Socdemų vadovas Gerhardas
Schroederis lengvai laimėjo abu televizijos debatus, tuo ir patraukė svyruojančius rinkėjus. Bet Merkel padarė ir
stambių klaidų. Savo ekonomikos patarėju ji paskyrė radikalų laisvos rinkos rėmėją, kuris pasiūlė progresyvinį asmens pajamų mokestį pakeisti
proporciniu 25% mokesčiu. Tai sukėlė nerimą daugeliui žmonių, kurie tai
palaikė ženklu, kad krikdemai palaikys turtinguosius, nesirūpins socialinės gerovės valstybe. Krikdemų pažadas padidinti PVM nuo 16% iki 18%
tik sustiprino nuogąstavimus dėl ateities. Pagaliau Merkel nesugebėjo rinkėjams paaiškinti, kaip jos siūlomos
reformos paveiks kasdienį gyvenimą,
kas pasikeis. Tad socdemams pavyko
ją pavaizduoti esant abejingą paprastų žmonių likimui. Net paaiškėjus,
kad rinkėjai nusigręžia nuo krikdemų, Merkel iš užsispyrimo, nenoro ar
nesugebėjimo nekeitė savo rinkimų
kampanijos.
Kancleris Schroederis yra gerokai
miklesnis politikas, kuris vikriai reagavo į kintančias aplinkybes, išnaudojo kiekvieną progą. Uraganui Katri-

nai nusiaubus JAV, jis tikino, kad tik
tvirta valstybė pajėgi veiksmingai reaguoti į tokio masto katastrofas, supraski, tokia, kokia dabar egzistuoja Vokietijoje, o ne tokia, kurios valdžia taptų
bejėgė, jei pirmenybė būtų suteikta
mokesčių ir valdžios vaidmens mažinimui, ir kurioje privačios bendrovės turėtų teikti svarbiausias paslaugas. Jis pakartotinai
pabrėžė, kad socialdemokratai vykdys
reformas, bet neatsisakydami socialinio
teisingumo, ko nematyti krikdemų programoje.
Merkel šalininkai
ją gina. Esą ji yra
drąsi politikė, kuri ryžosi pasakyti tai,
ko žmonės nenorėjo, bet turėjo girdėti, pavyzdžiui, kad reikės didinti PVM.
Esą ji rinkėjams siūlė tinkamus vaistus, ir ne jos kaltė, kad jie jų neėmė,
taip tik pakenkdami sau. Bet gynėjų
gretos retėja, krikdemams įsisąmoninant, kad pražiopsota puiki proga perimti valdžią ir pasukti Vokietijos ūkį
nauju keliu. Posūkis reikalingas, nes
jau gerą dešimtmetį Vokietija išgyvena ūkio krizę, tiksliau tariant, ne tiek
krizę, kiek trepsėjimą vietoje. Bendras
vidaus produktas auga vos vieną nuošimtį per metus. Valstybės biudžetas
didėja. 11% gyventojų yra bedarbiai, ir
visos pastangos rasti jiems darbą kol
kas nesėkmingos. Vokietijos darbininkų algos yra aukščiausios pasaulyje,
šešis kartus didesnės negu kaimyninėje Lenkijoje, tad gresia darbo vietų
netekimas.
Apytikriai žinoma, ką reikia daryti.
Reikia mažinti darbo kaštus, liberalizuoti darbo rinkas, apkarpyti sociali-
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nes paslaugas, versti bedarbius rimčiau ieškoti darbo, apriboti kai kurias
didžiųjų profsąjungų teises. Schroederio vadovaujami socdemai jau žengė pirmuosius žingsnius šia linkme.
Priimta nemažai įstatymų, kurie pertvarkė pensijas ir sveikatos apsaugą,
sumažino bedarbių pašalpą, pajamų
ir korporacijų mokesčius. Šie pokyčiai
sukėlė nuogąstavimų, kad pradedama
griauti socialinės gerovės valstybę.
Nemažai socdemų priešinosi Schroederio reformoms, nerimavo ir platūs
gyventojų sluoksniai.
Daugelis vokiečių didžiuojasi socialinės gerovės valstybe, kurią laiko didžiausiu pokario pasiekimu. Vokietijos atstatymas ir ūkio suklestėjimas
buvo įspūdingas laimėjimas, reikalavęs daug darbo ir pasiaukojimo. Bet
tada aplinkybės buvo nepaprastai palankios ir nepakartojamos. JAV ir
Kanada, Vakarų Europa, Japonija ir
Sovietų Sąjungos vadovaujamas socialistinis blokas buvo vieninteliai rimti
pasaulio ūkio veikėjai. Varžovų nebuvo daug, jų šalių gyvenimo lygis ir atlyginimai buvo panašūs, tarptautinių
bendrovių vaidmuo buvo menkas, jos
jautė gilesnį įsipareigojimą savo šaliai
ir darbininkams. Dabartinėmis globalizacijos sąlygomis toks ūkio stebuklas beveik neįmanomas, nes pradėjus
kilti gyvenimo lygiui ir didėti atlyginimams, darbo vietos „plaukia“ kitur.
Kai kurios tarptautinės bendrovės jau
perkelia savo gamyklas iš Kinijos į
Vietnamą, kur atlyginimai maži. Panašiai elgiasi ir Lietuvos įmonės.
Ekonomikos stebėtojai mėgsta priešpriešinti senosios ir naujosios Europos
nuostatas globalizacijos ir ūkio reformų atžvilgiu. Baltijos valstybės, Slovakija, iš dalies ir Čekija laikomos
pažangos pavyzdžiais. Mažinami mokesčiai, įvedami proporciniai mokesčiai, skatinamas verslas, lengvatomis
stengiamasi patraukti užsienio bendroves. Kitaip tariant, drąsiai žengiama į globalizuotą pasaulio ūkį, kol senoji Europa kiša savo galvą į smėlį,
kad nereikėtų susidurti su tikrove.
Palyginimas tik iš dalies teisingas.
Lietuva ir kitos šalys neturėjo jokio
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pasirinkimo. 1992 m. jų ūkiai merdėjo, gyvenimo lygis buvo smarkiai smukęs, plito nedarbas, inﬂiacija buvo vos
suvaldoma. Reikėjo ką nors daryti,
siekiant sustabdyti ūkio ir šalies smukimą į bankrotą. To negalima sakyti
apie dabartinę Vokietiją ir Prancūziją, kurių gyvenimo lygis tebėra vienas
aukščiausių pasaulyje, kurių miestai
ir infrastruktūra kelia žavesį. Didžioji
krizė dar toli ateityje, sukauptas kapitalas ir turtas leistų dar dešimtmečius
patogiai gyventi. Antra vertus, juo ilgiau atidedamos reformos, juo mažiau
jos bus veiksmingos, nes kitos šalys
bus vis toliau pažengusios į priekį.
Vokietijos padėtį komplikuoja jos
audringa praeitis praėjusiame amžiuje. Vokiečiai labai vertina pastovumą,
vengia konﬂiktų, siekia rasti visiems
priimtiną sprendimą. Jie nesižavi kapitalizmu, net 70% juo nepasitiki, o socialinį teisingumą ir lygybę laiko didelėmis vertybėmis. Merkel ir krikdemai,
įsitikinę būsima pergale, nepakankamai dėmesio skyrė šiems rūpesčiams,
neįtikino rinkėjų, kad jie atsižvelgs į
visų interesus. Jie nepajėgė pašalinti
įspūdžio, kad jie perdėm kovingi, nesiklauso kritikų, nepaisydami protestų pasiryžę įgyvendinti savo planus.
Paskutinėmis rinkimų kampanijos
dienomis daugelis Vokietijos rinkėjų,
nors ir suprasdami, kad negalima gyventi kaip anksčiau ir kad socdemai
nepasuko ūkio nauju keliu, nesiryžo
atiduoti savo balso krikdemams. Merkel pražiopsojo retą progą laimėti gyventojų pasitikėjimą ir su stipriu užnugariu pradėti pertvarkymus.
Pagal Vokietijos konstituciją naujas
išrinktas parlamentas turi susirinkti į
savo pirmąją sesiją ne vėliau nei spalio 18 d. Nors tradiciškai tą dieną renkamas kancleris, šį kartą derybos, kurios žada būti itin sunkios, tikriausiai
nebus baigtos. Jeigu tikėtume tuo, ką
partijų vadovai dabar sako, valdančiosios koalicijos sudaryti bus neįmanoma. Bet politikai yra lankstūs, ir rytą
pritaria tam, ką išvakarėse atmetė.
Pasak kai kurių apžvalgininkų, socdemai gali mėginti užkirsti kelią bet
kokios koalicijos sudarymui, siekdami

naujų rinkimų, kuriuos tikisi laimėti.
Bet taktika rizikinga, nes šitoks politinis cinizmas gali sukelti daugelio pasipiktinimą. Juolab kad daug kas balsavo ne už socdemus, bet prieš Merkel ir
jos itin nevykusią rinkimų kampaniją.
Pakeitus Merkel kitu patrauklesniu
kandidatu, skiriant daugiau dėmesio
socialinėms problemoms, krikdemų galimybė laimėti gerokai padidėtų.
Labai tikėtina, kad krikdemai ir
socdemai sudarys vadinamąją didžiąją koaliciją ir kartu valdys šalį. Tokia
koalicija valdė Vakarų Vokietiją 1966–
1969 m. Bet jai sudaryti yra kliūčių.
Partijų vadovai – Merkel ir Schroederis – nuoširdžiai vienas kito nemėgsta ir abu nori vadovauti vyriausybei.
Smarkiai skiriasi partijų pagrindinės
politinės nuostatos dėl mokesčių mažinimo, verslo skatinimo, darbo rinkų
liberalizavimo, socialinės gerovės valstybės vaidmens. Vargu ar didžioji koalicija susitartų dėl ūkio ir socialinių reformų, ir veikiausiai žlugtų po kokių
dvejų metų.
Trečioji galimybė – įtikinti žaliuosius dalyvauti krikdemų ir laisvųjų demokratų vadovaujamoje vyriausybėje.
Bet pagrindinės žaliųjų ir Laisvųjų demokratų nuostatos net daugiau skiriasi negu socdemų ir krikdemų, tad būtų
dar sunkiau susitarti dėl reformų. Be
to, nemažai eilinių žaliųjų partijos narių priešintųsi dalyvavimui koalicijoje,
kurią laikytų nesuderinama su partijos principais.
Neaišku, kas vadovaus Vokietijai,
bet akivaizdu, kad nauja vyriausybė
neturės nei valios, nei galios grumtis
su šalies problemoms. Ne tik Vokietija trepsės vietoje. Sąstingis bus jaučiamas visoje ES. Tradiciškai Prancūzija ir Vokietija nubrėždavo Sąjungos
veiklos gaires. Bet po nesėkmingo referendumo dėl naujos ES konstitucijos Prancūzija daugiausia dėmesio
skirs vidaus politikai. Vokietija seks
jos pavyzdžiu. Tad nukentės Europos
pastangos didinti savo diplomatinę
įtaką pasaulyje, skatinti ūkių pertvarkymus, išjudinti Europos konstitucijos patvirtinimo procesą iš mirties
taško.
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SOVIETIKA

ISTORINĖS ATMINTIES SOVIETIZAVIMO
YPATYBĖS LIETUVOJE
Arūnas Streikus

Vienas svarbiausių būdų lietuvių tautos identitetui pakeisti, žinoma, buvo istorinės sąmonės transformavimas, sukuriant naują Lietuvos istorijos interpretaciją.
Keletą dešimtmečių panaudojant visas tuo metu įmanomas priemones masinei sąmonei veikti diegta Lietuvos istorijos versija, be abejonės, paliko pakankamai
gilų pėdsaką mūsų kolektyvinėje atmintyje. Kadangi
tuo laikotarpiu suformuoti stereotipai nesąmoningai
tebeveikia ir šiuolaikinius istorikų tyrinėjimus, tai jų
geresnis įsisąmoninimas ir kritiška analizė galbūt padėtų greičiau nuo jų išsivaduoti.
Sovietinė Lietuvos istorijos aiškinimo schema planingai ir nuosekliai buvo konstruojama nuo okupacijos
pradžios: dar 1941 m. pavasarį VKP(b) CK Propagandos ir agitacijos valdyba numatė priemones „marksistinei lietuvių liaudies istorijai“ parengti. Galutinį pavidalą ji įgijo 1958 m., kai buvo išleistas trumpasis Lietuvos
SSR istorijos variantas, redaguotas Juozo Žiugždos. Ši
koncepcija į vieną darinį sulydė marksistinės, ikisovietinio laikotarpio rusų ir lietuviškos tautinės istoriograﬁjos elementus. Ingredientų proporcijos šiame mišinyje
varijavo priklausomai nuo laikotarpio. Stalino laikais
dominavo marksizmu atskiestos XIX a. rusų istoriograﬁjos klišės apie neva išganingą Rusijos vaidmenį lietuvių tautos istorijoje. Lietuvos valstybingumo istoriją
apskritai siekta ištrinti iš kolektyvinės atminties: LDK
istorijos neliko vidurinio mokymo planuose, beveik nevykdyti jos moksliniai tyrimai, neskatintos meninės interpretacijos.
Padėtis gerokai pasikeitė nuo šešto dešimtmečio vidurio. Pagal sovietinį modelį reinterpretuotus kai kuriuos tautinės istorijos simbolius Antanas Sniečkus ir jo
aplinka mėgino panaudoti režimo legitimacijai. Smerkdama feodalinės praeities idealizavimą, LKP vadovybė nevengė šią praeitį pasitelkti savo autoritetui visuoARŪNAS STREIKUS (g. 1973) – istorikas, hum. m. dr. (2001).
VU Istorijos f-to lektorius. Skelbiamas straipsnis parengtas pagal pranešimą, skaitytą rugsėjo 15–17 d. vykusiame I Lietuvos
istorikų suvažiavime.
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menėje sustiprinti. Ypač sėkmingai buvo išnaudojami
herojiniai tautos istorijos puslapiai, susiję su kovomis
prieš kryžiuočius. Tuo metu buvo priimti sprendimai
ir pradėtos restauruoti Trakų, Skirsnemunės ir kitos
pilys. Valdžia taip pat labai palankiai įvertino didžiulį publikos susidomėjimą sukėlusius romantinius kūrinius: Vytauto Klovos operą „Pilėnai“ (1956) ir Juozo
Grušo dramą „Herkus Mantas“ (1957).
Artėjant Žalgirio mūšio 550-osioms metinėms, LKP
CK, motyvuodamas politiniu tikslingumu, prašė SSKP
CK leidimo jas plačiai paminėti. Laiške šio mūšio reikšmė apibūdinta taip:
„Šiame susirėmime jungtinės lietuvių, rusų, lenkų,
baltarusių ir ukrainiečių karinės pajėgos, dalyvaujant
čekų pulkams, sutriuškino Teutonų ordino kariauną,
kurio pusėje taip pat kovėsi skaitlingi riterių-feodalų
pulkai iš Prancūzijos, Anglijos, Belgijos ir kitų vakarų Europos šalių. Ši pergalė galutinai palaužė Teutonų
ordino galybę ir buvo jo žlugimo pradžia. Pergalė prie
Griunvaldo ilgiems šimtmečiams užkirto kelią vokiečių
grobikų agresijai prieš lietuvių ir slavų žemes“1.
Kaip matome, buvo akcentuojami antivakarietiški ir
lietuvių-slavų draugystės motyvai, tačiau tarp šio dokumento eilučių aiškiai justi ir tautinių jausmų eksploatacijos imperatyvas. Maskvai pritarus, LKP CK biuras
priėmė specialų nutarimą Žalgirio mūšio metinių proga Vilniuje surengti mitingą ir pastatyti memorialinį
akmenį Gedimino kalne2. Tiesa, kilus pilių skandalui,
Klovos sumanymas parašyti operą apie Žalgirio mūšį
buvo sutiktas ne itin palankiai, tačiau vėliau jis vis tiek
buvo realizuotas. Išnaudoti Žalgirio simboliką režimas
mėgino dar nuo SSRS–Vokietijos karo metų, kai jo vardu buvo pavadintas ne vienas sovietinių partizanų būrys. Baigiantis karui įkurta respublikinė sporto draugija taip pat pavadinta Žalgirio vardu. Sėkmingo Žalgirio
idiomos panaudojimo režimo politiniams tikslams patirties galėjo būti pasisemta ir iš Lenkijos, kur šio mūšio
1
1960 m. gegužės 30 d. LKP CK sekretoriaus V. Niunkos laiškas, in:
Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 205, b. 27, l. 79.
2
1960 m. liepos 3 d. LKP CK biuro nutarimas „Dėl Žalgirio mūšio
550-ųjų metinių“, in: LYA, f. 1771, ap. 206, b. 135, l. 6–7.
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550-osios metinės buvo paminėtos ypač plačiai. Tai buvo
gerai apgalvotos valdžios programos, skirtos Lenkijos
valstybingumo tūkstantmečiui pažymėti, dalis. Svarbiausi jos tikslai buvo neutralizuoti Bažnyčią, kuri rengėsi minėti Lenkijos krikšto tūkstantmetį, ir panaudoti
dozuotą nacionalizmą režimo legitimumui sustiprinti3.
Kai jau prabilome apie Lenkiją, reikia pažymėti,
kad kitas nemažiau sėkmingai į sovietinę lietuvių istoriograﬁją integruotas tautinės istoriograﬁjos elementas buvo neigiamas lenkų ir Lenkijos įvaizdis. Jis ypač
ryškus Krėvos ir Liublino unijų, pačios Abiejų Tautų
Respublikos vertinimuose. Sukryžminus juos su marksistine istoriograﬁja, buvo gauta schema, pagal kurią
lietuvių liaudies išnaudotojai paprastai sieti su svetimtaučiais (dažniausiai lenkų feodalais). Kraštutinę išraišką ši koncepcija įgavo dar 1946 m. pradžioje „Tiesoje“ išspausdintame Sniečkaus straipsnyje, kuriame jis
mėgino įrodyti, kad net buržuazinės Lietuvos laikotarpiu didžiausi lietuvių liaudies engėjai buvo svetimtaučiai dvarininkai ir kapitalistai. Sniečkaus ir jo bendražygių polonofobija po karo buvo neparanki Maskvai,
nes Lenkija tapo soclagerio dalimi, todėl tokias LKP
vadovybės nuotaikas mėginta tramdyti. Ir dėl minėto
straipsnio Sniečkus buvo kritikuojamas, o laikraščio
numeris, kuriame jis išspausdintas, vėliau uždraustas
viešai naudoti. Nepaisant to, antilenkiški stereotipai,
lietuviškame humanitariniame diskurse atsiradę tautinio atgimimo laikais, sovietmečiu dar labiau sustiprėjo ir iki šiol nėra galutinai įveikti.
Panašiai kaip kovų prieš kryžiuočius mitologemas,
sovietų režimas nuo šešto dešimtmečio vidurio savo
tikslams mėgino panaudoti ir XIX a. tautinio atgimimo
herojus, nutylint jų kūrybos ir veiklos antirusiškus aspektus. Gan sėkmingai buvo integruoti kai kurie Maironio ir Antano Baranausko kūrybos fragmentai, iš dalies reabilituoti Vincas Kudirka ir Jonas Basanavičius.
Dar 1957 m. Sniečkus reikalavo „pasiekti, kad Maironio poezija tarnautų mums“4. 1959 m. minint Kudirkos
100-ąsias gimimo metines LKP CK biuras nutarė jo
vardu pavadinti vidurinę mokyklą Kudirkos Naumiestyje, prie namo, kuriame jis gyveno, įrengti memorialinę lentą, surengti mokslinę konferenciją5. Nors išleisti
jo raštų rinkinio taip ir nesiryžta, keletas jo kūrybos
fragmentų buvo išspausdinta. Smarkiai kupiūruoti Basanavičiaus rinktiniai raštai buvo išleisti 1970 m.
Po 1957 m. kilusio skandalo dėl Aldonos Liobytės
libreto operai „Sukilėliai“ LKP CK su dideliu nerimu
laukė šimtųjų 1863 m. sukilimo metinių. 1962 m. pa-

baigoje priimtame LKP CK prezidiumo nutarime šiuo
klausimu sukilimas įvertintas kaip labai svarbus įvykis lietuvių tautos istorijoje, 1859–1861 m. Rusijoje susidariusios revoliucinės situacijos logiška išdava. Viešame diskurse nurodyta pabrėžti „brolišką tautų kovą
prieš socialinę priespaudą“6. Režimas griežtai kontroliavo, kad sukilimo metinėms skirti renginiai neperžengtų oﬁcialių rėmų. 1964 m. Lietuvos respublikinėje
bibliotekoje atidarytą dailės parodą sukilimui atminti,
kuri nebuvo numatyta oﬁcialių renginių sąraše, o dauguma jos eksponuotų kūrinių neatitiko valdžios požiūrio, po kelių dienų buvo liepta nuimti.
Svyravimas tarp noro panaudoti kai kuriuos lietuviškojo nacionalizmo simbolius sovietinio režimo legitimacijai sustiprinti ir baimės, kad tai išprovokuos opozicinių nuotaikų sustiprėjimą, akivaizdžiai atsispindėjo ir
Dariaus ir Girėno „reabilitacijos“ atveju. Artėjant „Lituanicos“ skrydžio 25-osioms metinėms, buvo pradėta
kritikuoti Kauno istorijos muziejaus vadovybę dėl „neteisingo“ šio įvykio vertinimo per pirmąjį okupacijos
dešimtmetį, nurodyta atkurti jam skirtą ekspoziciją.
Kita vertus, likviduojant senąsias kapines Kauno centre, buvo sunaikintas čia buvęs Dariaus ir Girėno memorialas. Per Dariaus ir Girėno skrydžio metines buvo
organizuojami oﬁcialūs renginiai, bet tuo pat metu ribojamos spontaniškos akcijos jiems pagerbti. 1969 m.
surengę akciją Stepono Dariaus tėviškei išsaugoti žygeiviai dėl jos patyrė rimtų nemalonumų. Dėl itin priekabios cenzūros labai sunkiai į ekraną prasimušė ir
Raimondo Vabalo ﬁlmas „Skrydis per Atlantą“.
Dar vienu istorijos simbolių pritaikymo praktinėms
sovietų režimo reikmėms pavyzdžiu galima laikyti septinto dešimtmečio viduryje kilusią iniciatyvą atgaivinti miestų ir miestelių herbus. Šio proceso kontrolei 1966 m. prie Kultūros ministerijos buvo sudaryta
speciali Heraldikos komisija, kuri iki 1970 m. vidurio
patvirtino 42 herbus. Iš jų beveik pusė buvo atkurtieji
istoriniai. Herbų atvaizdais imta puošti miestų riboženklius, autobusus, gaminti suvenyrus, komisijos patvirtintus herbus spausdino „Kultūros barai“ (įdomu, kad
1988 m. buvo daroma tas pats). Didžiausi nesutarimai
kilo dėl Vilniaus herbo. Miesto valdžia vietoj Šv. Kristoforo norėjo herbo su Gedimino pilies bokšto atvaizdu,
o komisija siūlė legendinį milžiną Alkį, neva pastačiusį
Vilnių. Tokį pasiūlymą Juozas Jurginis argumentavo
tuo, kad „jau XIX a. pažangieji to meto istorikai kovojo
su klerikalais, įrodinėdami, kad Vilniaus herbo prototipas yra legendarinė būtybė, o ne šventasis“7. Kompro-

3
Zaremba, M., Komunizm, legitymizacja, nacjonalism. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce, Warszawa,
2001, s. 154.
4
1957 m. sausio 16 d. įvykusio rašytojų komunistų pasitarimo su valdžios atstovais stenograma, in: LYA, f. 16895, ap. 2, b. 226, l. 5.
5
1959 m. sausio 2 d. LKP CK biuro nutarimas dėl V. Kudirkos 100-

ųjų gimimo metinių paminėjimo, in: LYA, f. 1771, ap. 196, b. 69, l.
5–6.
6
1962 m. gruodžio 18 d. LKP CK biuro nutarimas dėl 1863 m. sukilimo metinių paminėjimo, in: LYA, f. 1771, ap. 218, b. 134, l. 3–4.
7
Jakelaitis, V., Saulei leidžiantis – toks buvimas drauge, II knyga,
Vilnius, 2002, p. 220.
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ir siekiant ištrinti buvusią jų funkciją. Esminėmis sovietinės paveldosaugos strategijomis tapo dekontekstualizacija ir muzeiﬁkacija. Dar 1956 m. uždarytoje
Vilniaus arkikatedroje buvo atidaryta Paveikslų galerija. Sėkmingai prigijus tokiam dekontekstualizacijos
modeliui, septinto dešimtmečio antroje pusėje imta
daug plačiau panašiai „pritaikyti“ ir kitas uždarytas
bažnyčias. Šv. Kazimiero bažnyčioje po restauracijos
atidarytas Ateizmo muziejus, Šv. Jonų – Mokslo, Visų
Šventųjų – Liaudies meno, Kauno Įgulos bažnyčioje – Skulptūros ir vitražo, Pažaislio vienuolyne – M. K.
Čiurlionio muziejaus senojo meno ekspozicija. Religinio
meno vertinimas tik estetiniu požiūriu sudarė prielaidas įsitvirtinti nuostatai, kad jį tinkamiausia saugoti
valstybinėse saugyklose. 1972 m. Kultūros ministerija
priėmė nutarimą, kuriuo LSSR Dailės ir Čiurlionio muziejai buvo įpareigoti perimti „blogai saugomus“ dailės
paminklus iš veikusių maldos namų8. Taip prasidėjo
nauja bažnyčių apiplėšimo banga, gerokai praturtinusi

valstybinių muziejų fondus. Tokios piratinės nuostatos
gajumas yra viena iš priežasčių, lemiančių iki šių dienų
tebesitęsiantį nesusikalbėjimą tarp kai kurių valstybinių muziejų ir Bažnyčios.
Dar svarbiau už senosios istorijos perrašymą režimui buvo suformuoti reikiamą požiūrį į XX a. įvykius
Lietuvoje. Pasibaigus partizaniniam pasipriešinimui,
buvo susirūpinta svariau pagrįsti nuo pirmųjų okupacijos dienų diegtą negatyvų „buržuazinio nacionalisto“
įvaizdį. 1958 m. gegužės 12 d. LKP
CK biuras priėmė specialų nutarimą
„Dėl geresnio archyvinių dokumentų ir faktų, demaskuojančių buržuazinius nacionalistus panaudojimo
partinėje propagandoje“9. Juo Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla buvo įpareigota parengti ir išleisti 3 tomų archyvinių
dokumentų rinkinį, turėjusį atspindėti „buržuazinių nacionalistų piktadarystes“ nepriklausomoje Lietuvoje, nacių okupacijos ir pokario
metais. Taip pat buvo numatyta sudaryta specialią grupę KGB archyve
buvusių dokumentų atrankai. Šios
grupės atrinktų ir kupiūruotų dokumentų ir buvo daugiausia 1960 m.
pradėtos leisti serijos „Faktai kaltina“ leidiniuose („Kraują sugėrė
Dzūkijos smėlis“, „Hitleriniai parašiutininkai“, „Žudikai bažnyčios prieglobstyje“ ir kt.). Vėliau buvo sudaryta archyviniams dokumentams skelbti redakcija prie
MA, kuri parengė ne vieną panašaus pobūdžio dokumentų rinkinį.
Kita vertus, septintame dešimtmetyje buvo uždegta žalia šviesa meno kūriniams, kurie, išlikdami politiškai priimtini, bandė meniškai įtaigiau interpretuoti partizanų karo temą. Tai davė pradžią „brolžudiško
karo“ koncepcijai, kuri didelei visuomenės daliai priimtina iki šiol. Ryškiausiai šią koncepciją įkūniję kūriniai – Mykolo Sluckio romanas „Laiptai į dangų“ (1963)
ir Vytauto Žalakevičiaus meninis ﬁlmas „Niekas nenorėjo mirti“ (1965) – susilaukė aukšto valdžios įvertinimo. Tuo tarpu ideologiškai dviprasmiškesni Jono
Mikelinsko („Kūdikėlis“, išspausdintas 1968 m. „Nemune“) ir Romualdo Lankausko apsakymai („Gyvačių
augintojas“, išspausdintas 1968 m. „Pergalėje“), nors ir
praėjo cenzūros ﬁltrą, buvo sutikti labai priešiškai kaip
bandymas „reabilituoti banditizmą“. Teigiamai partizaninį pasipriešinimą bandęs pavaizduoti Jonas Laucė

8
1972 m. sausio 25 d. LSSR Kultūros ministerijos kolegijos nutarimas
„Dėl blogai saugomų dailės paminklų perdavimo į valstybinius muziejus“,

in: Lietuvos literatūros ir meno archyvas, f. 342, ap. 1, b. 2290, l. 27.
9
LYA, f. 1771, ap. 191, b. 527, l. 11–12.

miso rasti taip ir nepavyko, o 1971 m. heraldikos atkūrimo kampanija staiga nutrūko. Reaguojant į miestų
heraldikos uždraudimą Rusijoje, komisijos veikla buvo
sustabdyta, o jos patvirtintus herbus uždrausta viešai
demonstruoti.
Postalininiu, o ypač pochruščioviniu laikotarpiu imta
labiau rūpintis ir ideologiškai svetimu kultūros paveldu: sakraliniais pastatais ir jose buvusiomis meno vertybėmis. Tai buvo daroma pabrėžiant jų meninę vertę

Ženkliukai, pagaminti Vilniaus dailės kombinate XX a. 7–8 deš.
Iš privataus kolekcininko rinkinio
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1971 m. buvo nuteistas dvejus metus kalėti. „Brolžudystės“ ir „pilietinio karo“ vaizdiniui Lietuvos gyventojų sąmonėje įtvirtinti buvo pasitelktos ir vadinamosios
monumetaliosios propagandos priemonės. Būtent septinto dešimtmečio antroje pusėje imta masiškai statyti
memorialinius akmenis ir atminimo lentas nuo „buržuazinių nacionalistų“ pokario metais nukentėjusiems
sovietų valdžios aktyvistams.
Tuo pat metu imta pabrėžti ir tai, kad lietuvių liaudies dauguma Sovietų Sąjungos pusėje aktyviai kovojo
prieš nacius SSRS–Vokietijos karo metais. Dėl to buvo
prisimintas ir iškeltas 16-osios lietuviškos divizijos indėlis (1965 m. išleistas fotograﬁjų albumas „Kovų keliais“). Taip pat stengtasi pagrįsti prosovietinio partizaninio pasipriešinimo karo metais autentiškumą, t. y.
parodyti, kad jis buvo stipriai remiamas vietos gyventojų. Smarkiai padaugėjo istorinės ir memuarinės literatūros šia tema, buvo statomi paminklai. Tos pačios
tendencijos išraiška galima laikyti ir tuo metu iškilusius memorialus Pirčiupiuose ir Paneriuose, kurie turėjo įamžinti lietuvių liaudies kančias nacių okupacijos
metais. Ideologinė svarba, be abejonės, padėjo „Pirčiupio motinos“ autoriui skulptoriui Gediminui Jokūboniui gauti Lenino premiją.
Panerių memorialas buvo pastatytas vietoj 1952 m.
nugriauto religinio turinio paminklo, kuris įamžino čia
sušaudytų žydų atminimą. Holokausto aukos nuo šešto dešimtmečio pradžios buvo įvardijamos kaip žuvę
sovietiniai piliečiai. Taip buvo stengiamasi iš lietuvių
istorinės sąmonės ištrinti atminimą apie Lietuvos žydus ištikusią katastrofą nacių okupacijos metais, ištirpdant ją viename „tarybinės liaudies“ kančių katile.
Kita vertus, septintame dešimtmetyje buvo ypač suaktyvinta sovietų valdžios nacių kolaborantais laikytų asmenų medžioklė ir jų diskreditacija. Būtent tada
buvo tikslingai supintos Birželio sukilimo ir holokausto gijos, kurių iki šiol niekaip nesugeba atnarplioti Lietuvos istorikai.
Formuoti naująjį istorinės sąmonės turinį turėjo padėti ir paminklų griovimas bei naujų statymas. Naujų paminklų statymo politikos požiūriu ypač aktyvi ir
prieštaringa buvo šešto dešimtmečio antra pusė. Per
pirmąjį okupacijos dešimtmetį pirmiausia buvo statomi paminklai pagrindiniams sovietinės mitologijos
protagonistams, o vėliau buvo sumanyti ir pastatyti
paminklai, įamžinantys vietinius herojus, taip pabrėžiant senų „revoliucinių“ tradicijų egzistavimą Lietuvoje. Visų pirma buvo pradėtas diegti Vinco Mickevičiaus-

Kapsuko kultas, siekiant jį paversti savitu lietuviškuoju
Leninu. Jam pastatyti paminklai Vilniuje ir Marijampolėje, kuri nuo 1955 m. taip pat pavadinta jo vardu.
Antra, pastatyti pirmieji paminklai „revoliuciniams“
kultūros veikėjams: Petrui Cvirkai Vilniuje (1959), Juliui Janoniui Biržuose (pradėtas projektuoti šešto dešimtmečio pabaigoje, nors pastatytas tik 1976 m.). Tuo
tarpu pavieniai pasiūlymai pastatyti paminklą Vytautui Trakuose nesulaukė valdžios dėmesio, nors ir nebuvo vertinami kaip antitarybinė provokacija.
Septintame-aštuntame dešimtmetyje galutinai susiformavusioje sovietinėje lietuvių istoriograﬁjoje didžiausią srautą sudarė naujausios arba LKP istorijos
tyrinėjimai. Dauguma šitokio komunistinio pragmatizmo atstovų dirbo Partijos istorijos institute arba
aukštųjų mokyklų SSKP istorijos katedrose. Nors ir
paradoksalu, tačiau metodologiškai ir net ideologiškai
artimi jiems buvo pavieniai baltoﬁlinio pragmatizmo
tęsėjai, kurių ryškiausia atstovė buvo Pranė Dundulienė. Juos vienijo antikrikščioniškos arba antivakarietiškos nuostatos, be to, baltoﬁlams tautos vertybės buvo
svarbesnės už valstybingumo tradiciją, o tokia perspektyva buvo patogi vėlyvosios LDK idealizavimo kritikai,
neretai skambėjusiai iš aukštų tribūnų. Baltoﬁlijos ir
komunistinio pragmatizmo artimumą patvirtina epizodinės šių dviejų krypčių sąjungos. Antai 1977 m. Dundulienei netgi buvo suteikta Genriko Zimano redaguoto
LKP teorinio oﬁciozo „Komunistas“ tribūna, iš kurios ji
aštriai kritikavo Juozą Jurginį, ginčijusį neva aukštos
lietuvių pagoniškos civilizacijos vaizdinį10.
Senosios baltų kultūros tyrinėtojų, ypač Dundulienės, darbuose sufomuluota „aukštos“ lietuvių pagoniškos kultūros, kurią sugriovė krikščionybė, koncepcija,
be abejonės, buvo labai naudinga valdžios pastangoms
eliminuoti krikščioniškąjį tautinės kultūros matmenį.
Tai buvo viena iš pagrindinių priežasčių, dėl kurių aštunto ir devinto dešimtmečio viešajame diskurse buvo
sudarytos palankios sąlygos baltoﬁlijai11. Kad tai turėjo
nemenką poveikį, liudija šių dienų Lietuvos visuomenės imlumas pseudopagoniškos kultūros restauravimo
projektams.
Apibendrinant galima teigti, kad selektyvus kai kurių tautinio istorinio naratyvo elementų panaudojimas
buvo kryptinga sovietų valdžios politika, formavusi
tautiškai sovietinį identitetą. Galima daryti prielaidą,
kad tai ir buvo tas tautinis identitetas, kurį, kaip madinga tvirtinti, didžioji Lietuvos visuomenės dalis „išsaugojo“ sovietmečiu.


10
Bumblauskas, A., „Konﬂiktai Lietuvos sovietinėje istoriograﬁjoje:
psichologija ar metodologija?“, in: Lietuvos sovietinė istoriograﬁja: teoriniai ir ideologiniai kontekstai, Vilnius, 1999, p. 118.

11
Plačiau apie tai žr. Streikus, A., „Apie antikrikščioniškus sovietinių švenčių ir apeigų tikslus“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2003, Nr. 10,
p. 514–517.
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APIE SOVIETINĘ „DIDŽIOJO TĖVYNĖS KARO“
KINO INDUSTRIJĄ
Istorinio naratyvo kontrolės atvejis

Ramūnas Trimakas

Gimtajame krašte pastaruoju metu daugiau nei akivaizdžiai paūmėjo Rytų kaimyno veikla. Smulkesni ar
didesni nutikimai tarsi meteorai praskrieja blyškia politinės kasdienybės padange. Kartais nukrenta kokio
nors vienadienio skandalo ar šiaip naikintuvo pavidalu, palikdami duslų spec. tarnybų veiklos aidą. Antai šį
pavasarį aistros trumpam užvirė dėl „Didžiosios Pergalės šešiasdešimtmečio“. Regis, normalus reiškinys: dvi
šalys skirtingai traktuoja praeities įvykius, ypač išgyventi dėl to nevertėtų. Juo labiau eskaluoti šią temą,
turint omeny, kad esame mažesni, silpnesni, galbūt net
pernelyg priklausomi. Deja, dabar slėptis nuo informacinio puolimo yra per vėlu. Užvesta gigantiška propagandos mašina ne tik burzgia už trapios rytinės sienos,
bet ir šėlsta gimtajame kieme. Mat „Didysis Tėvynės
karas“ valdantiesiems Rusijos klanams yra dėkinga
trąša ir puoselėjant agresyvų elgesį su kaimynais, ir
pajungiant savo reikmėms susiskaldžiusią visuomenę (pasitelkus sukurtą ir visiems privalomą istorinę
atmintį). Lieka tik stebėti, kaip efektyviai žongliruojama „šventojo karo“ ideologemomis bei naudojamas
daugiau nei per penkis dešimtmečius sukauptas propagandos arsenalas. Šį siautėjimą džiugiai sveikina (ar
tiesiog priima kaip grįžimą į normalią būseną) nemaža Rusijos gyventojų dalis. Mūsų čiabuviški valdantieji
klanai „kažkodėl“ nemato reikalo gilintis į grėsmingus
signalus, nors Lietuvoje retransliuojamų Rusijos, Baltarusijos ir net Ukrainos televizijų kanalai tiesiog užtvindyti tokios produkcijos.
„Išvaduojamojo“/„šventojo“ karo tematikos ištakos
siekia XX a. ketvirto dešimtmečio antrą pusę. Tuo
metu Sovietų Sąjungoje nebeliko jokių galimų grėsmių Stalino vadovaujamos grupuotės vienvaldystei. Po
kruvinų ekonominių, socialinių ir politinių pertvarkymų dėsningai įvyko ankstesnio „bolševikinio kurso“ paRAMÛNAS TRIMAKAS (g. 1973) – istorikas, etnologas, hum.
m. dr. (2003). Mykolo Romerio universiteto lektorius, Demokratinës politikos instituto ekspertas.
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keitimas mokslo bei kultūros politikoje. 1936 m. sausio
26 d. partijos įsaku prasidėjo kova su „antimarksistiniu požiūriu istorijos moksle“ ir istorikai buvo įpareigoti sukurti „naują marksistinį-lenininį istorijos mokslą“.
Istorija buvo glaudžiai susijusi su užsienio politika1, o
praeities interpretacijos buvo vienas iš būdų pagrįsti
pretenzijas kaimyninėms šalims bei argumentuoti būsimą ginkluotą agresiją.
Abu totalitariniai režimai propagandos tikslais vienodai naudojo valstybės istoriją ar artimos praeities ir dabarties įvykių interpretacijas. Antai sovietinis kinematografas idealiu valdovu vaizdavo Joną Žiaurųjį – aiški
aliuzija į Staliną ir jo vykdytą politiką. Nacistinis režimas ﬁlmus apie Frydrichą II (vadintą „Didžiuoju“) analogiškai pavertė ﬁurerio šlovinimo, karo propagandos
ir ksenofobijos projekcija2. Naujųjų laikų istorija Vokietijoje taip pat buvo pajungta propagandai: ﬁlme „Karo
laivas Sevastopolis“ (Panzerkreuzer Sebastopol, t. p.
vadintas „Baltieji slavai“ – Weisse Sklaven, rež. Karlas Antonas, 1936) pasakojama apie bolševikų nusikaltimus, šiems įsiveržus į Krymą. Pasirašius Nepuolimo
sutartį 1939 m. buvo sustabdytas antisovietinių ﬁlmų
kūrimas, taip pat uždrausta kinoteatruose rodyti anksčiau sukurtus ﬁlmus. Naciams pradėjus „Rytų kampaniją“, ﬁlmų gamyba skubiai atgaivinta, pavyzdžiui,
susuktas „G.P.U.“ (kartais dar žinomas „Raudonojo
teroro“ pavadinimu, rež. Karlas Ritteris, 1941–1942).
Tiesa, propagandą kuravęs Goebbelsas liko nepatenkintas šiuo ﬁlmu: jo manymu, galutinis rezultatas nepateisino didelių ﬁnansinių injekcijų3. Pažymėtina, kad
vokiečių kinematograﬁninkai, kurdami antikomunistinius/antirusiškus ﬁlmus nesugebėjo nė iš tolo prilygti
sovietiniams kolegoms. SSRS karo metais savo priešą
kiekybiškai pranoko ne tik tankų, bet ir ﬁlmų gamyba.
1
Perrie, M., The Cult of Ivan the Terrible in Stalin’s Russia, Palgrave,
2001, p. 25–37.
2
Schulte-Sasse, L., Entertaining the Third Reich: Illusions of wholeness in Nazi cinema, Duke University Press, 1996, p. 92–125.
3
Giesen, R., Nazi propaganda ﬁlms: A history and ﬁlmography,
McFarland & Company, Inc., Publishers, 2003, p. 110–116.
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Tarpukario ﬁlmai istorine tema turėjo formuoti sovietinėje imperijoje gyvenančių žmonių masinio bendrumo jausmą bei priešiškumą aplinkinėms šalims (ko
gero, būtų tiksliau sakyti „tautoms“). Pavyzdžiui, ﬁlme
„Mininas ir Požarskis“ (Minin i Požarskij, rež. Vsevolodas Pudovkinas, 1939) hiperbolizuotai rodomi „kruvini
lenkų ponų nusikaltimai prieš didžiąją rusų tautą“, o
patys rusai – didinga ir gaivališka jėga, savo silpnumo
akimirką tapę netikėto užpuolimo auka. Tvirtų lyderių
vedami, rusai vieningai pakyla į kovą prieš menkystomis vaizduojamus užkariautojus. „Paprasta liaudis“,
ginkluota vėzdais ir kirviais, pasiekia įspūdingą pergalę. Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui ir Lenkiją
prievarta pavertus komunistinio „lagerio“ subjektu, šis
ﬁlmas rodytas retokai, o pastaraisiais dešimtmečiais –
praktiškai užmirštas. Tačiau atsižvelgiant į šiandienes
politines aktualijas (Lenkijos narystė ES ir NATO, tarpusavio trintis), restauruotas „Mininas ir Požarskis“
vėl įtrauktas į televizinių programų tinklelius (pavyzdžiui, Baltarusijos nacionalinės televizijos arba NTV
naše kino).
Glaudžius sovietinės užsienio politikos ir kinematografo ryšius patvirtina faktai, kaip operatyviai būdavo
kuriami arba nutraukiami demonstruoti ﬁlmai nustatyta istorine tema. Antai pasirašius 1939 m. MolotovoRibbentropo paktą, buvo uždrausta rodyti ﬁlmą „Aleksandras Neviškis“ (Aleksandr Nevskij, rež. Sergejus
Eizenšteinas, 1938). Šiame ﬁlme įtaigiai ir nedviprasmiškai kurstomos antivokiškos nuotaikos. Po pakto jis
buvo „išimtas iš repertuaro“. 1941 m. vasarą prasidėjus
Vokietijos–SSRS karui, į sovietinių kino teatrų ekranus vėl sugrąžintas „Aleksandras Neviškis“, kuris po to
demonstruotas ilgus dešimtmečius. Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, pradėta kurti antivakarietiška
produkcija, pavyzdžiui, „Kutuzovas“ (Kutuzov, rež. Vladimiras Petrovas, 1944). Šiame ﬁlme regimos akivaizdžios paralelės tarp Napoleono ir Hitlerio nesėkmingų
„žygių į Rytus“ bei aidi „rusiško ginklo galios“ šlovinimas. Kartu žiūrovui peršama mintis apie „atviraširdę
Rusiją“, kurią užpuola tirono suvienyta Europa. Rusija
ne tik sugeba pasipriešinti agresijai, bet ir išvaduoja
visą Europą nuo vergijos. Idėjos apie Vakarų sąmokslą
prieš didįjį Rytų kaimyną itin aiškiai nuskamba „Admirole Nachimove“ (Admiral Nachimov, rež. Vsevolodas
Pudovkinas, 1946) – esą stipri ir savarankiška Rusija
yra baisiausias košmaras Vakarų valstybių vadovams.
Kadangi tuo metu jau pradėjo įgauti pagreitį „Šaltasis
karas“, tai europietiškais monstrais vaizduotos Didžioji
Britanija ir Prancūzija.
Šiuo požiūriu dabartinio Rusijos kino tendencijos –
panašios. Pavyzdžiui, vienas brangesnių šio sezono
televizijos serialų „Imperijos žūtis“ (Gibel imperii, rež.
Vladimiras Chotinenko, 2005) yra epopėja, kurioje bandyta „autentiškai atkurti“ Rusijos imperijos žlugimą
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bei pirmuosius sovietinės valdžios Rusijoje egzistavimo metus. Atidėkime į šalį ilgo siužeto peripetijas ar
duoklę šiandienėms aktualijoms (pavyzdžiui, pagrindiniai ﬁlmo herojai yra Rusijos karinės kontržvalgybos
darbuotojai – tai reveransas dabartiniam politiniam
elitui). Atkreipkime dėmesį tik į vieną aspektą, t. y. antilenkiškas nuotaikas. Seriale lenkai vaizduojami kaip
agresyviai nusiteikę tolerantiškos Rusijos imperijos atžvilgiu. Jie ne tik užsikrėtę nerealiomis Lenkijos valstybės (at)kūrimo idėjomis. Keršto sumetimais lenkai

Plakatas „Tegyvuoja galinga socializmo šalies aviacija!“.
Dail. V. Dobrovolskis, 1939

bendradarbiauja su savo mirtinais priešais – Vokietijos
žvalgyba. Serialo kūrėjai gana išradingai perša mintį,
jog pasinaudodami Pirmuoju pasauliniu karu ir Rusijos koloso griuvimu, jie išdavikiškai smogė mūšiuose
kraujuojantiems rusams į nugarą.
Tarp kitko, kai kurie epizodai nuﬁlmuoti Vilniuje.
Autentiškumui paryškinti net nuskamba egzotiška
autochtonų – lietuvių – kalba. Kaip savarankiški veikėjai, pavyzdžiui, turintys valstybingumo pretenzijų,
lietuviai seriale neﬁgūruoja. Rusijos imperijos vidaus
priešų (revoliucionierių teroristų ar ambicingų lenkų)
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sąraše lietuvių nėra. Trumpučiuose epizoduose mums
tenka viso labo statistų, paryškinančių vietinį koloritą,
vaidmuo. Nieko keista, kad tokiuose ﬁlmuose neskamba antilietuviškos gaidos. Vaizduojant vakarinį Rusijos pakraštį prasidedančio Pasaulinio karo fone, esame
pelnytai suvokiami kaip prorusiški ar tiesiog elementaraus sąmoningumo stokojantys elementai. (Tiesa, šis
atsikartojančio „lietuviško nuolankumo“ modelis galio-

ja tik iki Sąjūdžio ir tautinio Atgimimo laikų, nuo tada
Rusijos istorinei savimonei tampame tikra rakštimi.)
Tačiau grįžkime prie „Didžiojo Tėvynės karo“ temos
genezės sovietiniame kine. XX a. ketvirto dešimtmečio pabaigoje ne tik susirūpinta istorinių sąskaitų pateikimu kaimynams bei nacionalinio priešiškumo formavimu, remiantis istorinėmis „skriaudomis“. Kartu
„tarybinė liaudis“ buvo rengiama būsimam globaliam
konﬂiktui – ir čia sovietų vadovybė neketino apsiriboti
kaimyninėmis Rytų ir Vidurio Europos šalimis. Vyko
intensyvi „išvaduojamojo karo“ propaganda. Pavyzdžiui, ﬁlmas „Jeigu rytoj karas“ (Jesli zavtra vojna, rež.
Lozorius Ancijus-Polovskis, Jeﬁmas Dziganas, 1938)
buvo susuktas dokumentine maniera. Siužetas gana
paprastas: aiškiai neįvardyti užsienio priešai ryžtasi
pulti SSRS, bet juos žaibiškai sutriuškina Raudonoji
Armija. Prasideda „išvaduojamasis žygis“ į priešo teritoriją – tenykštė darbo liaudis „gelbėjama nuo kraugeriško režimo“. Kitas, atrodytų, grynai žemdirbiškai
temai skirtas ﬁlmas „Traktorininkai“ (Traktoristy, rež.
Ivanas Pyrjevas, 1939), taip pat smelkte persmelktas militaristinių nuotaikų. Pagrindinis herojus – buvęs tankistas, paskirtas dirbti traktorininku kolchoze – vaizduojamas besąs ne tik geras kareivis, bet ir
socialistinio darbo pirmūnas. Skamba daug dainų ir
auklėjamasis patosas – rodomi sektini sovietinio elgesio modeliai bei asmenybių tipažai. Nepamirštama pabrėžti „pareigos Tėvynei“ ir būtinybės būti pasirengusiam, jei „netikėtai užpultų niekšiški priešai“. Filmai
dinamiški bei įtaigūs, žiūrovams demonstruojama tais
laikais įspūdinga technika. Šiandien minėti ﬁlmai galėtų tarnauti kaip chrestomatiniai pavykusios propagandos pavyzdžiai.
Sovietinių istorikų (ar šiuolaikinių ideologinio fronto
kovotojų) kalbos apie „netikėtą Didžiojo Tėvynės karo
pradžią“ yra paprasčiausias blefas4. Jis buvo sumanytas tuomet, kai pirmaisiais karo mėnesiais pasidarė
aišku, jog visi bandymai pereiti į atsakomąjį puolimą
beviltiškai žlugo. Sovietams priešą triuškinti sekėsi
tik kino teatrų ekranuose. Akivaizdų faktą, jog SSRS
ruošėsi užpulti savo kaimynus, patvirtina kino kūrimo
tendencijos. Maždaug nuo 1938 m. pakito kino produk-

4
Pvz., faktą, jog karas (tiksliau – „išvaduojamasis žygis į Vakarus“)
neišvengiamas, žinojo kiekvienas sovietinės kariaunos eilinis. Ne vien
iš propagandinių ﬁlmų, o tiesiogiai iš vadovybės lūpų. Jurijus Nikulinas, vienas žymiausių ir labiausiai mėgstamų XX a. septinto-dešimto
dešimtmečio SSRS kino komedijų aktorių, savo prisiminimuose rašė:
„Pulko vado pavaduotojas politiniams reikalams, bataliono komisaras
Spiridonovas buvo puikus žmogus. Jis dažnai atvykdavo į mūsų bateriją. [...] 1941 metų balandžio pradžioje, atvykęs pas mus ir surinkęs visus į daiktą, tarė: – Draugai! Pasaulyje susidarė nerami padėtis. Galimas
daiktas, kad šiais metais... mums teks kariauti. Tai sakau ne skleisdamas gandą, bet atrodo, jog karo neišvengsime. Mūsų didžiausias priešas – Vokietija. Nustebę ir netikėdami klausėmės Spiridonovo. Kaip čia
gali būti? Tik ką su Vokietija pasirašėme Nepuolimo sutartį, ir staiga
kalbos apie artimą karą“ (Nikulinas, J., Beveik rimtai..., Vilnius, 1985,

p. 65). Tačiau mitas apie „netikėtą užpuolimą“ toliau veši šiuolaikinėje
masinėje rusų savimonėje. Ypač ši tema mėgiama aiškinant apverktiną šiandienę buvusios supervalstybės padėtį. Daugelis publicistų svarsto „istorinės neteisybės“ temą, vienu baisiausių smūgių šaliai teisingai
laikydami Antrąjį pasaulinį karą. Deja, išlikti sąžiningiems dažniausiai
nepavyksta: paprastai neprisimenama, jog SSRS tapo jos vadovybės imperinių žaidimų auka. Kartojami seni sovietiniai mitai: „1939 metais
prasidėjo karas tarp Vokietijos ir Anglijos, Prancūzijos bei Lenkijos sąjungos, 1941 metais į jį buvo įtrauktos SSRS, JAV ir Japonija. Karas iš
tiesų tapo pasauliniu“ (Шафаревич, И., Русский вопрос, Москва, 2004, c.
383.). Viktoro Suvorovo pateikta karo priežasčių, eigos ir rezultatų interpretacija tiesiogine šio žodžio prasme susilaukė laukinio įniršio tarp
Rusijos „didžiavalstybininkų“. Nieko keista, kad su keleriopu įtūžiu jie
kartoja stalinistinėje epochoje apyvarton išleistus postulatus.

Plakatas „Tegyvuoja Raudonoji armija – proletarų revoliucijos ginkluotas būrys!“. Dail. V. Jelkinas, 1932
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cijos santykis: pagal tuo metu išleidžiamus istorinėskarinės tematikos ﬁlmus buvo galima nesunkiai spėti,
kas taps kita SSRS agresijos auka.
Svarstant šią temą, vertėtų prisiminti Piotrą Pavlenką – seniausiai užmirštą „iškilų“ stalininės epochos rašytoją. Jis taip pat rašė scenarijus ﬁlmams, pavyzdžiui,
„Aleksandras Neviškis“ (drauge su Eizenšteinu) arba
„Berlyno žlugimas“ (1947). Šio autoriaus įžvalgumas
(tiksliau, informuotumas) tiesiog stulbina – savo kūriniuose jis pranešdavo apie artėjantį karą gerokai prieš
jam prasidedant. Matyt, dėl to ir buvo vienas iš Stalino
favoritų.
Būdamas apsukrus karjeristas, Pavlenka ne tik rašė
režimą šlovinančius literatūrinius bei žurnalistinius
opusus, bet ir aktyviai dalyvavo politinio susidorojimo procesuose. Autoriaus kūrybinė trajektorija tiesiog
idealiai sutapo su Kremliaus užsienio politikos veiklos
kryptimi. Pavyzdžiui, pirmoji romano „Rytuose“ (rus.
Na Vostoke) knyga išleista 1936 m.; romanas buvo kelis kartus publikuotas įvairiais pavidalais – dažniausiai periodikoje (kad „plačiosios masės“ geriau įsisavintų). Greta tiesmuko Stalino garbinimo šiame veikale
esama kito itin įdomaus aspekto – romane pasakojama
apie būsimą pergalingą karą Tolimuosiuose Rytuose.
Esą Japonija pirmoji užpuola SSRS, tačiau Raudonoji
Armija, vedama „Stalino genijaus“, greitai sutriuškina
agresorių. Prasideda „liaudies sukilimai“ Kinijoje, Korėjoje ir Japonijoje. Raudonoji Armija išvaduoja engiamuosius nuo japonų imperialistų jungo. Belaisviai samurajai stato internacionalinį Sen Katajamos miestą,
o „išlaisvintuose kraštuose“ sužydi sovietinė gerovė.
Netrukus, kai buvo paskelbtas romanas, įvyko pasienio konﬂiktai Tolimuosiuose Rytuose. Tarp kitko, dar
nuo sovietinių laikų driekiasi melas, esą 1938 ir 1939
m. prie „Chasano ežero ir ChalchinGolo upės“ buvo pasiektos svarbios pergalės, sustabdžiusios „tolesnę japonų imperialistų agresiją“. Tiksliau būtų pasakyti, jog
ne tiek japonai, kiek patys sovietai gerokai pasistengė
provokuodami pasienio konﬂiktus. Gal per drąsu būtų
teigti, kad Raudonoji Armija „gavo per dantis“. Arčiau
tiesos manyti, kad raudonosios ordos įklimpo pato situacijoje (svarbiausia – atsivėrė naujos ir svaiginančios
perspektyvos Vakaruose, todėl agresijos kryptis buvo
pakeista. Čia Japonijos ir SSRS interesai sutapo puikiai – pirmieji planavo užgrobti turtingas vakariečių
kolonijas Azijoje, antrieji – užvaldyti Europos metropolijas). Sovietų sumanytą didžiulę invaziją teko atidėti
ateičiai (vėliau pasirodė, kad net iki 1945 m.).
Prasidėjus karui, padėtis pasikeitė. Įsivaizduojamas
priešas pasirodė sunkiai įveikiamas. Be to, ne toks
kvailas, kad lauktų „išvaduojamojo žygio į Vakarus“,
todėl pirmas pradėjo agresiją. Dėl to kilo būtinybė kuo
greičiau perorientuoti kino produkciją. Kino industrijos atstovai elgėsi išradingai: kadangi ﬁlmas apie Čia-
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pajevą vis dar buvo labai populiarus, skubiai susuktas
trumpametražis tęsinys „Čiapajevas su mumis“ (Čepajev s nami, rež. Leo Arnštamas, 1941). Filmo „Čiapajevas“ ﬁnalas tragiškas – pagrindinis herojus, gelbėdamasis nuo jį persekiojančių baltagvardiečių (veiksmas
vyksta vadinamojo „Pilietinio karo“ metais), nuskęsta.
Filme „Čiapajavas su mumis“ rodomas tęsinys – raudonųjų kavaleristų vadas lieka gyvas. Jis išplaukia į
krantą, sėda ant žirgo ir raitas veja „fašistus iš šventos tarybinės žemės“. Nors menamus įvykius turėtų
skirti didžiulės laiko „žirklės“ – vienąkart perplaukus
upę (matyt, tai buvo Chrono upė) tarp įvykių susidaro
dviejų dešimtmečių tarpas, – tęsinys taip pat susilaukė
didžiulio populiarumo. Tiesa, pavyko aptikti liudijimų,
kad tęsinys buvo tiesiog primontuotas prie pagrindinės
juostos, o pavadinimas pakeistas: „Kai gatvėje sutemdavo, visi apylinkės vaikai traukdavo į sodą „Juodasis
ežeras“, kur tuo metu buvo ištemptas didžiulis „kinoekranas“. Čia liaudis kasvakar žiūrėdavo vieną vienintelį
ﬁlmą – „Čiapajevas su mumis“. Atkreipkite dėmesį: ne

Plakatas „Ištiesti pagalbos ranką broliškoms Vakarų Ukrainos
ir Vakarų Baltarusijos tautoms – mūsų šventa pareiga!“.
Dail. V. Ivanovas, 1939
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šiaip „Čiapajevas“ (taip ﬁlmas vadinamas šiandien), o
būtent „Čiapajevas su mumis“. Juosta buvo perdaryta
optimistine gaida. Filmo pabaigoje, kai Pilietinio karo
herojus turi tuojau nuskęsti, visuotiniam dvasiniam
pakylėjimui jis išplaukdavo ir... ant balto ristūno, eskadrono priešaky, [apsirėdęs] savo garsiąja burka, vijo
stepe fašistus. Čia visi paprastai pašokdavo šaukdami
„valio!“ [ir] džiugiai plodami. Namo grįždavo didžiuodamiesi mūsų Raudonąja Armija, visiškai įsitikinę greita
pergale...“5
1941 m. antra pusė – 1942 m. pirma pusė buvo sunkiausios sovietiniam kinui: tuo metu daugiausia kurti trumpametražiai dokumentiniai bei vaidybiniai ﬁlmai. Riba tarp jų gana sąlyginė: pirmieji dažniausiai
suvaidinti, o antrieji susukti dokumentine maniera.
Vaidybinių ﬁlmų gamybos problemos buvo greitai išspręstos – kino teatrų ekranuose netruko pasirodyti
pilnametražė produkcija. Kaip tik tuo metu įsigalėjo
griežtos taisyklės: vokiečiai vaizduojami kaip neturin-

tys jokių kariavimo įgūdžių, patologiniai bailiai ir sadistai, dažniausiai su ﬁziniais trūkumais ar psichinių
negalių ištikti ne-žmonės. Kaip teigiama alternatyva
pateikiami sovietų kareiviai: tvirtos moralės asmenybės, patyrę kovotojai, be to, patrauklios išvaizdos. Tokios istorijos apie „savus vyrukus iš liaudies“ buvo itin
mėgiamos. Antai „Du karius“ (Dva boica, rež. Leonidas
Lukovas, 1943) šiandienos terminais, matyt, reikėtų
vadinti sezono blockbuster’iu, kuris išliko stulbinamai
ilgai – keletą dešimtmečių – plačiosios sovietinės auditorijos teigiamai vertinamas ir mielai žiūrimas.
Kita vertus, kurti ﬁlmai ne vien „apie paprastus žmones“. Karo metu, o ypač jam pasibaigus, sovietiniame
kine buvo privaloma šlovinti Staliną. Pavyzdžiui, tokiuose ﬁlmuose kaip „Didysis lūžis“ (Velikij perelom,
rež. Fridrichas Ermleris, 1945), „Stalingrado mūšis“
(Stalingradskaja bitva, rež. Vladimiras Petrovas, 1949)
ar „Berlyno žlugimas“ (Padenie Berlina, rež. Michailas
Čiaurelis, 1950) svarbiausias veikėjas yra Stalinas. Filmų kūrėjai uoliai pabrėžė, kad būtent jo dvasinės tvirtybės bei karvediško genialumo dėka buvo pasiektos
pergalės. Esą dėl Stalino įžvalgių sprendimų pavyko
įspūdingai sutriuškinti priešą, o visiems sovietų kariams jis buvęs neišsenkamos dvasinės tvirtybės šaltinis. Nors ilgus dešimtmečius pradūlėję užmiršti sandėlių lentynose, šiandien minėti ﬁlmai restauruojami bei
ištraukiami į viešumą. Jie retkarčiais šmėkšteli Rusijos kanaluose, žiūrovams pateikiant sovietinio kino istorijos retrospektyvą.
Po Stalino mirties jį šlovinantys kinematograﬁniai
opusai buvo užkonservuoti specialiose saugyklose.
„Visų tautų tėvo“ vardas pamažu išnyko iš kasdienio
gyvenimo sričių, pavyzdžiui, nunyko antroji madingo
šūkio „Už Tėvynę! Už Staliną!“ dalis6. Vaidybiniuose
ﬁlmuose taip pat atsispindėjo analogiškos tendencijos. Pavyzdžiui, iš interjero ir eksterjero detalių dingo
Stalino atvaizdai bei vardas. Tačiau aukščiausio autoriteto vieta neliko tuščia – dvasinio lyderio vietą užėmė
Vladimiras Uljanovas-Leninas (ano meto šūkiai skelbė – „Leninas visada su mumis!“). Sakralinis laikas –
„Didysis Tėvynės karas“ – taip pat buvo susietas su
„amžinai gyvo Iljičiaus“ simbolika. Aukščiausios šalies
vadovybės sprendimai netrukus buvo įkūnyti sovietiniame mene: „ Tai buvo paprasta ir visiems žinoma
skulptūra: Vladimiras Iljičius, pasistiebęs bato galu,
dešinę iškeltą viršun ranką tiesia į priekį. [...] Skveras
ir paminklas jame buvo galbūt pati žymiausia, brangiausia ir maloniausia šio nedidelio rusų miestelio vieta. [...] Ir buvo neįtikima, kad fašistai, užėmę miestelį,
sudaužė žmogaus su pakelta ranka skulptūrą, o pats

5
http://www.pobeda-60.ru/vmeste/publication/kazan.html, [2005
07 18].
6
Nuomonė, kad šūkis atsirado „Didžiojo Tėvynės karo“ metais,

nėra tiksli. Jį sukūrė Aleksejus Tolstojus, paskelbęs to paties pavadinimo straipsnį „Pravdos“ dienraštyje Stalino šešiasdešimtmečio proga
1938 m.

Plakatas „Ne veltui atmena Rusija visa apie Borodino
dieną…“. Dail. Kukriniksai, 1942
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žodis „Leninas“ buvo uždraustas“7. Šventasis ritualas –
sovietžmogių pasipriešinimas okupuotose teritorijose,
kautynės fronto linijoje ir sunkus darbas užfrontėje –
vaizduojamas vykstąs dėl Lenino ir su Lenino vardu.
Taip pat chruščiovmečiu buvo sukonstruotas karo
vadų panteonas, kurio priešakyje neginčytina didybe puikavosi Georgijus Žukovas. Retkarčiais šlovinamų karo „dievybių“ sąraše įvykdavo „kadriniai pakeitimai“ – tolimu aidu atsiliepdavo grumtynės valdžios
Olimpe. Tarkim, po to, kai Kremliaus sąmokslininkai
nuvertė Chruščiovą ir paskyrė naują šalies vadovą, netikėtai buvo atrasti Leonido Brežnevo žygdarbiai bei
milžiniški nuopelnai „socialistinei Tėvynei“ karo metu.
Perstumdžius asmenybes „nusipelniusiųjų“ sąraše,
tendencijos sovietiniuose ﬁlmuose, skirtuose Antrojo
pasaulinio karo temai, iš esmės liko tos pačios. Vyravo
paradinis-monumentinis įvykių vaizdavimo stilius, pabrėžiant herojiškus žygdarbius ir pasiaukojimą pergalės labui. Karo sakralumas išliko nesvarstytinas. Tokią
poziciją lėmė ne vien totali kontrolė ar griežta cenzūra.
Sovietinėje visuomenėje išliko pernelyg gyvi bei skaudūs prisiminimai. Didžioji dalis žiūrovų (čia neturimi
omeny palyginti neseniai sovietizuoti vakariniai imperijos pakraščiai) jautėsi dėkingi kinematograﬁninkams
už daugeliui puikiai pažįstamos, dažnai ir nemalonios
praeities pagražinimą.
Vadinamojo „atšilimo“ metais pasirodė pirmieji mėginimai nedrąsiai žvilgterėti į įvykius truputį kitaip.
„Skrenda gervės“ (Letiat žuravli, rež. Michailas Kolotozovas, 1957) sovietinę visuomenę, ko gero, sukrėtė
ne mažiau nei Jurijaus Gagarino skrydis į kosmosą.
Tatjana Samoilova – aktorė, atlikusi pagrindinį vaidmenį, – interviu pasakojo, jog po peržiūros Kremliaus
šeimininko reakcija buvo neigiama. Įpykęs Chruščiovas pavadino ją kaltūnuota kekše (rus. patlataja šliucha)8, tačiau rodyti „Skrenda gervės“ neuždraudė (tarp
kitko, 1958 m. ﬁlmas tapo populiarus Prancūzijoje). Be
abejo, ﬁlme išsaugoti privalomi propagandiniai štampai: prieškaris idealizuojamas – tai socialinės gerovės
ir neišvengiamai ateisiančio šviesaus rytojaus epocha;
sovietų kareiviai – doros bei drąsos įsikūnijimas ir t. t.
Kita vertus, šmėkšteli Goskino standartuose nenumatyti vaizdiniai: pagrindinė herojė – nors ir simpatiška,
tačiau besiblaškanti ir klystanti asmenybė; nepateikiami galutiniai ir privalomi optimistiniai atsakymai –
esama daugiau nerimo bei nežinomybės. Filmo pabaiga taip pat kupina ilgesio, tragizmo, prasismelkiančio
pro „visaliaudinį džiaugsmą“. Tam tikra prasme tai
postšokinis ﬁlmas – praėjus beveik dviem dešimtmečiams, pirmą kartą mėginta, pasitelkus menines prie7
Antonovas, S., Brangūs bruožai: Apsakymai apie Leniną, Vilnius,
1962, p. 187–188.
8
http://www.s-info.ru/read/star/default.asp?n = 156, [2005 07 18].
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mones, prabilti apie tai, kas dėjosi karo metais. „Ezopo
kalba“ ﬁlme nedrąsiai užsimenama apie sunkius žmonių likimus, kurie pasitraukė arba liko užnugaryje,
apie išardytas šeimas ir suniokotus likimus. „Baladėje
apie kareivį“ (Balada o soldate, rež. Grigorijus Čuchrajus, 1959) regime ne vien oﬁcialią ir herojinę karo pusę.
Sovietinio kino klasika tapo momentai, kai pagrindinis
šio ﬁlmo herojus išsigandęs sprunka nuo priešų tanko.
Ko gero, pirmą kartą rodyti kadrai, iki tol buvę kinematograﬁjos tabu: panika, apėmusi eilinį sovietų kareivį, ilgai trunkantis bėgimas gelbstintis – anuo metu
režisieriui reikėjo daug apsukrumo bei drąsos, kovojant už teisę taip pateikti įvykius. Tiesa, persekiojimo
scena baigiasi privalomu happy endu – rusų kareivėlis

Plakatas „Mūsų jėgos nesuskaičiuojamos“.
Dail. V. Koreckis, 1941

pamuša „tigrą“ atsitiktinai pasipainiojusiu prieštankiniu šautuvu. Tačiau brėžiant pagrindinę siužeto liniją,
nesiekiama papasakoti apie brangiai kainavusį heroizmą mūšio lauke. Rodoma kita karo pusė – užnugaris,
į kurį atostogų pasiprašė išleidžiamas pagrindinis herojus. Pro viską kontroliuojančius cenzūros čiuptuvus
prasprūdo (gal būtų tiksliau sakyti, kad cenzoriai lei-
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Plakatas „Neatiduosime Spalio užkariavimų!“.
Dail. M. Avakumovas, V. Ščeglovas

do praslysti) žmogiški jausmai. Buvo pateiktos ne vien
valdžios nurodytos privalomos kolektyvinės reakcijos,
bet ir kyštelėtos asmeninės veikėjų pozicijos. Abu minėti ﬁlmai turbūt pirmą kartą nedrąsiai atskleidė besiformuojančias individualizmo užuomazgas sovietinėje
kultūroje.
Baigiantis chruščiovmečiui, tikru „spjūviu į socialistinio realizmo veidą“ tapo „Ivano vaikystė“ (Ivanovo
detstvo, rež. Andrejus Tarkovskis, 1962). Dar ﬁlmuojant kilo daugybė konﬂiktų su funkcionieriais, kuruojančiais ideologinį sovietinio kino skaidrumą. Pats režisierius apie trukdymus darbo metu prisiminė gana
šykščiai: „Dirbdami „Ivano vaikystės“ [kūrybiniame]
procese, mes neišvengiamai susidurdavome su kine9
Тарковский, А., Архивы, документы, воспоминания, aвтор-составитель П. Волкова, Москва, 2002, c. 124.
10
SSRS taip vadintos specialios mokyklos, kuriose nuo pat vaikystės
rengti būsimieji karininkai. Trumpiau tariant, tai auklėjimo įstaigos, kuriose ruošti sovietiniai janyčarai.
11
Po to, kai Žukovas padėjo susidoroti su „Berijos gauja“, sovietų istorikams bei menininkams buvo liepta įamžinti jo nuopelnus „Partijai ir
Tėvynei“. Žukovas buvo padarytas karo meno genijumi bei rūpestingu
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matograﬁnės vadovybės protestais kiekvieną kartą, kai
siužetinius ryšius mėgindavome pakeisti poetiniais. O
juk mes ėmėmės šio metodo ganėtinai nedrąsiai, [dar]
tik ieškojome kelio. [...] Tačiau kai būdavo aptinkamos
atskiros sąlyginio naujumo nuotrupos dramaturginėje
struktūroje – laisvesnio elgesio su buitine logika, – neišvengiamai iškildavo nesupratimas ir protestai. Dažniausiai – apeliuojant į žiūrovą: esą jam reikia nepertraukiamai besirutuliojančios fabulos, jis nepajėgus
žiūrėti į ekraną, jei silpnas ﬁlmo siužetas. Mūsų ﬁlme visi greiti perėjimai nuo sapnų prie tikrovės ir atvirkščiai – nuo paskutinės scenos cerkvės rūsyje prie
Pergalės dienos Berlyne – daugeliui atrodė neteisėtos.
Tačiau, savo džiaugsmui, aš įsitikinau tuo, jog žiūrovai taip nemano“9. Tarkovskiui „kūrybinė savivalė“ vos
nesibaigė bloguoju. Galbūt išgelbėjo apdovanojimai užsienio kino festivaliuose, gal sovietiniai pareigūnai tuo
metu tiesiog nusprendė nesiterlioti su keistuoliu (juo
labiau kad jis ėmėsi visiškai žlugusio projekto, kurio
nesugebėjo įgyvendinti ankstesnis režisierius). Tarkovskis išdrįso sulaužyti dar Stalino laikais nustatytas normas, kaip ir ką pateikti žiūrovams konkrečia
tema. Šiuo atveju – pasakojimą apie sunkią vaikystę
karo metu. Dar „Pulko sūnuje“ (Syn polka, rež. Vasilijus Proninas, 1946) išskleisti tokio ﬁlmo kanonai: našlaitį priglaudžia Raudonosios Armijos dalinys. Vaikas
atsisako vykti su civiliais į saugų užnugarį ir tarnauja
žvalgu. Vieną dieną visi kariai žūva kovodami su netikėtai prasiveržusiu priešu. Vaikas išsiunčiamas mokytis į suvoroviečių mokyklą10. Baigiamuosiuose ﬁlmo kadruose rodomas iškilmingas paradas Maskvos
Raudonojoje aikštėje, kuriame fanatiško entuziazmo
nutviekstu veidu dalyvauja pagrindinis herojus. Tarkovskio ﬁlme „Ivano vaikystė“ pasakojama labai panaši istorija. Tačiau joje nėra nei laimingos pabaigos,
nei džiugaus žvanginimo ginklais, juo labiau įnirtingo ideologinio siautėjimo. Režisieriui karas visų pirma
buvo tragedija, o labiausiai kenčiantys dalyviai (ir savanoriai prieš savo pačių valią) – vaikai.
Šis ﬁlmas tapo vienu iš savotiškų atsisveikinimo
mostų „atšilimui“. Po perversmo – iš valdžios pašalinus
Chruščiovą ir negausius jam ištikimus šalininkus –
įvyko ir pakeitimai sovietinės kinematograﬁjos politikoje. Uždraustos kūrybinės interpretacijos „Didžiojo
Tėvynės karo“ tema, griežtai nustatyti karo vaizdinių
standartai, tyliai amnestuotas Stalino režimas11 ir pan.
Į kinoteatrus bei televizorių ekranus pradėtas masiškareivių patriarchu, drįsusiu prieštarauti net pačiam Stalinui: „Ak, tas
Generalinio štabo viršininkas Žukovas – tikras įsikūnijimas negailestingo ir griežto tiesumo ir atvirumo... Beje, iš visų, kas dabar buvo liaudies komisaro kabinete, jis vienintelis savo akimis matė didelę fašistų
jėgą, girdėjo krintant bombas, švilpiant kulkas ir skeveldras, matė kraują, mirtį, gaisravietes ir nevilties kančias; galbūt jis ir turėjo teisę atsakyti
šitaip, be jokio kompromiso.
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kai tiekti „gelžbetoninis“ monumentalizmas. Neabejotinu lyderiu sovietinėje kino pramonėje tapo režisierius
Jurijus Ozerovas, penkių bendros gamybos (SSRS, Italija, Lenkija, Vokietijos Demokratinė Respublika) ﬁlmų
epopėjos „Išvadavimas“ (Osvoboždenije, 1970) autorius.
Vienu metu išleisti „Ugnies lankas“ (Ognenaja duga),
„Prasiveržimas“ (Proryv), „Pagrindinio smūgio kryptis“
(Napravlenije glavnogo udara) ir „Paskutinis šturmas“
(Poslednij šturm) pelnytai laikytini „brandžiojo socializmo“ epochos simboliais. Taip pat Brežnevo valdymo
metais susiformavo kita įdomi tendencija – greta „pozityvaus“ arba „auklėjamojo“ ar tiesiog pramoginio karo
vaizdavimo sovietiniuose ﬁlmuose išryškėjo nekrotinė
atmosfera. Ko gero, vienu pirmųjų galėtų būti laikomas „Viens, du, ėjo kareiviai“ (Aty-baty, šli soldaty, rež.
Leonidas Bykovas, 1976). Filmo fabula: žuvusiųjų mūšiuose vaikai susirenka pagerbti tėvų; paraleliai pasakojama apie beviltišką susidūrimą karo lauke, kuriame nebelieka gyvųjų. Chrestomatiniu neišvengiamos
mirties ir beviltiškumo lydiniu atrodo „Torpednešiai“
(Torpedonoscy, rež. Semionas Aranovičius, 1983) – tai
liūdna istorija apie sovietinius „kamikadzes“, kovojusius Šiaurės vandenyno padangėje. Visuotinis nusivylimas transformavosi į neišvengiamos tragedijos vaizdinius kine.
Keista išimtis bendrame brežnevinės epochos fone
atrodo ﬁlmas „Septyniolika pavasario akimirkų“ (Semnadcatj mngnovenij vesny, rež. Tatjana Lioznova,
1973). Iš pirmo žvilgsnio tai eilinis sovietų pasakojimas
apie „mūsų žvalgą fašistų irštvoje“. Šį daugiaserijinį ﬁlmą (šiandien sakoma „serijalą“) verta paminėti dėl to,
jog galbūt pirmą kartą sovietinio kino istorijoje bandyta pažvelgti į buvusius priešus be akivaizdžios ideologinės psichozės. O svarbiausia, šis ﬁlmas tapo neįtikėtinai populiarus SSRS. Pernelyg nesuklystume teigdami,
kad jis išgarsino to paties pavadinimo knygą12, o ne atvirkščiai. Filmo personažai – Štirlicas, „tėtušis“ Miuleris, profesorius Pleišneris ir visi kiti – žaibiškai tapo
visuotinai pamėgtais sovietinio folkloro herojais: „Karas per trisdešimt metų (kurie praėjo prieš pasirodant

ﬁlmui) šiek tiek [atmintyje] išbluko ir pasimiršo, o nuo
sovietizmo žiūrovas jau sužvėrėjo ir tyčiojosi iš oﬁcialių idealų. Iš dalies Miuleris buvo tų patyčių atspindys – [anuo metu] pasidariusio madingu ir apyvartoje
[cirkuliavusio] juodojo humoro rūšis. […] „Septyniolika
akimirkų“ kartais sužibėdavo tarsi veidrodis, negailestingai sąžiningai rodydamas skaitytojui jo paties valstybę, partiją, istoriją. […] Vergovės epochos šedevras“13.
Lietuvoje po penkiolikos Nepriklausomybės metų anek-

– Leiskite mums dirbti toliau! – žvelgdamas Stalinui tiesiai į veidą,
tarė Žukovas.
– Gal mes jums trukdome?! – įsiterpė Berija.
– Padėtis frontuose kritiška! Iš mūsų laukia nurodymų!.. – Žukovas
metė į Beriją degantį žvilgsnį. – O gal juos sugebėtumėte duoti jūs?!
– Jeigu partija paves, duosim, – įsižeidęs atsakė Berija.
– Tai va, jeigu paves! – rūsčiai svaidė žodžius Žukovas. – O kol kas
tai pavesta mums! – Po to Generalinio štabo viršininkas pasisuko į Staliną ir netikėtai ramiai tarė: – Draugas Stalinai, atleiskite man už šiurkštumą. Mes susigaudysime ir patys atvažiuosime į Kremlių...“ (Stadniukas,
I., Karas, Vilnius, 1985, p. 264–265).
Sovietinis menas – dailė, kinas, literatūra ir pan. – buvo politinės
vadovybės konkrečios dienos nurodymų įkūnijimas. Pavyzdžiui, jau cituotame Ivano Stadniuko romane pabrėžtinai aiškiai atsispindi pochruščioviniu laikotarpiu įvykusi Stalino „asmenybės kulto“ pasmerkimo revizija: „Regimu žėruojančiu srautu į Mauzoliejaus tribūną ir jį, Staliną,

plūdo šypsenų potvynis, šūksnių viesulas – nuoširdi liaudies meilė, didis jos tikėjimas ir atsidavimas... [...] Kitaip ir negalėjo būti, nes per liaudies gyvenimą praūžusios nelaimės, kilusios dėl teisėtumo pažeidimų,
tada dar nebuvo siejamos su Stalino vardu. Didžiulės daugybės žmonių
sąmonėje dėl klasių kovos žiaurių kraštutinumų galėjo būti kaltas kas
tik nori, tik ne Stalinas. Ir kai atėjo karo negandų metas, suprantama,
liaudis nukreipė savo klausiamus žvilgsnius į jį, o jis – į liaudį ir istoriją...“ (Stadniukas, I., op. cit., p. 277). Nenuilstantis „ideologinio fronto karys“ 1983 m. už šį grafomanijos „šedevrą“ gavo SSRS valstybinę
premiją. Kurtas 1970–1982 m. – brandžiuoju brežnevmečiu arba dar
vadinamuoju stagnacijos metu – trijų knygų romanas puikiai atspindi
savo laikotarpio realijas. Reikalingas vienintelis įgūdis – „skaityti tarp
eilučių“.
12
Semionovas, J., Septyniolika balandžio akimirkų, Vilnius, 1984,
253 p.
13
Веллер, М., Долина идолов, Санкт-Петербург, 2003, c. 251–252.
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Plakatas „Už žmonos garbę, / už vaikų gyvybes, / už mūsų
pievas ir lankas, / – užmušk grobiką priešą!“.
Dail. L. Golovanovas, 1942
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Plakatas „Pamoka vokiečiams (TASS’o langas Nr. 929)“.
Dail. Kukriniksai, 1944

dotus „apie Štirlicą“ prisimena nebent vyresnės kartos
žmonės. Rusijoje jie išlieka mėgiami bei pasakojami.
Kai kurie anekdotai dar šiandien skamba šmaikščiai –
net tiems, kurie nesusidūrė su sovietinėmis realijomis,
kaip antai: „Štirlicas žygiavo centrinės Berlyno gatvės
viduriu. Išdidžiai pakelta galva jis nešė didžiulę raudoną vėliavą su pjautuvu ir kūju. Pro šalį motociklais
pravažiavo esesininkai. „Neformalas“, – pagalvojo esesininkai. „Baikeriai“, – pagalvojo Štirlicas“.
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Valdžios atstovai „Septyniolikos pavasario akimirkų“ nemėgo. Kai kurie nomenklatūrininkai įtarė kad
ir nesąmoningą, bet vis tiek nelojalumą sovietų sistemai. Kita vertus, kūrybinė ﬁlmo grupė liko nenubausta, nors jos narių valdžia malonėmis taip pat nelepino.
Filmą pakentė ir leido rodyti dėl pribloškiančio „darbo
liaudies“ susižavėjimo. Jokio antisovietizmo jame nebuvo, surežisuota ir suvaidinta puikiai. Tiesiog kūrėjai
nesiterliojo valdžiaturiams viešai atlikti minetą.
Ši reta išimtis tik patvirtino taisyklę: plečiantis visuomenės entropijai, gilėjo socialinė schizofrenija. Artėjant imperijos krachui, kinematograﬁnė produkcija
priminė nesustabdomai didėjančios chaltūros rinkinį.
„Didžiojo Tėvynės karo“ tema išliko pakankamai gerai
ﬁnansuojama sritis: tereikėjo laikytis oﬁcialiai nustatytų standartų ir neužkliūti cenzoriams. Tokia padėtis
išliko ne iki „persitvarkymo“ ir „viešumo“ (perestroika,
glasnostj) paskelbimo, bet ligi pat vadinamojo „rugpjūčio pučo“ 1991-ųjų vasarą. Tik oﬁcialiai demontavus SSRS, atsirado sąlyginė laisvė kūrybai. Deja, revoliucinės permainos neįvyko: ﬁlmai kurti itin retai,
pirmiausia dėl lėšų stygiaus. Kita vertus, tema atrodė
neperspektyvi – tų dienų sukrėtimai (pvz., visuotinis
skurdas ar kriminalizacija) atrodė žymiai svarbesni.
Be to, įtakos turėjo ilgametė tradicija: retas režisierius
būtų išdrįsęs kėsintis į „paskutinę rusų tautos šventovę“ ir, ieškodamas daugeliui nereikalingos tiesos, pateikti kitokią karo viziją.
Labai jau sąlyginė kūrybos laisvė ilgai neužtruko. Pojelcininiu laikotarpiu kūrėjams buvo vėl uždėti tramdomieji propagandos marškiniai. O Antrojo pasaulinio
karo tema buvo paversta dabar su „didžiosios Rusijos
priešais“ (t. y. aplinkiniu pasauliu) vykstančio kol kas
tik ideologinio mūšio lauku.
Tačiau tai jau kito tyrimo objektas.
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VISUOMENĖ

REKTORIŲ RETORIKA
VU mokslo metų pradžios kalbos

Nijolė Keršytė

TRUMPA RETORIKOS ISTORIJA IR PRINCIPAI
Šio straipsnio pavadinime iškeltas žodis „retorika“
nurodo du skirtingus dalykus. Viena vertus, jį galima
skaityti kaip „viešas rektorių kalbas“ arba „rektorinį
diskursą“. Tokiu atveju retorika metonimiškai žymės
viešą kalbą ar rektoriaus sugebėjimą ją konstruoti.
Kita vertus, „retorika“ gali reikšti „retorinę analizę“, o
straipsnis tokiu atveju bus suprastas kaip rektorių kalbų retorinė analizė.
Retorikos sąvoka, kitaip nei kai kurios kitos iš graikų
paveldėtos sąvokos, nėra daugiareikšmė, tačiau ja nuo
seno buvo žymimi skirtingi dalykai. Jau nuo Antikos laikų ginčytasi, ar retorika yra tikras menas, suponuojantis tam tikrą žinojimą, ar tik sugebėjimas veikti be jokio
tikro išmanymo. Platonas retoriką laikė paprasčiausiu
įpročiu, sugebėjimu, nepagrįstu jokiomis sistemingomis
žiniomis. Tuo tarpu Aristotelis mėgino sukurti retoriką
kaip „tikrą meną“, kaip discipliną, teoriją, susistemindamas visas iki tol egzistavusias žinias ir suteikdamas
joms pagrindą. Retorika kaip disciplina turi savo istoriją: savo gimimo (Sicilijos sala V a. prieš Kr.) ir savo
mirties (XIX a. Vakarų Europa) vietą bei laiką. Retorika kaip bendras sugebėjimas (įgimtas ar nesistemingai įgytas) nėra apribota nei geograﬁjos, nei istorijos, ji
gimė kartu su kalbančia žmonija ir mirs kartu su ja.
Be šios spontaniškos praktikos ir susistemintos disciplinos perskyros retorikos sąvoka implicitiškai žymi
dar ir kitą perskyrą. Žinia, retorika visais laikais apibrėžiama kaip menas kalbėti, siekiant įtikinti, paveikti. Tačiau analitiškai išskaidžius šį apibrėžimą, nesunkiai pastebėsime, kad jis nurodo du kiek skirtingus
dalykus. Visų pirma, retorika yra ne bet koks kalbėjimas, o toks, kuriuo siekiama įtikinti. Taigi retorika
yra įtikinėjimas, mėginimas paveikti per kalbą. Būtent
šiuo pavidalu retorika gimė Graikijoje ir būtent jai siekė suteikti teorinius pagrindus Aristotelis. Tačiau jei
NIJOLĖ KERŠYTĖ (g. 1972) – literatūros teoretikė, hum. m. dr.,
VU A. J. Greimo semiotinių studijų centro lektorė, šiuolaikinės
prancūzų ﬁlosoﬁjos vertėja.
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mes akcentuosime ne antrąją, o pirmąją pateikto klasikinio apibrėžimo dalį – menas kalbėti, tada retoriką
suvoksime laubiau kaip iškalbą, gražų kalbėjimą. Šio
tipo retorika atsirado kiek vėliau (jos pradininku laikomas Gorgijas) ir suklestėjo ypač romėnų laikais (Ciceronas, Kvintilijanas), pamažu išstumdama pirmojo
tipo retoriką, kol galiausiai tapo retorikos kaip tokios
mirties vidine priežastimi, mat ji supanašėjo su poetika
(literatūros mokslu) bei stilistika. Pirmojo tipo retoriką
pavadinsiu argumentacine, o antrojo tipo retoriką – iškalbos, arba stilistine, retorika. Abu tipus po vienu retorikos pavadinimu vienija kalba, tiksliau, kalbėjimas,
diskursas, tačiau skiriasi šių retorikų naudojamos kalbinės priemonės ir atitinkamai siekiami tikslai. Į protą
apeliuojanti, įtikinti siekianti argumentacinė retorika
naudoja loginius kalbos resursus, kurie atsiskleidžia
per pagrindinę jos naudojamą priemonę – argumentus.
Sužavėti, „patikti“, sužadinti emocijas geidžianti iškalbos retorika pasinaudoja estetiniais kalbos resursais –
kalbinėmis-stilistinėmis ﬁgūromis.
Taigi gyvavusi daugybę šimtmečių, retorika susiaurėjo iki iškalbos meno, kol galiausiai XIX a. buvo „praryta“ literatūros estetikos. Įdomu, kad jos atgimimas
XX a. antroje pusėje Belgijoje atkartojo jos gimimą
V a. prieš Kr. Graikijoje. Iš pradžių teisės ﬁlosofo Chaimo Perelmano dėka atgimė argumentacinė retorika,
pratęsianti aristotelinės retorikos tradiciją1, o po gero
dešimtmečio atsirado vadinamosios grupės  „neoretorika“, kuri, nors ir pretenduodama į „bendrosios retorikos“ statusą, apsiribojo kalbinių ﬁgūrų analize bei tipologija2. Nepaisant skirtumų, abiejų tipų „naująsias“
retorikas vienija tai, kad jos yra „interpretacinės“, t. y.
mokančios analizuoti jau sukurtus diskursus. Tuo jos iš
esmės skiriasi nuo klasikinės retorikos, mokiusios visų
pirma kurti, konstruoti bei atlikti kalbas3. Ir tuo jos įsi1
Perelman, Ch., Olbrechts-Tyteca, L., La Nouvelle rhétorique: Traité
de l’argumentation, Paris: Presses Universitaires de France, 1958.
2
Groupe , Rhétorique générale, Paris: Larousse, 1970.
3
Ši perskyra galioja vien europietiškai tradicijai, mat JAV jau nuo
XX a. pradžios aukštosiose mokyklose buvo dėstoma retorika, kuri ten
suvokta kaip „efektingos komunikacijos“ teorija ir kurios metu mokyta
kurti „efektingus“, t. y. įtikinamus rašytinius ar sakytinius diskursus.
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rašo į bendrą XX a. disciplinų, nagrinėjančių diskursus,
kontekstą: hermeneutika, semiotika, diskurso kalbotyra. Atkreipus dėmesį į tai, kad retorika ne tik susijusi
su tam tikra estetika bei poetika, bet ir visų pirma yra
pagrindinė ideologijos bei propagandos priemonė, buvo
imtasi analizuoti diskursus (žodinius, vizualinius ar
gestinius), siekiant demaskuoti juose glūdinčias ideologines, arba, kaip pasakytų Roland’as Barthes’as, „mitologines“ sistemas4. Tokio tipo retorinė analizė atlieka
socialinės kritikos vaidmenį, ji siekia išmokyti „skaityti“ socialinius (politinius, reklaminius, apskritai masinės informacijos priemonių) diskursus ir šitaip jų vartotoją paversti sąmoningu, kritišku piliečiu.
Lietuvoje dar labai dažnai retorinė analizė tapatinama su stilistine analize ir apsiriboja kalbos ﬁgūrų atpažinimu tekste. Taip yra dėl to, kad pas mus labiau
paplito iškalbos, arba stilistinė, retorika5, tuo tarpu argumentacinė retorika žinoma itin menkai ir paviršutiniškai. Čia norėtųsi pademonstruoti argumentacinės,
savo pagrindais aristotelinės retorikos galimybes. Kaip
matysime, šio tipo retorinė analizė iš principo nesiskirs
nuo šiuolaikinės teksto (diskurso) analizės, paremtos
duoto teksto kalbos nagrinėjimu.
Aristotelis išskiria tris įtikinėjimo priemones: ethos,
logos ir pathos. Ethos – tai kalbėtojo sugebėjimas savo
kūniška laikysena (poza, gestais, balso tonu ir pan.) sukurti tam tikrą įvaizdį pagal visuomenėje egzistuojančias normas (iš čia ir šios priemonės pavadinimas: gr.
ethos – paprotys). Pathos – tai auditorijos pažinimas,
konkrečiai – jos nuostatų, įsitikinimų išmanymas ir žinojimas, kaip ją paveikti, kaip sužadinti vienas ar kitas jos emocijas, jausmus (gr. pathos). Na, ir logos – tai
pati sakoma kalba su joje naudojamomis kalbinėmis
priemonėmis – argumentais bei kalbinėmis ﬁgūromis.
Struktūralizmo ar diskurso kalbotyros žinovai šioje trilypėje struktūroje nesunkiai atpažins Romano Jakobsono pasiūlytą komunikacijos modelį: pranešėjas – pranešimas – pranešimo gavėjas.
Vis dėlto tarp antikinės retorikos ir šiuolaikinės diskurso analizės esama esminio skirtumo. Aristoteliui
ethos ir pathos reiškė konkretų kalbėtoją ir jo auditoriją. Šiuolaikinės diskurso teorijos, kurios, kaip jau sakiau, yra interpretacijos teorijos, imasi vienaip ar kitaip užﬁksuotų (užrašytų, nufotografuotų, nuﬁlmuotų
ir pan.) diskursų, nes tik taip jie gali būti analizuojami.
Todėl šiuolaikinė retorinė analizė siekia atpažinti kalbėtoją ir auditoriją pačiame tekste. Sakoma kalba užﬁksuoja oratoriaus bei jo auditorijos „vaizdą“, tik reikia
mokėti jį perskaityti. Jį išduoda kalbėtojo naudojamos
stilistinės priemonės, sąmoningai ar nesąmoningai pa-

sirenkami argumentai, kreipiniai, palyginimai, citatos,
naudojami „autoritetingi“ šaltiniai ir t. t.
Maža to, kalba taip pat ﬁksuoja, kokias vertybes išpažįsta kalbantysis. Tam reikia nagrinėti argumentų
prielaidas, kurios kalbant dažniausiai nutylimos. Aptariant argumentus, formalios gramatinės-stilistinės
analizės nebepakanka, nes reikia išmanyti ne tik dalyką, apie kurį kalba oratorius, bet ir šaltinius, kuriais jis
remiasi kalbėdamas ir iš kurių semia prielaidas, locus
communis („bendrąsias vietas“, t. y. visų priimtus įsitikinimus, nuomones), citatas, pavyzdžius. Ši sfera aristotelinėje retorikoje vadinama kalbos topos. Ji susijusi
ne su formaliuoju kalbos aparatu, o su ja perteikiamomis vertybėmis.
Taigi argumentacinę retoriką, skirtingai nuo stilistinės retorikos, domina ne tik retorinės priemonės, bet
ir tikslai, ne tik tai, kaip, kokiais būdais siekiama paveikti klausytoją, bet ir kuo, kokiomis idėjomis siekiama jį įtikinti.

4
Žr. Barthes, R., „Atvaizdo retorika“, iš prancūzų k. vertė R. Malickaitė, in: Baltos lankos, 2003, Nr. 17.
5
Žr. Koženiauskienė, R., Retorika: iškalbos stilistika, Vilnius: Moks-

lo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001; Bielinienė, J., Iškalbos menas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2000.
6
Tarybinis studentas, 1980 09 05, p. 2.
7
Tarybinis studentas, 1987 09, p. 1.
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RUGSĖJO 1-OSIOS VU REKTORIŲ KALBOS
Šios retorinės analizės objektas bus paskutinių trijų
Vilniaus universiteto rektorių – Jono Kubiliaus, Rolando Pavilionio ir Benedikto Juodkos kalbos, pasakytos
viena ir ta pačia mokslo metų pradžios iškilmių proga.
Tokio pobūdžio kalbos tradiciškai priskiriamos panegiriniam žanrui ir dažniausiai formaliai analizuojamos
jose vyraujančios stilistinės-retorinės ﬁgūros, nesiejant
jų su turiniu, idėjomis. Atsiribodama nuo tokios formalios stilistinės analizės, pabandysiu kelti argumentacinei retorikai rūpimus klausimus: 1) kokį savęs kaip
rektoriaus įvaizdį kuria oratorius; 2) kam skirta jo kalba, kokį adresato įvaizdį jis kuria; 3) kuo nori įtikinti arba kokio tikslo siekia rektorius savo kalba; 4) kokią Universiteto viziją jis pateikia; 5) kokį akademinės
bendruomenės santykių su politine valdžia modelį jis
konstruoja. Nors remsiuosi kiekvieno rektoriaus pasakytų kalbų visuma, vis dėlto įdėmesnei analizei pasirinkau po vieną tipiškiausią ir/ar įdomiausią kalbą.

TĖVIŠKI PAMOKYMAI
Daugybę metų (1958–1990) rektoriaus pareigas ėjusio Jono Kubiliaus kalbos visada prasideda nuoroda į
pasikartojamumą: „vėl atėjo ruduo, o su juo ir mūsų
šventė – Rugsėjo pirmoji. Tradicinė, kasmet pasikartojanti, o vis dėlto kaskart nauja ir laukiama“6; „štai dar
sykį apsisuko metų ratas, ir mes vėl susirinkome į savo
šventę, – šventę, kuri žymi naujo darbų ciklo pradžią“7.
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Tradicinė šventė įrašoma į cikliškai suvokiamą laiką.
Arčiausiai ciklinio laiko, kaip žinome, yra žemdirbiai,
todėl neretas čia mokslo metų pradžios palyginimas su
žemdirbišku darbu: „Gerbiamieji, man visada atrodė
ir dabar atrodo labai prasminga, kad naują mokymosi
ciklą pradedame kaip tik tuo metu, kai žemdirbiai artėja prie didžiausių metų darbų pabaigtuvių“8; „Šiandien
universitete, kaip ir kitose mokyklose, šventė – prasideda nauji mokslo metai. Kasmet lyg žemdirbys pirmąją sėjos dieną su pakilia nuotaika juos sutinkame“9.

Jonas Kubilius. 1981. Vido Naujiko nuotrauka

Poetikos požiūriu tokį palyginimą galima interpretuoti kaip žemdirbiškosios lietuvių literatūros locus communis (retorika dažnai skolinasi poetines klišes iš literatūros), kur laikas, pradedant Donelaičiu, baigiant,
tarkime, Granausku, nuolat suvokiamas kaip atsikartojantis darbų bei švenčių ciklas. Šio tipo „bendroji vieta“, t. y. nuoroda į žemdirbišką kultūrą, buvo nuolat
naudojama sovietiniuose viešuosiuose diskursuose. Kubiliui ji reikalinga įvesti šventės ir darbo priešpriešą ir
kartu iškelti darbo vertę (prie to dar grįšiu). Istoriniu
požiūriu šį topą interpretuočiau kaip visuomenės stagnacijos, kurią sustiprina švenčių ritualizavimas, iškilmių rutinizacija, žymę. Tai, kas nauja („nauji mokslo
metai“), iškyla kaip visą laiką tas pats. Tikram naujumui, permainai vietos nelieka ir, be abejo, sovietinės
stagnacijos laikais negalėjo būti.
Tarybinis studentas, 1985 09 09, p. 1.
Tarybinis studentas, 1986 09 02, p. 1.
10
Tarybinis studentas, 1987 09 01, p. 1 (toliau bus nurodomi tik
puslapiai).
8
9
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1987 m. kalba, kuriai čia ir skirsiu didžiausią dėmesį,
žymi pereinamąjį laikotarpį. Nors ji ir pradedama su
ta pačia ciklinio pasikartojamumo gaida, vis dėlto jau
atsiranda užuominų į permainą, tačiau jos pateikiamos dar labai bendrais žodžiais ir to laikotarpio ideologinėmis klišėmis: „gyvename tokiu laiku, kai mūsų
visuomenė, pajutusi stagnaciją, subruzdo ieškoti būdų,
kaip išjudinti sustingusius vandenis, pašalinti tai, kas
trukdo žengti į priekį. Gaivūs permainų vėjai negali nepaliesti ir Universiteto“10. Marksistiškai suvokiamame
progresuojančio ciklo laike ateitis negali būti atsitiktinė – ji planuojama, programuojama. Ateities planus, be
abejo, kuria partija. Ji numato ne tik programas, bet ir
būdus jiems įgyvendinti. Todėl neatsitiktinai Kubilius
nesiima apie permainas kalbėti savo iniciatyva, o tam
pasitelkia ilgą ištrauką (citatą) iš SSRS aukštojo bei
specialiojo vidurinio mokslo ministro G. Jagodino sveikinimo, skirto visoms Sovietų Sąjungos aukštosioms
mokykloms. Universitetas tėra institucija, kuri, kaip
ir kitos to meto institucijos, gali tik įgyvendinti partijos bei vyriausybės priimtus nutarimus bei pasiūlytas
programas, bet jokiu būdu ne jas inicijuoti. Tiesą sakant, jokių ypatingų naujovių tame sveikinime nesiūloma, tiksliau, vadinamosios naujovės pasirodo besantys
dalykai, kurie visada rūpėjo ar turėjo rūpėti aukštajai
mokyklai. Todėl nieko keista, kad tolesnė Kubiliaus
kalba, kuri yra šio išskirtinio sveikinimo komentaras
ar veikiau išplėtojimas, niekuo pernelyg nesiskiria nuo
ankstesnių kalbų, pasakytų Rugsėjo 1-osios proga.
Visos Kubiliaus kalbos parašytos tarsi pagal vieną ir
tą patį šabloną: iš pradžių sveikinama su švente, dėkojama atvykusiems miesto valdžios bei partiniams svečiams, tada kreipiamasi į pirmakursius, kuriems aiškinama, ką reiškia mokytis universitete, kaip reikia
mokytis, norint neiškristi iš universiteto (šie patarimai papildomi praėjusių metų pažangumo statistika),
kokios yra laisvalaikio galimybės universitete (meno
kolektyvai, klubai, būreliai, draugijos), pagaliau kai
kada primenama universiteto istorija. Gali keistis šių
kalbos temų tvarka, tačiau bendras turinys, vardai, citatos lieka tie patys.
Darbo vertė visose Kubiliaus kalbose iškyla kaip
svarbiausia: „raginu griebtis darbo“ (p. 1)11. Kadangi
kalba skiriama pirmakursiams, būtent jie ir mokomi
dirbti: jiems aiškinama, ką reiškia „rimtai ir sistemingai studijuoti“. Tiesa, studentams jau pripažįstama savarankiško mąstymo galimybė, taip pagal išdėstytąją
ministro Jagodino direktyvą atsisakant „autoritarinio
mokymo bei auklėjimo stiliaus“: „mokykloje jūs daugiau buvote pratinami įsiminti gatavas tiesas, o ne sa11
Plg.: „Tikrai neatsitiktinai jau ne pirmą sykį kartoju žodžius – valia,
užsispyrimas, darbas“ (1985); „Į universitetą ateinama dirbti. [...] Norėčiau pabrėžti darbo svarbą jauno žmogaus gyvenime“ (1986).
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varankiškai mąstyti, jus dažniau vedžiojo už rankutės,
negu leido patiems eiti. [...] Dabar atsiveria didesnės
galimybės pasireikšti jūsų iniciatyvai, kūrybingumui“
(p. 2). Vis dėlto pirmakursiai laikomi „ne itin daug gyvenimo patirties turinčiais žmonėmis“, todėl menkai išmanančiais, kaip reikia teisingai dirbti norint pasiekti
gerų rezultatų, pamirštančiais, ko atėjo į universitetą,
nemokančiais tinkamai pasinaudoti savo laisve. Tad
rektorius, kaip geras, rūpestingas tėvas-pedagogas,
dosniai dalija patarimus ir pamokymus. Taip jis atrodo
sekąs Jagodino nurodymu „atgaivinti žinių kultą, sąžiningo ir kokybiško darbo prestižą, [...] tėviškai rūpestingą ir reiklų požiūrį į studentą“ (kursyvas mano, –
N. K.). O kartu šitaip Kubilius tęsia ilgaamžę tradiciją,
visada steigusią hierarchinį ryšį tarp mokytojo ir mokinio. Tiesa, vienoje vietoje jis susigriebia pamokslaująs,
tačiau neabejoja tokio savo vaidmens būtinybe: „Kalbu
kaip pamokslautojas. [...] Deja, kiekvienais metais įsitikinu, kad tai būtina priminti“ (p. 2). Neatsitiktinai Kubiliaus kalboje tiek daug „liaudiškos išminties“ citatų,
kartais paimtų iš Biblijos, bet pateikiamų tarsi lietuvių
tautosaka: „Brolio akyje ir krislą pastebi, o savojoje rąsto nemato“; „Neprivalgei prieš semestrą, prieš egzaminą neprilaižysi“.
Taigi Kubiliaus kalba parašyta tarsi pamokslas.
Krikščioniškas pamokslas yra Biblijos ištraukos komentaras. Čia Biblijos vaidmenį atlieka ministro Jagodino laiškas, kurį ir komentuoja arba išplėtoja rektorius. Šioje kalboje universiteto paskirtis suvokiama
tradiciškai – tai edukacinė įstaiga, ruošianti specialistus pagal politinės valdžios teikiamas direktyvas, programas bei nurodymus.

SU ŠVENTYBĖS AURA
Profesorius Rolandas Pavilionis rektoriumi tampa
itin sudėtingu ir kartu dėkingu laiku: Nepriklausomybės pradžioje. Visiška žodžio laisve, be abejo, galima
būtų paaiškinti nepalyginamai didesnę jo mokslo metų
pradžios kalbų įvairovę, lyginant jas su ankstesnio rektoriaus kalbomis. Nors veikiausiai didelės įtakos turi
taip pat ir asmeninės šio rektoriaus savybės bei jo specialybė: iš kalbos ﬁlosoﬁjos problemomis besidominčio
ﬁlosoﬁjos profesoriaus galima laukti daug didesnio retorinio išradingumo nei iš matematikos profesoriaus
Kubiliaus.
Pirmosios Pavilionio kalbos alsuoja neabejotinu idealizmu bei entuziazmu. Universitetas suvokiamas kaip
sacrum sfera, o Rugsėjo 1-oji – ne žemiškų rūpesčių,
darbų pradžia, kaip Kubiliaus kalbose, o amžinybės (!)
pradžia: „Initium ad aeternitatem – nuolatinio ėjimo į
Amžinybę, prisilietimo prie jos būseną nuo amžių išgyveno kiekvienas tikras Universiteto bendruomenės narys. [...] Nes kartą tikrai atėjus į Universitetą, iš jo jau
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neišeinama. [...] Pradedam ten, kur nėra nei pradžios,
nei pabaigos, nes tai ir yra Amžinybė“12. Universitetas
priskiriamas nežemiškam laikui ir nežemiškai erdvei.
Bet jau po kelių metų idealistinis rektoriaus diskursas
įgauna vis ryškesnių „militaristinių“ gaidų. Jame ima
atsispindėti dramatiški universiteto santykiai su to
meto politine valdžia, laikoma didžiausiu trukdžiu įgyvendinant įgytą universiteto autonomiją. Ryškiausiai
šis konﬂiktas atsispindi 1996 m. kalboje, kuri neabejotinai įspūdingiausia ir savo retorika.
Pavilionis, kaip geras oratorius, iš pat pradžių trumpai nusako savo kalbos temą: „Šiandien aplinkybės susiklostė taip, kad šeštąjį kartą kreipdamasis į jus, [...]
noriu pasidalyti mintimis apie tradiciją ir naujumą,
apie fariziejus ir svajonių universitetą, svajonių Lietuvą“13. Nors ir apeliuojama į „šiandieną“, taigi į aktualybę, dabartį, vis dėlto tai netrukdo pabrėžti nuo pirmųjų
Pavilionio kalbų įsteigtą universiteto priklausymą sakralybės sferai: „mums, kaip ir tiems, kurie prieš 417
metų kūrė šį Universitetą, kaip ir tiems, kurie prieš
du tūkstančius metų kūrė Bažnyčią, rūpi atskirti nauja nuo sena, tikra nuo netikra, tiesą nuo melo, svajonę priartinti prie tikrovės, neleisti, kad tradicija nuslopintų naujumą, dogma gyvenimą...“ (p. 1). Universiteto
kūrėjai lyginami su Bažnyčios kūrėjais, taigi universitetas prilyginamas religinei institucijai.
Universiteto istorija – tai jau nebe abstraktus ciklas,
nukreiptas į progresyvią ateitį kaip Kubiliaus kalbose,
bet reali istorija, kuri iš tiesų yra krikščionybės istorija. Krikščioniška vertybių paradigma įveda dualistines
priešpriešas: idealas (svajonė) / tikrovė; tiesa (tikrumas, gyvenimas) / melas (netikrumas, dogma); nauja /
sena. Laikinę, horizontalią darbo ir šventės priešpriešą Kubiliaus kalbose čia keičia vertybinė vertikali priešprieša tarp idėjos ir tikrovės, sakralumo ir žemiškumo.
Universitetui priskiriamas absoliutaus žinojimo bei
tiesos monopolis: jame randamos tiesos („Mokslo tiesos, kurių praėjusiais metais ieškojome ir kurias suradome...“), jo studentija – geriausia iš visų („Mūsų studentija šauniausia, labiausiai išsilavinusi ir gražiausia
Lietuvos studentija“); jo tobulumą patvirtina ekspertų įvertinimai („nacionaliniai ir tarptautiniai vertinimai, kurių pelnėme daugiau už bet kurią kitą Lietuvos
mokslo įstaigą“) (p. 2).
Vis dėlto universiteto paralelė su religine bendruomene turinti savo ribas: „Universitetas, skirtingai nuo
uždaros, sau ir Dievui gyvenančios vienuolijos, yra tikrovės dalis“ (p. 2). Toje tikrovėje universitetas, pasirodo, turi savo priešų. Ir čia Pavilionis panaudoja dar
vieną religinę paralelę, paimtą iš krikščionybės istoriUniversitas Vilnensis, 1991 09 13, p. 1.
Universitas Vilnensis, 1996 09 20, p. 1 (toliau bus nurodomi tik
puslapiai).
12
13
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jos: kadangi universiteto žmonės lyginami su Bažnyčios kūrėjais, natūralu, jog jos priešai lyginami su fariziejais. Fariziejus Pavilionis apibrėžia kaip „Kristaus
laikų religinę partiją“ (tą, esą, žino visi, „kurie skaitė
Šv. Raštą“). Tradicijos griežtai besilaikančius judėjus pavadindamas „religine partija“, Pavilionis paskuba klausytojui įteikti savo alegorijos iškodavimo rak-

Rolandas Pavilionis. 2000 m. rugsėjo 1 d. Vido Naujiko nuotr.

tą: šiandieniniai fariziejai – tai politikai. Naudodamas
gausius fariziejų apibūdinimus iš Naujojo Testamento,
Pavilionis konstruoja išplėstą argumentą, kurį Aristotelis vadino indukciniu samprotavimu arba pavyzdžiupasakėčia: universiteto santykiai su politikais nusakomi kaip Kristaus mokinių santykiai su fariziejais.
Kalbos pradžioje įvesta dualistinė priešpriešų grandinė tarp naujumo ir senumo, tiesos, gyvenimo ir dogmos, melo čia įgauna „antropomorﬁnį“ pavidalą: tai
priešprieša tarp tiesos bei permainų trokštančių universiteto šviesuolių, skleidžiančių atnaujintą tikėjimą
(„svajones“) ir dogmatiškų veidmainių politikų-fariziejų. Pasirodo, dalis jų – tai buvę universiteto bendruomenės nariai: „Tie šešeri metai įrodė, kad permainoms
Universitete įnirtingai priešinsis iš Universiteto išėję
ir Seimo nariais persivertę partiniai sekretoriai, marksizmo ir ateizmo profesoriai, per tuos šešerius metus
taip mokslui nieko ir nenuveikę ir tik pasitvirtinę savo
partinius diplomus“ (p. 2). Taigi didžiausi universiteto priešai – tai paties universiteto „produktai“, kurie iš
universiteto žmonių persivertė į politikus.
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Jei užsiimčiau Pavilionio diskurso dekonstrukcija, ši
jo kalbos vieta atrodytų lemiama. Pavilionis konstruoja
tipišką platonistinį, logocentristinį diskursą, kuris įveda perskyrą tarp tobulo gerojo „vidaus“ ir sugadintos,
perversiškos „išorės“. Tačiau šioje vietoje pasirodo, kad
gerasis „vidus“ – universitetas nėra toks jau tobulas ir
nekaltas, nes jis gali „pagaminti“ blogąją „išorę“ – politikus-profesorius14. Vos profesoriai patenka į išorę, t. y.
iš akademinės universiteto erdvės pereina į viešąją politinę erdvę, jie tampa didžiausiais savo „gimtojo lizdo“
kenkėjais. Netrukus paaiškės, kad visi profesoriai iš esmės yra ar turi būti politikai. Taigi tai, kas paties kalbėtojo griežtai atskiriama ir supriešinama, pasirodo,
realiai yra susiję kontaminaciniais ryšiais.
Pavilionio išskleista pasakėčia suponuoja, jog universiteto bendruomenę palyginus su Kristaus mokiniais,
tos bendruomenės vadovas – rektorius – netiesiogiai
ir neišvengiamai priskiria sau naujos religijos kūrėjo
Kristaus vaidmenį. Tiesa, jis galiausiai netiesiogiai pripažįsta neturįs tų stebuklingų galių, kurias turėjo dievažmogis prieš du tūkstančius metų, todėl nurodo savo
retorinės analogijos ribas: „dėstytojai, studentai ir darbuotojai“ nėra tie, kurie „minta skėriais ir lauko medumi“; žinios, mokslas nėra „bevertė prekė, dalijama
dešimtims tūkstančių kaip tie penki kepalėliai duonos
ir žuvies, pasotinę minias“; „Pabuskime. Kristus darė
stebuklus prieš du tūkstančius metų. Ir socializmas jau
praėjo“ (p. 2–3). Šiandienėmis sąlygomis neįmanoma
būti kaip Kristaus mokiniai, nes nebėra nei stebuklų,
nei juos įgalinančios aukštesnės (dieviškos ar žemiškos
partinės) instancijos: „Gyvename naujomis, pseudokapitalistinėmis Lietuvos sąlygomis“ (p. 3). Pasaulis iš
vertikalios hierarchinės sistemos virto horizontalia sistema, kur veikia modernūs patys save grindžiantys ir
savo galios šaltiniais esantys subjektai.
Taigi analogija su krikščioniškąja praeitimi pasirodo
esanti dalinė. Ši retorinė priemonė buvo reikalinga vien
tam, kad būtų sumenkinti universiteto priešai – valdžioje esantys politikai, jiems priskiriant visas neigiamiausias savybes (dogmatizmą, veidmainystę, klastingumą,
pavydą, šmeižtą, puikybę, neišmanymą), ir išaukštinta
universiteto bendruomenė. Naujos sąlygos reikalauja
naujo idealo. Dabartinio VU idealas – autonomija, nepriklausomybė „nuo ekonominės ir politinės konjunktūros“. Ji pasiekiama „išmokus verstis tikrąja to žodžio
prasme“. Idealistai šviesuoliai turi tapti apsukriais verslininkais, – taip daro „geriausi šiuolaikiniai universitetai“, – jie turi „konkuruoti mokslo, akademinėje rinkoje,
teikdami akademines, mokslo paslaugas“ (p. 3).
Tad Pavilionio skelbiama „naujoji religija“ – tai li14
Plg.: „Mes gi čia per pastaruosius metus taip pat nustatėme įdomų
dėsningumą: kuo daugiau profesorių valdžioje, tuo prastesni mokslo
reikalai“ (Universitas Vilnensis, 1995 09, p. 3).

387

NIJOLĖ KERŠYTĖ

beralizmas. Pavilionis atkakliai skatina konkurenciją universitete: jis siūlo priimti kuo daugiau studentų
ir leisti jiems konkuruoti viduje, t. y. iškristi, atsisijoti
studijų metu. Tai, kas Kubiliui atrodė kaip didžiausia
blogybė – kad įstoję studentai nepajėgia tęsti studijų,
čia laikoma pozityviu dalyku. Kubilius laisvę pateikia kaip iliuzijų šaltinį („Apgaulingas tas laisvumas“),
tuo tarpu Pavilioniui laisvė yra neabejotinai didžiausia vertybė. Tiesa, laisva konkurencija skatinama tik
tarp studentų. Dėstytojai ir visa universiteto valdžia,
atrodo, yra anapus jos. Jie, atrodo, turi konkuruoti ne
tarpusavyje, bet su politinio elito atstovais: „Kad mūsų
profesoriai ir docentai nesijaustų prastesni už Seimo
ar Vyriausybės klerkus, o mūsų studentai – nesijaustų prastesni už valdžios vyrus, skraidančius veltui po
Europą...“ (p. 4). Universitetas iškyla kaip politinei valdžiai adekvati sistema. Kubilius universiteto žmones
lygino su žemdirbiais, Pavilionis – su šventaisiais ir
kartu su verslininkais-politikais15.
Kyla klausimas, kam skirta ši rektoriaus Pavilionio
kalba. Skirtingai nuo konservatyviojo Kubiliaus, kuris
laikosi aiškios hierarchijos, visada kreipdamasis „Gerbiamieji svečiai, gerbiamieji kolegos, mieli studentai“,
Pavilionis akivaizdžiai vadovaujasi liberalistine dvasia
ir studentus iškelia į pirmą vietą pagal apverstos hierarchijos principą: „Studentai ir profesoriai, aukštieji svečiai, ponios ir ponai!“ Tačiau nepaisant to, visas
Pavilionio kalbos turinys rodo, jog tikrieji šios kalbos
adresatai yra anaiptol ne akademinė publika, bet paprasti piliečiai. Reikalas tas, kad netrukus turėjo vykti rinkimai į Seimą, apie kuriuos Pavilionis užsimena
bent du kartus savo kalboje („Jų [fariziejų] ypač padaugėja rinkimų metu, galimų permainų išvakarėse“ (p. 2);
„O tai labai svarbu apskritai ir ypač rinkimų į Seimą
išvakarėse...“ (p. 4)). Tad drąsiai galima būtų sakyti,
kad mokslo metų pradžios kalba buvo panaudota kaip
netiesioginės rinkimų propagandos kalba!
Taigi pagrindinė priešprieša, iškylanti Pavilionio
kalboje, veikia ne tarp visa išmanančio autoritetingo mokytojo-rektoriaus ir neišmanėlių nesubrendėlių
studentų, kaip Kubiliaus kalbose, o tarp akademinės
bendruomenės ir likusios visuomenės, ypač politinių
jos atstovų. Šią priešpriešą patvirtintų ir prie šios bei
kitų Pavilionio kalbų pridėtos nuotraukos, kuriose mes
matome oratorių, pasipuošusį rektoriaus toga. Ji žymi
ne tiek sugrįžimą prie senų tradicijų, ne konservatyvią
rektoriaus dvasią, kiek veikiau jo norą pabrėžti savo
priklausymą akademinei bendruomenei ir taip save atskirti nuo paprasto visuomenės piliečio. Formuojamas
akademinės bendruomenės kaip elitinės grupės, užda-

ros, nuo niekieno nepriklausomos „šeimos“, įvaizdis16.
Ši nuostata būdinga visoms Pavilionio Rugsėjo 1-osios
kalboms. Pavilionis nuolat pabrėžia universiteto autonomiją ir jo laisvės neliečiamumą. Bet kokia universiteto kritika, kontrolė priimama kaip jo puolimas, jo teisių bei laisvių suvaržymas: „Valdžia diskredituoja save,
kai, užuot grąžinusi skolas Universitetui, žinomo pono
Genzelio sumanymu siunčia į Universitetą valstybės
kontrolierius, kad šie septynis mėnesius už tuos pačius
mokesčių mokėtojų pinigus ieškotų ir būtinai surastų
bet kokį valdžios nutarimų pažeidimą“17. Tai primena
feodalo laikyseną: niekas negali lįsti į jo valdas, jis prieš
nieką neturi atsiskaityti ir niekam nėra nei skolingas,
nei įsipareigojęs. Pavilionis kritikuoja „visokius populistus“, bet pats naudoja tipišką populistinį argumentą:
bet kokia universiteto kritika paskelbiama neigiamu
dalyku, ji nepriimama ne kaip klaidinga, ginčytina pozicija, bet kaip savaiminis blogis. Universiteto neliečiamumas teisinamas valdžios neteisingumu, įsipareigojimų nesilaikymu, taip sutvirtinant paprastų žmonių
įsitikinimą, kad politika – „nešvari“ erdvė, kur kiekvienas rūpinasi tik savo interesais.
Be abejo, dauguma valdžios adresu išsakytos kritikos yra teisinga ir jai galima būtų tik pritarti. Tačiau
šį kartą rūpesčio objektas yra ne mūsų valdžios mokslo politika, o tai, kaip savo veiklą suvokia universiteto
vadovas. Jis save pateikia kaip šventos bendruomenės
pranašą, kuris vienintelis žino, kas yra Gėris, ir kuris
aršiai kovoja su tikslo siekti trukdančiais išorės priešais. Visose Pavilionio kalbose matyti ta pati tendencija: jis hiperkritiškas kitų (politikų) atžvilgiu ir drauge
neturi jokios savikritikos, save bei akademinę bendruomenę suvokia kaip anapus kritikos esančią instanciją,
turinčią žinojimo bei Tiesos monopolį.

15
Plg.: „Visi esame politikai plačiąja prasme, gyvenimo politikai“
(Universitas Vilnensis, 1997 09 15, p. 5).
16
Plg. Pavilionio inauguracijos į rektorius kalbą: „ar jaučiame, kad
mūsų Universitetas nuo amžių sudaro ypatingą Aplinką, kurioje šeimos

jausmas yra ir tas Aplinkos šventumo jausmas“ („Universitetas – mūsų
namai“, in: Universitas Vilnensis, 1991 03 20, p. 1).
17
Universitas Vilnensis, 1995 09, p. 3.
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FIRMOS VADOVAS
Prieš keletą metų rektoriumi tapęs Benediktas Juodka jau pirmąja savo kalba, pasakyta dar laikinai einant
rektoriaus pareigas, pasirodė radikaliai besiskiriantis
nuo savo pirmtako. Religine aura apgaubtą ir politiškai angažuotą Pavilionio „idealizmą“ pakeitė visiškai
žemiškas realizmas, pozityvistinis materializmas, rūpestis dėl pačių kasdieniškiausių problemų.
Iš pirmo žvilgsnio Juodka sugrįžta prie Kubiliaus
laikų tradicijos, kai mokslo metų pradžios rektoriaus
kalbos buvo skiriamos pirmakursiams. Tačiau santykis su jais jau visai kitoks. Juodkos kalboje jie pasirodo ne kaip, pasak Kubiliaus, nepatyrę, nedrąsūs jauni žmonės, kuriems reikalingas autoritetingo mokytojo
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patarimas, o kaip pagarbos verti savarankiški, kompetentingi subjektai, patys sugebantys rinktis ir priimti
jiems reikiamus sprendimus, nepaisant to, kad pasirinkimo įvairovė itin didelė: „Mieli pirmakursiai! Vos
prieš keletą mėnesių jūs atsidūrėte tikriausiai pirmoje
rimtoje gyvenimo kryžkelėje, kurioje turėjote pasirinkti

Benediktas Juodka. 2002 m. rugsėjo 1 d. Vido Naujiko nuotr.

tolesnį savo gyvenimo kelią. [...] Tai nebuvo lengva, nes
šiandien patvirtinta virš tūkstančio įvairiausių studijų programų, užtenka Lietuvoje ir aukštųjų mokyklų.
[...] Bet man nekelia jokių abejonių, kad jūs pasirinkote pačią tinkamiausią aukštąją mokyklą savo tikslams
pasiekti“18.
Norėdamas sutvirtinti paskutinį teiginį, Juodka imasi argumentuoti, kodėl studentai gali „didžiuotis pasirinkę VU“. Kaip įprasta, primindamas universiteto
istoriją, jis visų pirma akcentuoja jo internacionalinę
dvasią. Tarptautiniai universiteto ryšiai jau Pavilionio
laikais buvo bene svarbiausias VU prestižiškumo ženklas, liudijantis jo universalumą, atvirumą pasauliui, o
18

Universitas Vilnensis, 2002 09, p. 2.
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Juodkos sakomos kalbos metu – tai visų viešųjų kalbų
locus communis: ėjimas į Europos Sąjungą kaip absoliučios vertės rodiklis. Siekdamas dar labiau išaukštinti Vilniaus universitetą kaip geriausią visoje Lietuvoje, jis imasi jį lyginti su prestižiškiausiais pasaulio
universitetais, pasitelkdamas vadinamąjį svorio, arba
mato, argumentą: „Todėl tegu nesupyksta kitų aukštųjų mokyklų vadovai ir dėstytojai – pasaulyje universitetai nėra vienodi – JAV jų tūkstančiai, tačiau yra
Jeilio, Harvardo, Stenfordo, Berklio ir kt., kuriuos žino
visi, yra Oksfordo, Kembridžo Anglijoje, Heidelbergo,
Tiubingeno Vokietijoje. Toks yra Vilniaus universitetas Lietuvoje“. Nepaisant šio „naujoviško“ argumento, oratorius nevengia naudotis ir sena, sovietiniais
laikais ypač populiaria retorine priemone – statistika
(„Todėl galime didžiuotis, kad pas mus šiandien dirba
apie 160 profesorių, tarp kurių 64 Lietuvos mokslo premijų laureatai, net 40 Lietuvos mokslų akademijos narių“; „Šiandien mokslo, politikos elite – apie 60 proc.
VU absolventų. Prognozės rodo, kad taip bus dar 20–
30 metų“). Kubiliaus laikais ši priemonė buvo privaloma, tuo tarpu šiais laikais ji daro nemalonų sovietinės
retorikos įspūdį. Tiesa, ją būtų galima interpretuoti ir
kaip pseudomokslinę priemonę, kurią naudoja tiksliųjų mokslų atstovas (prof. Juodka yra žinomas chemijos
srities mokslininkas): skaičiai esą „objektyviai“ atspindi tikrovę.
Visas šis išplėstas argumentavimas, skirtas VU išskirtinumui pagrįsti, atrodo nelabai reikalingas studentams, nes jie jau pasirinko. Tai suvokia ir pats kalbėtojas, prisipažindamas: „Mieli studentai, gal ir per
daug laiko skyriau argumentavimui, kad VU yra tinkamiausia Lietuvoje tobulėjimo vieta – kitaip man neišeina. Aš Vilniaus universitete dirbu jau 34 metus, ir
tai mano nuoširdūs žodžiai“. Taigi kalbėtojas tokį perteklingą argumentavimą mėgina pateisinti savo nesugebėjimu („kitaip man neišeina“) ir savo asmenine
patirtimi. Be abejo, tai vienas iš būdų priartinti save
prie klausytojų, parodant savo „žmogišką silpnumą“,
paprastumą. Juolab kad ilgametė patirtis netampa
pretekstu mokyti, duoti patarimus, kaip tai būtų konservatyvaus kalbėtojo atveju, ji leidžia apeliuoti vien į
„nuoširdumą“. Nors šis apeliavimas iš tiesų tėra priedanga, kadangi nė viename iš pateiktų universiteto gerumo argumentų neiškilo asmeninė rektoriaus darbo
universitete patirtis. Veikiau priešingai, visi argumentai yra beasmeniai, pseudoobjektyvūs, paremti dabartinių ar praėjusių laikų locus communis. Ką gi norima
„pridengti“ tokiu pasiteisinimu? Ogi tai, kad visas šis
diskursas yra reklaminio pobūdžio. Aukštųjų mokyklų
konkurencijos sąlygomis toks argumentavimas skirtas
gal net ne pirmakursiams, o būsimiems studentams,
kurie dar ateityje rinksis, kur mokytis. O jau pasirinkusiųjų atžvilgiu jis primena kokio nors banko ar turiz-
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mo ﬁrmos reklaminį šūkį: „Jūs nesuklydote! Jūs pasirinkote geriausia!“
Šį įspūdį sutvirtina tolesnė argumentacija, kurioje
kalbėtojas iškyla kaip įmonės vadovas, susirūpinęs
savo ﬁrmos teikiamų paslaugų kokybe ir žinantis, kad
be jos nepadės nė geriausia reklama. Visų pirma jis atsiriboja nuo bet kokio idealizmo ir bet kokių tobulumo,
šventumo konotacijų, tokių dažnų buvusio rektoriaus
kalbose: „Tačiau nenorėčiau, kad po mano pagiriamųjų
žodžių mūsų senajai Alma Mater jūs pagalvotumėte atvykę į rojų. Rojaus žemėje apskritai nėra, o vienokį ar
kitokį gyvenimą joje kuria patys žmonės“. Ir netrukus,
panašiai kaip ir Kubilius, Juodka ima kalbėti apie kasdienius, visai nešventinius dalykus: „Be daugybės pasiekimų ir gerų dalykų, mes turime nemažai ir problemų. [...] Viena svarbiausių šiandien – studijų kokybės
problema, kurią ne be pagrindo vis dažniau ir dažniau
kelia studentai“.
Nepaisant panašumo į Kubiliaus kalbėjimą, iš karto matyti ir jau minėtas milžiniškas skirtumas: studentai pateikiami kaip kompetentingi subjektai, galintys įvertinti jų pasirinktos ﬁrmos darbą. Pavilionis
universitetą lygino su namais, šeima, Bažnyčia, sakralia bendruomene. Juodka universitetą netiesiogiai
prilygina įmonei: „Šiandien turime suprasti, kad ne
tik pramonė, verslas, žemės ūkis, bet mokslas ir studijos taip pat gyvena rinkos sąlygomis. Konkurentabilumą rinkoje sąlygoja produkto kokybė“. Konkuruojančios ﬁrmos motyvas buvo iškilęs jau ir Pavilionio
nusakytoje universiteto vizijoje (vienas iš jo nurodytų modernaus universiteto bruožų: „puikiai veikianti
įmonė, gaminanti žinias, intelektą, brangiausią, vertingiausią pirminę žaliavą“19), tačiau Juodka šį motyvą
pastūmėja iki kraštutinumo, produktu paskelbdamas
ne žinias, o patį studentą: „Mūsų produktas – absolventas, kuris baigęs Vilniaus universitetą, patenka į
darbo rinką...“
Tad, viena vertus, kaip ir kiekviename reklaminiame diskurse, kuriama iliuzija, kad studentai (vartotojai) yra tie, kurie patys renkasi, kurie turi pakankamą
kompetenciją, suteikiančią jiems kritinę galią, bet, kita
vertus, marksistinė-materialistinė leksika su liberalizmo priemaišomis išduoda, jog studentai tėra pagal
rinkos poreikius formuojama masė, „produktas“, kurio
reikia ekonominei mašinai, o ne paskiri individai, laisvos asmenybės. Universiteto bendruomenės narių santykiai pagrįsti ne idėjiniu bendrumu, ne „šeimyniniu“
artumu, o darbiniais-ekonominiais santykiais.
Be abejo, kritiškas rektoriaus požiūris į universitetą kelia pagarbą: tai bene vienintelė rektoriaus kalba
per 50 metų, kurioje kalbama ne vien apie reikalavimus studentui, bet ir reikalavimus universitete dir19
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Universitas Vilnensis, 1996 09 20, p. 3.

bantiems žmonėms – dėstytojams, studijų programų
kūrėjams, bibliotekininkams, – turintiems garantuoti
„studijų kokybę“. Tačiau vis dėlto taip ir lieka neaišku, ką VU ketina daryti, siekdamas tos „studijų kokybės“, kokia būtų jo veiksmų programa, įsipareigojimai.
Kaip ir Pavilionio kalbose, pagrindinė visų VU nelaimių priežastis, pasirodo, yra vis mažėjantis valstybinis
ﬁnansavimas. Ir nuo šios vietos rektoriaus kalba įgauna kitą adresatą.
Taigi pirmoji Juodkos kalbos dalis yra reklaminio pobūdžio ir ji skirta būsimiems studentams, kuriuos norima įtikinti, jog VU yra geriausias paslaugas teikianti
įmonė. Antroji kalbos dalis, nuo tos vietos, kai iškyla
ﬁnansavimo klausimas, skirta kitam adresatui – politinės valdžios atstovams.
Skirtingai nuo švento pranašo aurą dėvėjusio Pavilionio, dabartinis rektorius su politikais elgiasi kaip
tikras diplomatas. Jau pačioje pradžioje kreipdamasis į savo auditoriją, Juodka paskuba juos pagerbti,
pačius svarbiausius iškeldamas į pirmą vietą: „Jūsų
Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidente, Seimo Pirmininke, mieli studentai, gerbiami profesoriai,
dėstytojai, visi VU bendruomenės nariai, garbingi Seimo, Vyriausybės nariai, svečiai“. Vėliau, užuot tiesmukai puolęs ir atvirai įžeidinėjęs valdžioje esančius
„kvailius ir fariziejus“, Juodka elgiasi lyg apsukrus
ﬁrmos vadovas, vengiantis tiesiogiai kritikuoti tuos,
nuo kurių priklauso jo ﬁrmos ﬁnansavimas. Jis apsiriboja švelniu gribštelėjimu, panaudodamas retorinį
palyginimą ir jo pagrindu iškeldamas retorinį klausimą – įprastą netiesioginės kritikos priemonę: „Per
pastarąsias keletą savaičių Vilnių gaubia apylinkėse
degančių durpynų ir miškų dūmai. Palis lietus, papūs
vėjas – tie dūmai išnyks. Bet kada išnyks politikų pučiami dūmai apie mokslo ir studijų prioritetus, jų begalinę svarbą žinių ir pilietinės visuomenės kūrimui,
kada tai taps ne dūmais, o realia valstybės politika?“
Šis priekaištas politikams netrukus dar labiau sušvelninamas kai kuriems iš jų skiriama padėka: „Atkreipdamas dėmesį į kai kuriuos valstybės mokslo ir
studijų politikos trūkumus, negaliu nepadėkoti Lietuvos Respublikos Prezidentui J. E. p. V. Adamkui. [...]
Dėkoju ir Seimo Pirmininkui p. Artūrui Paulauskui
už geranoriškumą VU atžvilgiu“. Tokie diplomatiniai
reveransai tampa dar suprantamesni, kai paaiškėja,
jog po kelių metų universitetas ketina švęsti jubiliejų:
„...primenu apie artėjantį jubiliejų J. E. Prezidentui,
Seimo Pirmininkui, ponui Vilniaus Merui. Lauksime
Jūsų palankumo“. Tad dabartinis rektorius politinės
valdžios atstovus suvokia kaip rėmėjus, todėl siekia su
valdžia kurti ne politinio priešiškumo, o taikius komercinius santykius. Jis apsukriai laviruoja tarp realių bei
potencialių „klientų“ – studentų ir rėmėjų, t. y. politikų, nuo kurių priklauso ekonominė „ﬁrmos“ sėkmė.
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IŠKALBINGOJI RETORIKA
Tie, kuriems yra tekę klausytis VU Rugsėjo 1-osios
kalbų, tikriausiai dažnai jas „praleisdavo pro ausis“.
Tačiau paėmus jas skaityti kaip visumą, stebina tų kalbų „iškalbingumas“: kiek daug jos pasako ne tik apie
rektorių, akademinę bendruomenę, universiteto įvaizdį, bet apskritai apie to meto, kuriuo jos buvo sakomos,
istorines, politines, socialines tendencijas. Nors žanriniu požiūriu šios rektorių kalbos būtų traktuojamos
kaip tokios pačios, t. y. proginės kalbos, kaip matėme,
kiekvienas oratorius savo kalbą paverčia skirtingo tipo
viešu diskursu.
Sovietiniais laikais sakytos Kubiliaus kalbos yra pedagoginiai pamokslai, kuriais siekiama įtikinti studentus tapti gerais mokiniais. Jose rektorius gina klasikines, „konservatoriškas“ vertybes, paremtas tradicine
hierarchija tarp mokytojo ir mokinių. Ji atitinka to
meto politinės sistemos modelį: stovintieji ant žemesnių socialinių laiptelių turi paklusti viršesniųjų nurodymams, instrukcijoms bei programoms. Kubiliaus
kalbos liudija tais laikais tokioms pareigoms neišvengiamą lojalumą valdžiai.
Su Nepriklausomybe į universiteto rektoriaus postą
atėjęs Pavilionis kuria idealistinį ir net pseudosakralų
diskursą. Savo kalbose jis iškyla kaip nepailstantis revoliucionierius, naujumo, permainų pranašas. Vis didesnis viso gyvenimo politizavimas akivaizdžiai pa-
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veikia ir rektoriaus kalbas: laikui bėgant jos virsta
atvirai kovingu politiniu diskursu. Rektorius akademinę tribūną išnaudoja netgi savotiškai rinkimų propagandai, kreipdamasis ne tiek į akademinę bendruomenę, kiek visų pirma į visus Lietuvos piliečius, į būsimus
rinkėjus. Kairuoliškas liberalizmas Pavilionio kalbose atskiedžiamas populistinėmis ir net anarchistinėmis gaidomis. Universiteto santykis su politine šalies
valdžia atsiskleidžia kaip atvirai konﬂiktiškas ir net
priešiškas.
Paskutiniųjų metų rektoriaus Juodkos kalbos sulydo
kai kurias jo pirmtakų kalbų savybes, sudarydamos visai netikėtą amalgamą. Tai reklaminio, komercinio tipo
diskursas, atspindintis vis labiau didėjančią ekonominę konkurenciją, palietusią net ir, Pavilionio žodžiais,
„šventą“ akademinį pasaulį. Čia kairuoliškas, vietomis
atvirai materialistinis-pragmatinis ir kartu liberalistinis diskursas vengia bet kokių radikalių kraštutinumų
ir diplomatinėmis gudrybėmis siekia taikios komercijos ir su studentais, ir su valdžia.
Nagrinėtų kalbų bendrumas – tai, kad jos sakytos
ta pačia proga – tik dar labiau padeda išryškėti kiekvienos jų speciﬁkai, atsirandančiai ir dėl kalbančiųjų
kaip asmenybių skirtumų, ir dėl (o gal net visų pirma)
skirtingų istorinių laikotarpių. Šios kalbos yra tikri istoriniai dokumentai, liudijantys apie Vilniaus Universiteto ir drauge visos mūsų visuomenės tradicijas bei
jų kaitą.
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GEDIMINO MIRTIS PAGAL JONĄ DLUGOŠĄ
Edvardas Gudavičius

I. GEDIMINO MIRTIES DATOS KLAUSIMAS
1956 m. pasirodžiusiame Bostono enciklopedijos 7 tome
Juozas Jakštas (papildydamas Igno Jonyno straipsnį1)
pažymėjo: „G[edimino] mirties data ir aplinkybės šaltinių įvairiai nurodomos. Vygando Marburgiečio kronikos lotyniškame vertime pasakojama, kad lietuvių ir
vokiečių kovų metu prie Bajernburgo 1337 ordino brolis Filemannus de Sunpach strėle pataikęs į kaklą tarp
menčių karaliui iš Trakų ir jį nužudęs. Šiuo metraščiu sekęs Dlugošas, tik kiek jį iškraipydamas, rašo, kad
G[ediminas] žuvęs 1337 gindamas Veliuoną; jis buvęs
nukautas vokiečių, pataikytas ugninės strėlės į nugarą. Matyt Dlugošas bus pirmasis, kuris nežinomo Vygando ,Trakų karaliaus‘ vietoje įdėjęs į savo istoriją
G[edimino] vardą ir tuo būdu padėjęs paplisti šiai versijai apie G[edimino] žuvimą. Iš tikrųjų dar 1338 pabaigoje G[ediminas] buvo gyvas ir pasirašė su Livonijos
ordinu prekybos sutartį. Patikima G[edimino] mirties
data randama I Naugardo metraštyje, kur sakoma,
kad jis miręs 1341–1342 žiemą. Greičiausiai G[ediminas] mirė natūralia mirtimi“2. Jakštas pakoregavo Jonyno nuomonę, kuria siekta Dlugošo sprendimą anoniminį Trakų kunigaikštį laikyti Gediminu suderinti
su Naugardo metraščio nurodomais Gedimino mirties
1341 metais3, o 1339(1337)–1341 m. atotrūkį paaiškinti kitais šios laiko atkarpos susidūrimais: „Kadangi
G[edimino] kovos su vokiečiais dėl Baiernburgo tęsėsi
kelis metus, labai galima, kad jis savo gyvybe sumokėjo už šios pilies sugriovimą“4. Savo metu pasisakiau
prieš šitokį Jonyno aiškinimą šiaip jau labai geroje jo
apybraižoje5.
Enciklopedines apybraižas pirmiausia nurodžiau dėl
to, kad jos apibendrina istoriograﬁjos raidoje įsigalėjusias ar įsigalinčias nuomones. Gana vaizdų pasikeitimą
1
J[onynas], I., „Gediminas“, in: Lietuviškoji enciklopedija, t. 8, Kaunas, 1940, p. 1132.
2
J[onynas], I.; J[akštas], J., „Gediminas“, in: Lietuvių enciklopedija, t.
7, Boston, 1956, p. 7, 69.
3
Полное собрание русских летописей, (toliau – PSRL), т. 3, СанктПетербург, 1841, c. 80–81.
4
J[onynas], I., op. cit., p. 1132.
5
Gudavičius, E., „Kas žuvo 1337 m. prie Bajerburgo?“, in: Lietuvos
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kaip tik ir matome mūsų tarpukario istorikų ir jų tęsėjų
išeivijoje straipsniuose. Klausimo istoriograﬁją galima
rasti toliau aptariamame Romo Batūros straipsnyje6.
Jame ginamas Dlugošo sprendimas Vygando Marburgiečio kronikos Konrado Geseleno lotyniškame vertime
nurodomą Trakų karalių laikyti Gediminu.
Du teiginiai:
1) taigi atrodo, kad Gediminas 1337–1339–1341 m.
įvykiuose prie Bajerburgo, šalia Veliuonos, buvo sužeistas ir mirė7;
2) taigi didžiojo kunigaikščio dalyvavimas kovose
prie Bajerburgo ties Veliuona sužeidimas ir mirtis galėjo įvykti ne vienu kartu, ne per vienerių metų laikotarpį,
o apimti būtent 1337–1341 m.8
Abu šie teiginiai plėtoja seniau pareikštą Jonyno
mintį9. Skaitant vien pirmą teiginį, galima manyti,
kad formuojamas „chronologinis laukas“, siekiant „iškelti“ Gedimino mirties datą iš 1337-ųjų į kažin kuriuos kitus metus. Todėl ir antras teiginys kuria „kelis metus merdinčio ir pagaliau numirusio“ Gedimino
įvaizdį, kai protarpiais, atsigaudamas nuo komos, jis
patvirtina prekybos sutartį su Livonija ar, susikvietęs sūnus prie gulto, išdalija jiems Lietuvos valstybę.
Tuomet Trakų karalių pavadinus (kaip ir Dlugošas)
Gediminu, 1337 m. Bajerburgo epizodą galima kategoriškai pervadinti šio karaliaus sužeidimu ir Gedimino
mirtį „stumdyti“ užsibrėžto 1337–1341 (1344) m. tarpsnio „vykusių su Vokiečių ordinu kovų“ migloje. Tačiau
taip mąstant nebuvo pastebėta, kad Jonynas nurodo:
„Vygandas Marburgietis pasakoja, kad [...] 1337 ordino
brolis Filemannus de Sunpach strėlę pataikęs į kaklą
tarp menčių [...] karaliui iš Trakų ir kad šis miręs nuo
žaizdos. Tokiu karaliumi buvo laikomas G[ediminas],
bet šis 1338 pabaigoje buvo gyvas ir pasirašė su LivoniTSR Mokslų akademijos darbai, A serija, (toliau – MADA), 1984, t. 4
(89), p. 92–100.
6
Batūra, R., „Veliuona – Lietuvos gynybos skydas kare su Kryžiuočių
ordinu (XIII a. pabaiga – XV a. pirmasis ketvirtis)“, in: Veliuona, (ser.
Lietuvos valsčiai), Vilnius, 2001, p. 95.
7
Ibid., p. 100.
8
Ibid., p. 98. Tolesni Batūros teiginiai cituojami didėjančia numeracija (pradedant 11 išnaša).
9
J[onynas], I., op. cit.
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jos ordinu prekybos sutartį„10 (kursyvas mano, – E. G.).
Taigi Jonyno prielaidos chronologinė atkarpa yra tik
1339–1341 m. ir, plečiant ją iki 1337 m. į vieną ir iki
1344 m. į kitą pusę, reikia pagrįsti tokį savo veiksmą
konkrečiomis nuorodomis į konkrečius šaltinius, o ne
aptakiomis deklaracijomis. Tai nėra padaryta. Kaip tai
būtų galima padaryti, yra jau paties autoriaus reikalas. Čia tegalima pasakyti, kad tada jam reikės suderinti vienus kitiems prieštaraujančius ankstesnius ir
šiuos savo teiginius:
3) dėl to galime manyti, kad Vygandas atspindėjo ne visas kovas, vykusias prie Veliuonos 1337–1339–
1344 m.11;
4) Vygando tekstas, kaip matėme, nėra aiškus. Jo pirminiu variantu naudojęsis K. Schützas „Prūsijos istorijoje“, aprašydamas 1337–1338 m. įvykius ir kovas
ties Bajerburgu, Gedimino ar kurio nors kito žymaus
asmens žūties nemini12.
Kam reikia Gedimino mirties atgarsių ieškoti 1341–
1344 m. įvykių aprašymuose (trečias teiginys), jei „didžiojo kunigaikščio [...] mirtis galėjo įvykti [...] būtent
1337–1341 m.“ (antras teiginys)? Jei „Vygandas atspindėjo ne visas kovas, vykusias [...] 1337–1339–1344 m.“
(trečias teiginys), tai visų tų kovų aprašymai apskritai nemini kurio nors lietuvių kunigaikščio žūties, todėl ir jais galima remtis taip pat kaip Schützu, įrodinėjant Vygando teksto neaiškumą. Bet jeigu taip darant
Schützas „blogas“, o jie „geri“, tai reikia paaiškinti, kodėl jie „geresni“. Pagaliau nereikia pamiršti, kad (mirtiną) sužeidimą Geseleno (Vygando kronikos lotyniškojo
vertėjo) tekste, leidžiantį to norintiems „nukelti“ kiton
chronologijon Gedimino mirtį, Dlugošas laiko mirtimi
būtent šios Bajerburgo apgulties metu13. Taigi įrodinėjant, jog Dlugošas nesuklydo Trakų karalių įvardydamas Gediminu, reikia taip pat įrodyti, kad jis klysta šį
asmenį „iš karto numarindamas“ 1337 m. vasarą prie
Bajerburgo.
Tiek pasakytina apie „tarp Bajerburgo ir Veliuonos
vykusias ilgas kovas“14.

II. GESELENO MINIMI KUNIGAIKŠČIAI
5) Vygando kronikoje apibūdinant įvykius prie Bajerburgo, minimi Karalius Gediminas ir Trakų karalius.
Ibid., p. 1132.
Batūra, R., op. cit., p. 97.
12
Ibid.
13
Žr. 4-o poskyrio tekstą ties 63 išnaša, taip pat: Vygandas Marburgietis, Naujoji Prūsijos kronika, (toliau – VM), Vilnius, 1999, p. 14.
14
Batūra, R., op. cit., p. 97.
15
Ibid., p. 98.
16
Geseleno vertime esanti 1338 m. data laikytina nurašyta iš pačios
Vygando kronikos. Tai liudytų šių metų nurodymas Vygandą naudojusių Kasparo Schützo ir Stanislovo (Štencelio) Bornbacho tekstuose:
Scriptores rerum prussicarum, (toliau – SRP), Bd. 2, Leipzig, 1863, p.
10
11
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Ar galima juos tapatinti? Norime pabrėžti, kad paprastai, be išankstinio nusistatymo skaitant Vygando tekstą
galima suprasti, kad tai yra tas pats asmuo iš pradžių
pavadintas vardu, o vėliau valdų vardu15.
Tiek iš anksto nusistačius, tiek ir ne, pirmiausia reikia gerai suskaičiuoti, kokie ir kiek kartų Bajerburgo
epizode minimi asmenys galėtų būti tapatinami su Gediminu. Be karaliaus Gedimino ir Trakų karaliaus minėto epizodo Geseleno tekste16 dar randame šiaip karalių (beje, paminėtą du kartus) ir lietuvių karalių:
1 lentelė17
Leidinys,
puslapis

Tekstas

SRP, Bd. 2,
p. 492–494

Tandem duo maligni wytingenses cum aliis
descenderunt castrum volentes ipsum tradere in
manus regis [I], de quibus unus mansit in malo
proposito in castro vulgariter Beyern vel Beyeren,
quod regi[II] tradere voluit. II
Idem dixit regi Lithwanorum [III], quomodo
eadem domus esset lignea,
minus bene compactata cum argilla etc., quam
posset faciliter vincere.
Socius quidem, ayt, meus exiet et eam succendet. Quidam probus vir cognovit huiusmodi tradimenta; ﬂens adiit domum et eos avisavit,
dicens se de traditoribus, unum esse in castro,
alium in Lithwania. Eodem tempore in festo Trinitatis, dum domus dicta foret perfecta, rex Gedemyn [IV] concepit huiusmodi sermonem traditoris et cum gravi exercitu, machinis arietibus etc.
circumdedit domum, XXII diebus fortiter impugnando nec vincere valuit. Accidit, quod quidem
frater Tilemannus de Sunpach magister sagittariorum telo igneo vexillum combussit et statim post
paganorum regem de Tracken [V] telo vulnerat in
collum inter scapulas, et mortuus est, suscipiens
partem cum dampnatis, et sic pagani post plurima
dampna perpessa cum scandalo abierunt. Fratres
quoque exeunt et machinas et alia relicta deducum armis cunt ad castrum. Et dominus Hinricus
Bavarie ditavit castrum cum armis et victualibus
necessariis, vexillo et sigillo.

Schützo tekste kunigaikščiai arba juos pakeičiantys
įvardijimai (V įvardijimą pateikiantis tekstas praleistas) yra tose pačiose vietose18:
494; Historia rervm prvssicarvm… Durch M. Caspar Schützen… Gedruckt zu Zerbst… Anno M.D.X.CII, (toliau – Schütz, C., Historia…),
p. 78: „1338. Verreterey entdecket“ (nurodymas paraštėje).
17
Tekstas pateikiamas lentelės antroje kolonoje iš SRP, Bd. 2. Leidinys ir jo puslapiai nurodomi pirmoje kolonoje. Valdovų / kunigaikščių
paminėjimai išskirti pusjuodžiu šriftu ir sužymėti romėniškais skaičiais
(po šių žodžių laužtiniuose skliaustuose).
18
Antra lentelė sudaryta kaip ir pirmoji. Kunigaikščių arba jų atitikmenų paminėjimai išskirti pusjuodžiu šriftu ir pažymėti mažosiomis
raidėmis laužtiniuose skliaustuose.
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2 lentelė
Leidinys,
puslapis

Tekstas

C. Schütz
Historia...,
p. 78r–78v

Auf dem Hause Beyern in der Besatzunge waren zweene Wittinge eines Namens / Eruergessene Bösewichte / getauffte Preussen / die machten
mit einander einen argen bösen Anschlag / wie sie
die Festunge den Littawen [a] verrathen wolten /
der hoffnunge / bezahlet werden / vnd schlugen
es also an / daß der eine zu dem Großfürsten Gedemin [b] (oder vielleicht zu einem seiner Söne)
reiten / vnd ihn mit Hereßkraft aufmannen / vnd
kegenst die Festunge führen solte. / Vnd wann
er ankommen were / vnd es nun beginnete zum
treffen zu kommen / solte der ander bey Nächtlicher zeit das Hauß mit Feuer anlegen / darnach
ihnen heimlich das Thoröffnen. / II Der erste kam
zu dem Großfürsten [c] / entdeckete deme den
Anschlag / daß die Festunge mit schlechtem Holtzwerg aufgeschürtzet / von binnen auch nicht
zum sterckesten verwaret were / vnd würde leichtlich durch obgesagtes mittel erobert werden [A]
Der Großfürste [d] ließ sich vberreden / vnd befahl seinem Volcke sich mit aller Macht fertig zu
machen. [B] Folgendes am Sontage Trinitatis, kamen die Littawen [e] mit einem gewaltigen Heere fur das Haus angezogen [C] Nichts doweniger
wolten sie nicht vmbsonst ankommen sein / sondern ir gluck versuchen / stürmeten das Hauß mit
euserster macht / zwey vnd zwantzig tage nach
einander / kundtens aber nicht gewinnen / vnangesehen / daß sie ein merkliches Volck dafür verloren hetten.
Praleisto teksto vietas žr.: [A] – 20 nuor., [B] –
21 nuor., [C] – 22 nuor.

Pasakojimo pradžia pirmoje ir antroje lentelėje pateikta kursyvu. Paskutiniai jos žodžiai vaizdžiai sutampa (jie pabraukti: posset faciliter vincere – würde
leichtlich... erobert werden; tikėtina, kad šioje vietoje Schützas nurašinėjo, o Geselenas vertė iš originalo
būtent pažodžiui). Šioje kursyvinėje dalyje kunigaikščiai arba jų atitikmenys paminėti tris kartus (Geseleno
tekste – I, II, III, Schützo – a, b, c). Visus tris kartus
Geselenas rašo karalius (trečią kartą pasakydamas ir
kieno). Schützas vietoje karalius rašo lietuviai (pirmą
kartą) arba (jam tai labiau būdinga) didysis kunigaikštis. Pastarasis įvardijimas laikytinas Schützo korekcija
(jau nusistovėjusio jo meto Lietuvos valdovo titulo įvardijimas). Tačiau kursyvinėje pradžioje Gedimino vardą
randame tik Schützo tekste (b). Nuo šitos vietos iki pažymėjimo dviem stačiais brūkšneliais (žr. antrą lentelę) Schützas pasako tai, ko nerandame Geseleno tekste
19
Schützo prasmingą Der erste atitinka klaidingas Geseleno Idem
(pirmieji žodžiai po dviejų stačių brūkšnelių pažymėjimo 1 ir 2 lentelėje).
20
3 lentelės sandara: 1 kolona – pozicijos, 2 – cituojami Geseleno
teksto (1 lentelės) fragmentai, 3 – cituojami Schützo teksto (2 lentelės)
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(žr. pirmą lentelę nuo II iki dviejų stačių brūkšnelių).
Vygando vertėjas praleido fragmentą, supainiodamas
abu vitingus: pirmasis Schützo tekste nuvyko pas lietuvius (žr. antrą lentelę: der eine zu dem Großfürsten
Gedemin... reiten... solte), tuo tarpu Geseleno tekste jis
pasiliko Bajerburge (žr. pirmą lentelę: unus mansit... in
castro... Beyern). Nepaisant to, jis „sugebėjo“ lietuviams
pranešti apie silpnąsias pilies vietas (Idem dixit). Šitaip Geselenas „pradangino“ antrąjį vitingą (21-os nuorodos der ander), turėjusį lietuvius įleisti į kryžiuočių
pilį19, o „tik Schützo skliausteliuose pareikšta mintis“
apie Gedimino sūnų yra kaip tik į Geseleno vertimą
nepatekusiame tekste (žr. antrą lentelę). Nežinant Vygando originalo, negalima šios „Schützo minties“ laikyti visa lemiančiu argumentu, tačiau kaip tokioje padėtyje galima nepaisyti šaltinio teksto? Šiaip ar taip,
kunigaikščių paminėjimai pradinėje (kursyvinėje) pasakojimo apie Bajerbugo apgulimą dalyje sutampa Geseleno verstame ir Schützo nurašytame Vygando tekste, o apie Gedimino sūnų Schützas užsimena kaip tik
ten, kur pirmą ir vienintelį kartą vardu pavadina didįjį kunigaištį (Geselenas tą vietą, kaip sakyta, praleidžia – plg. pirmą ir antrą lentelę). Palyginkime abiejų
šio pasakojimo tekstų kunigaikščių (ar jų atitikmenų)
įvardijimus juos supančių žodžių kontekste20:
3 lentelė
Pozicija

Geseleno
tekstas

Schützo
tekstas

1

Tandem duo maligni
wytingenses cum aliis
descenderunt castrum
volentes ipsum tradere
in manus regis [I]

Auff dem Hause...waren zwene
Wittinge... Ehruergessene Bösewichte / ..., die machten mit einander einen argen bösen Anschlag /
wie sie die Festunge den Littawen
[a] verrathen wolten

2

de quibus unus mansit
in malo proposito in castro vulgariter Beyern...,
quod regi [II] tradere voluit

der eine zu dem Großfürsten Gedemin [b] (oder vielleicht zu einem
seiner Söne) reiten / vnd ihn mit Hereßkraft aufmannen / vnd kegenst
die Festunge führen solte...21

3

Idem dixit regi Lithwanorum [III], quomodo eadem domus esset lignea, minus bene
compactata cum argilla
etc., quam posset faciliter vincere

Der erste kam zu dem Großfürsten [c] entdeckete deme den
Anschlag / daß die Festunge mit
schlechtem Holtzwerg aufgeschürzet / von binnen auch nicht
zum sterckesten verwaret were /
vnd würde leichtlich durch obgesagtes mittel erobert werden

fragmentai.
21
Čia praleidžiamas šis tekstas (atitinkamai jo nėra Geseleno pasakojime); Schütz, C., Historia…, p. 78r: „Vnd wann er ankommen were / vnd
es nun beginnete zum treffen zu kommen / solte der ander bey Nächtlicher zeit das Hauß mit Fewer anlegen“ (kursyvas mano, – E. G.).
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Pozicija

Geseleno
tekstas

Schützo
tekstas

4

Eodem tempore in festo
Trinitatis, dum domus
dicta foret perfecta, rex
Gedemin [IV] concepit
huiusmodi sermonem
traditoris et cum gravi
exercitu, machinis arietibus etc. circum dedit
domum, XXII diebus fortiter impugnando

Der Großfürste [d] ließ sich vberreden / vnd befahl seinem Volcke
sich mit aller Macht fertig zu machen. /.../22 Folgendes am Sontage Trinitatis, kamen die Littawen
[e] mit einem gewaltigen Here fur
das Hauß angezogen /.../23 stürmeten also das Hauß mit eusserster
macht / zwey vnd zwantzig tage
nach einander

5

Accidit, quod quidem
frater Tilemanmannus de
Sunpach magister sagittariorum telo igneo vexillum combussit et statim
post paganorum regem
de Tracken [V] telo vulnerat in collum inter scapulas, et mortuus est

Trys pirmosios 3 lentelės pozicijos, iš dalies ir 4-oji
pateikia pasakojimo apie Bajerburgo apgultį keturis
kunigaikščių ar jų atitikmenų įvardijimų sutapimus
(I–a, II–b, III–c, IV–d). Schützo die Littawen [e] 4-oje
pozicijoje ir visa 5-a pozicija tokio išsidėstymo jau nebeatitinka. Kitaip sakant, kunigaikščių įvardijimai pirmoje pasakojimo pusėje sutampa, antroje ne. Pirmoje
pusėje Gedimino vardas atsiranda ir Geseleno tekste
(4-oje pozicijoje), bet antroje pusėje Geseleno Trakų karalius neturi atitikmens Schützo tekste (5-a pozicija).
Šiame tekste apskritai nėra kalbos apie Tilmano Zunpacho šūvius.
3 lentelė parodo ryškų „kryžminį“ Geseleno ir Schützo pasakojimų kontrastą: o pirmojo pradžia savo informatyvumu nė iš tolo neprilygsta pastarojo pradžiai, tai
visiškai priešingas vaizdas yra šių pasakojimų pabaigoje. Gana tolygus kontaktuojančių (pažymėtų kursyvu)
tekstų pasiskirstymas rodo, kad abiejų tekstų autoriai
originalo norimų perteikti vietų labai neperredagavo. Tačiau skyrėsi atskirų siužetų perteikimo būdas.
Schützas išmetė visą Tilmano Zunpacho šūvių siužetą
(3 lentelės 5-a pozicija), bet pakartojo perpasakojamų
siužetų aplinkybes ar smulkmenas (3 lentelės 2-a ir 4-a
pozicija, 21–23 nuorodos). Geselenas stengėsi nuosek22
Čia praleidžiamas Schützo pasakojimas apie Gediminui tarnavusį vokietį, nusiklausiusį perbėgusio vitingo pasakojimą ir pasprukusį į
Bajerburgą bei pranešusį pilies įgulai apie lietuvių rengiamą žygį. Tai
tekstas – Schütz, C., Historia…, p. 78r–78v: „Nun war bey dem Großfürsten ein gefangener Christe […] ward auch befunden / daß er alles
zum Handel fertig hette“. Neparodžius šio teksto 2 lentelėje, teko joje
pažymėti die Littawen [e] (jie toliau eina šios pozicijos ištraukoje). Taip
šios nuorodos citatos dem Großfürsten liko neįvertintas. To ir nereikia,
nes, kaip toliau matysime, teks kalbėti tik apie pirmuosius 4 sutapimus
(I – a, II – b, III – c, IV – d).
23
Čia praleidžiamas Schützo pasakojimas, kaip lietuviai pamatė ant
pilies sienos pakartą antrąjį vitingą ir supykę sukapojo juos atvedusį pir-
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liai išlaikyti pagrindinę pasakojimo giją nesileisdamas
į smulkmenas, bet šitaip sutraukinėdamas praleido
žodžius, be kurių supainiojo visą pasakojimą (21 nuoroda). Schützo kunigaikščių pervardijimas, lemiamas
jo meto realijų, ir abiejų autorių redagavimo savybės
rodytų Geseleno siekį išlaikyti pažodinį Vygando kunigaikščių įvardijimą. Vadinasi, ir Trakų karalius laikytinas tokį siekį rodančiu pavyzdžiu. Šią prielaidą galima
patikrinti. Dalis pasakojimo apie Bajerburgo apgulimą
yra išlikusi pačios Vygando kronikos fragmente. Turėjau galimybę pasinaudoti tik vieno šio fragmento puslapio faksimile. Jos tekstas (XIV a. pabaigos – XV a.
pradžios nuorašas)24:
dar virczik bruder vffe wore- [1] / werk stige herren
vserkorn, [2] / dar czu virczik schucczen [3] / dem huse
wol czu nveczen, [4] / uch der wytinge als vil, [5] dy tag
vnd nacht ane czil [6] / weder dy heidenische vndit [7] /
zogen dor vme czu stritt, [8] / un[d] ander gute lute, [9] /
dy man hatte czu hute [10] / uon Natangen und Samelant, [11] / dy alle wern do behant, [12] / ouch czwene
boze wicht, [13] / dy vf dem huse sich vor pﬂicht [14] /
hatten, wi se mitten andir-en [15] / von dann se wolden
wanderen [16] / vnd verroten yo das selbege hus [17] /
vnd worn dor vme koni[g]e vs [18] / dem konig[e] goben in sine hant. [19] / witinge woren sy genant. [20]. /
doch der selbigen eyn [21] / bleip in arger meyn [22] / czu
Beyorn vf dem huse [23] / weder sines herczen clus, [24]
/ was vil enger boser list [25] / was bey andern mete wist
[26] / Beyern das hus wolde geben [27] / in des koniges
hende eben [28].
Palyginkime, kaip dviejų vitingų sumanymą aprašo
Vygandas, Geselenas ir Schützas25:
4 lentelė
Pozicija

Autorius

Tekstas

1

Vygandas

dy vf dem huse sich vor pﬂicht
hatten, wi se mitten andiren
von dann se wolden wanderen vnd verroten yo das selbege hus vnd worn dor vme
konige vs dem konige goben
in sine hant

mąjį. Tai tekstas – Schütz, C., Historia…, p. 78v: „vnd warteten ins erste
nicht anders […] sie ihn im grimme auff stücken zerhieben“.
24
VM, p. 240–241 (tarp šių puslapių esančios įklijos 3-ia faksimilė).
Eilutės sunumeruotos (numeriai eilučių pabaigoje, laužtiniuose skliaustuose). Dėl antrosios pusės persišvietimo kai kurios faksimilės vietos
sunkiai įskaitomos.
25
4 lentelės 2 kolonoje nurodoma, iš kurios 3 lentelės pozicijos (Geseleno ir Schützo tekstas) ar eilutės (Vygando tekstas) imama ištrauka.
Faktiškai tai vienas sakinys. Jo pagrindinė dalis spausdinama kursyvu,
pridėtinė – paprastu šriftu. Kunigaikščiai ar jų atitikmenys žymimi pusjuodžiu šriftu.
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Pilėnų apgulties (1336) pasakojime Geseleno lietuvių
karalių26 atitinka Schützo jų (lietuvių – E. G.) vyresnysis ir nurodymas, kad Vygandas jį vadina karaliumi

Margiriu27. Šios ištraukos patvirtina Geseleno nuoseklų karalių titulavimo išlaikymą, bet kartu ir galimą nepakankamą dėmesį jų vardams. Aptariant Schützo Bajerburgo apgulties pasakojimo pradžią, galima sutikti
su Theodoro Hirscho šiam kronikininkui skirtu apibūdinimu: šiaip jis nuodugniai perrašo Vygando kroniką28,
bet greta to jį išvargina nieko nepasiekiančių žygių aprašymai ir jis juos paprasčiausiai (nuo 1378–1383 m.
vos ne galutinai) nutraukia29. Kaip tik Bajerburgo apgulties pasakojimo pabaigą (su Tilmano Zunpacho šūviais) Schützas ir praleido30. Tačiau kaip rodo kad ir
Geseleno klaidingai suprastas didelio lietuvių būrio
reikalavimas pasiduoti (jis šį šūksnį priskiria vokiečių
būreliui), Schützas vis dėlto geriau suprato pačios Vygando kronikos tekstą31. Bent jau šiuo metu Gedimino
sūnaus nurodymas skliaustuose (žr. 3 lentelės 2-ą poziciją) laikytinas Schützą sudominusia smulkmena, kurios tam tikra analogija yra Geseleno nepaminėto Margirio vardo nurodymas32. Perrašinėjamų tekstų realijos
kai kada išlikdavo Schützo akiratyje ir įtakojo vardų
ar vietovardžių užrašymą: antai Geseleno Wenducken
jis Vygando rankraštyje buvo įskaitęs Menedicke ir sugebėjo ištaisyti į Medenicken33. Kaip po viso to reikėtų
suprasti niekuo nepagrįstą tvirtinimą, kad Gedimino
sūnaus paminėjimas yra tik Schützo mintis34?
Kol kas Tilmano Zunpacho mirtiną šūvį pamini tik
Geseleno atliktas Vygando kronikos vertimas, tačiau
patį Bajerburgo pastatymą 1337 m.35 nurodo ne vienas
šaltinis36. Abejonėms sukelti dėl autentiško šaltinio paliudytos mirties vietos (Bajerburgo) buvo „sukurta“ ištisa septynių metų (1337–1344) seka37, tačiau „Gediminui nužudyti“ Tilmano Zunpacho šūviais vėlgi prireikė
tos pačios, beje, sutampančios su kitų šaltinių parodymais, išsamiausios Bajerburgo pastatymo žinutės. Taip
ir įrodinėjma, kad jau po Vytenio mirties Trakuose neberezidavęs Gediminas, aprašant 1337 m. įvykius, vis
dar buvo vadinamas pagonių Trakų karaliumi38. O Gedimino rezidavimą Trakuose39 rodytų ne vien XVIII a.
pradžios dokumentai40, bet ir (beje, dar nebaigti diskutuoti) fortiﬁkaciniai darbai41. Esama ir toponiminių
galimo jo rezidavimo Žemaitijos Gedimino pilyje pėdsakų42, bet ar visa tai (kaip ir Vytauto pėdsakai Tra-

SRP, Bd. 2, p. 489: „Rex Lithwanorum“.
Ibid.: „der mehrern teil hielten yhrem obersten (Wigandus nennet
yhn könig Marger) die helse dar“.
28
Ibid., p. 434.
29
Ibid., p. 434, 553, 554.
30
Tai padaryti Schützą galėjo paskatinti Vygando nurodoma 1338 m.
data, o tais metais įvyko Galialaukių mūšis, kuris ir aprašomas po Bajerburgo epizodo; Ibid., p. 495; Schütz, C., Historia…, p. 78v.
31
VM, p. 21, 132, 241, 303.
32
Žr. 26 ir 27 išn.
33
SRP, Bd. 2, p. 494.
34
Batūra, R., op. cit., p. 94.
35
Plg. Gudavičius, E., „Kas žuvo…“.
36
Ibid., p. 92–94.

Žr. 1-ą šio straipsnio skyrių.
Batūra, R., op. cit., p. 98.
39
Гудавичюс, Э., „По поводу так называемой „диархии“ в Великом
Княжестве Литовском“, in: Feodālisms Baltijas reģionā. Zinātnisko
rakstu krājums, Rīga, 1985, p. 39–40.
40
Batūra, R., op. cit., p. 98.
41
Ibid. Apeliavimas į pirminio Lietuvos kronikų sąvado „Kęstučio palikimą“ (ibid.) neatsižvelgia į tai, kad toje pačioje vietoje nurodomos ir
kitos Gedimino suteiktys: Manvydui (Karačevas – Kernavė), Narimantui (Pinskas), Algirdui (Krėva, Vitebskas), Jaunučiui (Vilnius), Karijotui
(Naugardukas); PSRL, т. 35, Москва, 1980, c. 61, 115.
42
Gudavičius, E., „Gedimino pilies (Žemaitijoje), Pagraudės srities ir Paragaudžio vietovės problematika (3. Pagraudės sritis ir Gedimino pilis Petro
Dusburgiečio kronikos duomenimis)“, in: MADA, 1988, t. 4 (102), p. 62–63.

Pozicija

Autorius

Tekstas

2

Geselenas
(3 lent. 1 pozic.)

cum aliis descenderunt castrum volentes ipsum tradere
in manus regis

3

Schützas
(3 lent . 1 pozic.)

die machten mit einander einen argen bösen Anschlag
wie sie die Festunge den Littawen verrathen wolten

4 lentelė pateikia fragmentus, kuriuose yra 3 lentelės žymimas I-as kunigaikščio įvardijimas. Pabrauktos
vietos rodo pažodinį sutapimą šiuose fragmentuose. Iš
jų matyti, kad, pavyzdžiui, Vygando mitten andir-en
Schützas (mit einander) iš šalutinio sakinio perkėlė į
pagrindinį. Viso sakinio minties ir struktūros tai nepakeitė, bet sudėtinių jo dalių turinys atitinkamai padidėjo arba sumažėjo. Geseleno tekste šie žodžiai (cum
aliis) taip pat perkeliavo į pagrindinį sakinį (faktiškai
čia pagrindiniu sakiniu vadinama žodžių grupė yra tikrojo pagrindinio sakinio pridėtinis sakinys, bet toliau
eina jos atžvilgiu esąs šalutinis sakinys). Svarbiausia yra tai, kad 4 lentelė įrodo sutampantį Vygando ir
Geseleno kunigaikščių įvardijimą bent jau 3 lentelės
1-oje pozicijoje (I-a). Žinoma, iš to bent jau dabartinėje
būklėje reikėtų laukti ir bendro ar nors dažnesnio tokio
sutapimo, bet prielaida ir lieka prielaida. Galbūt susipažinus su visu Vygando kronikos fragmentu, kurio ištrauką čia teko aptarti, bus galima pasakyti ir daugiau.
Dabar belieka tarti, kad ir pagonių Trakų karalių Vygandas buvo įvardijęs der heidenische konig von Tracken ar panašiai. Atskirai dar reikėtų pažymėti dvigubą
karaliaus (konig) paminėjimą Vygando ištraukoje (18oje ir 19-oje eilutėje). Ar tai sietina su Schützo minimu
Gedimino sūnumi, ar ne, bus galima pasakyti tik pamačius visą Vygando kronikos fragmentą.

III. PAGONIŲ TRAKŲ KARALIUS

26
27
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kuose) įrodo, kad tai jau kitur reziduojančio valdovo palikimas? Todėl nelieka nieko kita, kaip vėl sugrįžti prie
pasakojimo apie Bajerburgą Geseleno tekste:
6) štai kodėl ir rašydamas apie įvykius kronikininkas jį
(Gediminą – E. G.) galėjo pavadinti „Trakų karaliumi“ 43.
Bet jeigu jau „kronikininkas galėjo pavadinti“, tai reikia ir išsiaiškinti, ką ir kaip jis „gali vadinti“. Šiaip jau
karaliais Geselenas dažnai vadina tiek eilinius lietuvių
kunigaikščius, tiek ir didįjį44. Šiuo atveju, nežinant to
iš kitų šaltinių, Geseleno tekste daug kur būtų neįmanoma atskirti Lietuvos valdovų nuo sričių kunigaikščių. Tačiau kai nurodoma konkreti pastarųjų valda, tą
kaip tik nesunkiai galima pamatyti45 (lietuvių karalius, kaip rodo Margirio atvejis46, nebūtinai reiškia Lietuvos valdovą). Konkrečiai karalius Gediminas, kaip
tai matome 3 lentelės 4-os pozicijos Geseleno tekste,
įvardijamas išlikusiame Vygando kronikos fragmente47. Sugrįžkime prie 4 lentelės Vygandą atitinkančio
bevardžio karaliaus nurodymo Geseleno tekste ir čia
padarytos Schützo korekcijos (lietuvių). Geselenas kunigaikščius įvardija ne taip jau padrikai, o atsižvelgia į
titulatūros realijas, jos nusistovėjimą. Mozūrijos valdovą greta Lenkijos karaliaus jis tituluoja ne karaliumi,
o kunigaikščiu48; panašiai grafą (kunigaikštį) Vilhelmą
greta Čekijos ar Vengrijos karaliaus49. Ir tuomet pašaipus Vokiečių ordino diplomatijos įvardijimas, skirtas
neseniai susivienijusios Lenkijos valdovui, norint parodyti jo lokalią praeitį (šalį suvienijęs Vladislovas Uolektinis savo karjerą pradėjo nuo Kujavų kunigaikščio50),
įgauna vietovinį pobūdį, bet tai vis dėlto sostinės, o ne
srities įvardijimas51. Ar Krokuvos karalius yra paties
Vygando, ar tik Geseleno žodžiai, čia nespręsiu. Galiu
tik pasakyti, kad tai ne atsitiktinumas, o savotiška sistema: šis „titulas“ taikomas ne tik Kazimierui III, bet
ir Jogailai52. Tai, žinoma, neteisinga sistema: laikantis
„sutrakinimo“ principo, bent jau Vladislovas Uolektinis
turėtų būti pavadintas Kujavų karaliumi.

nigaikštį, nunuodytą saviškių“, ir traktavau tai „kaip
akivaizdų sutapimą su Naugardo I metraščio žinia apie
Gedimino mirtį“53. Stephenui Rowellui išaiškinus atitinkamos Benešo Veitmiliškio kronikos vietos teksto
netikslumus54, susilaikau Benešo minimą nunuodijimą
laikyti Gedimino mirtimi55. Šiuo metu čekų kronikininko žinutė yra „ne argumentas spręsti apie Gedimino
likimą prie Bajerburgo“56, bet ir pats Batūra pripažįsta, kad Gedimino mirtį datuoju remdamasis Naugardo
metraščiu57. Visa tai nekeičia mano kritiško požiūrio į
Dlugošo reliaciją.
Geseleno pagonių Trakų karalių Dlugošas pavertė
aukščiausiuoju Lietuvos kunigaikščiu Gediminu. Palyginkime Geseleno ir Dlugošo tekstus, skirtus Tilmano
Zunpacho šūviams58:
5 lentelė
Pozicija

Leidinys,
puslapis

Tekstas

1

SRP, Bd. 2,
p. 493–494
(Geselenas)

rex Gedemyn concepit huiusmodi sermonem traditoris et cum gravi
exescitu, machinis arietibus etc. circumdedit domum, XXII diebus fortiter impugnando nec vincere valuit.
Accidit, quod quidam frater Tilemannus de Sunpach magister sagittariorum telo igneo vexillum combussit
et statim post paganorum regem de
Tracken telo vulnerat in collum inter scapulas, et mortuus est, suscipiens partem cum dampnatis, et sic
pagani post plurima dampna perpessa cum scandalo abierunt

2

JD, p. 36–37
(Dlugošas)

Gedeminus autem Lithuaniae Dux
supremus, periculum impendens dispulsurus, magistro Theodrico in Prussiam abeunte castra nova cum forti
exercitu circumdat, et pro illorum
conquisitione duos et viginti dies
magna cura et studio intendit, et multiplici invasione obsessos quatit. Erat
inter Prussiae obsessos unus Crucifer
sagittandi peritus, et qui igneis sagittis
barbaros vexans, dierum una Ducem

IV. DLUGOŠO SPRENDIMAS
Sutinku, kad buvau pasitelkęs „ir čekų kronikininko Benešo Veitmiliškio 1341 m. įrašą apie lietuvių kuBatūra, R., op. cit., p. 98.
SRP, Bd. 2, p. 522: „reges simul, Kynstut, Algart“; p. 550: „rex Butaw dictus“; p. 604: „rex Algart obiit“; VM, p. 84, 90, 93, 96, 97, 98,
102, 104, 105, 152, 160, 169, 177, 182, 186, 194, 197, 199, 202.
45
SRP, Bd. 2, p. 518: „rex de Smalentz“; p. 522: „rex Paterky vulgariter de Karten“; p. 549: „reges… Paterky de Garten“; VM, p. 200, 202.
46
Žr. 26 ir 27 išn.
47
SRP, Bd. 2, p. 468: „die heiden mit argen sinnen / mit konige Gedeminne […] was konig Gedemin gekart“.
48
VM, p. 68.
49
VM, p. 70, 72.
50
Smoleńskis, V., Lenkų tautos istorija, Kaunas, 1925, p. 47; Davies,
N., Dievo žaislas: Lenkijos istorija, t. 1, Vilnius, 1988, p. 131.
51
SRP, Bd. 2, p. 525: „rex Cracoviensis“.
43
44
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VM, p. 32, 134, 203.
Batūra, R., op. cit., p. 95; plg. Gudavičius, E., „Kas žuvo...“, p. 95, 99.
54
Rowell, S. C., Iš viduramžių ūkų kylanti Lietuva: Pagonių imperija
Rytų ir Vidurio Europoje, 1295–1345, Vilnius, 2001, p. 287–292.
55
Tai pasakiau per minimos S. C. Rowello knygos pristatymą, vykusį
Vilniaus rotušėje pirmosiomis 2002 m. dienomis.
56
Batūra, R., op. cit., p. 97.
57
Ibid., p. 95: „E. Gudavičius, kaip ir daugelis ankstesnių autorių,
remdamasis rusų metraščiais teigia, kad Gediminas mirė 1340–1341 m.
žiemą, gal net 1342 m. pradžioje“. Mano pažymimi 1342 m. rodo, kad
turėjau galvoje 1341–1342 m. žiemą. Pagal rusų chronologiją 1340–
1341 m. žiemos čia negalėjo būti: metai prasidėdavo kovo 1 d.
58
Leidiniai ir puslapiai nurodomi 5 lentelės 2 kolonoje. Dlugošas cituojamas iš: Długosz, J., Opera omnia, (toliau – JD), t. 12, Cracovia, 1876.
52
53
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JD, p. 36–37
(Dlugošas)

Lithuaniae Gediminum ignea sagitta
per corpus in dorsum transﬁxit, a quo
vulnere moribundus illico animam exhalavit. Cuius morte secuta, exercitus
Lithuanorum obsidionem solvit et in
propria abiit

Čia vienas autorius nurašo teksto pastraipą nuo kito.
Tačiau Dlugošas, kaip nepalyginamai geresnis stilistas
ir lotynų kalbos žinovas, viską perpasakoja savais žodžiais. Šio stiliaus pagerinimo59 kaina – smulkių, bet
kartais ir kai ką pakeičiančių skirtumų atsiradimas. Geselenas nurodo šaulio vardą, bet jam šio žmogaus veiksmas tėra šiaip įdomus paminėti epizodas (taip atsitiko,
kad toks...), Dlugošui tai prasmingas ir visą vyksmą lemiantis šūvis, paleistas gero šaulio (buvo tarp Prūsijos
apgultųjų vienas kryžiuotis, prityręs šaulys...; 5 lentelėje
abejur šio veiksmo tekstas pabrauktas). Vygando vertėjui tai vienas iš daugelio įvykių, kurio svarbą pažymėjęs, jis vis dėlto teapibendrina, kad taip pagonys, patyrę
didelius nuostolius, gėdingai pasitraukė, tuo tarpu vienas žymiausių XV a. kronikininkų nurodo, jog jo (Trakų karaliaus – E. G.) mirčiai atėjus, lietuvių kariuomenė nutraukė apgulimą ir sugrįžo namo (5 lentelėje abi
šios ištraukos pažymėtos kursyvu). Čia Dlugošas tampa kur kas „tikslesnis“ už Geseleną. Iš jo teksto matyti,
kad lietuvių kariuomenė pasitraukė Gediminui tikrai
jau esant negyvam. Apie Geseleno tekstą taip nepasakysi: ten Tilmanas Zunpachas savo auką strėle sužeidė
į kaklą tarp menčių ir (ji – E. G.) tapo negyva (kada? –
E. G.), gaudama atpildą su pasmerktaisiais60. Taigi tik
Dlugošas siekė nepriekaištingai apibrėžti Trakų karaliaus žūties momentą 1337 (1338) m. vasarą.
Dlugošas Geseleno tekstą koregavo kaip geras stilistas, bet tai darydamas jis visiškai nesuvokė paties Bajerburgo pastatymo ir apgulimo chronologijos. Šį įvykį
jis datuoja 1307 m.61, nors Geseleno tekste aiškiai nurodyti 1338 metai62. Čia autorių „gelbsti“ „galima istorinė
tradicinė valdovo šeimos atmintis“63. Tradicija dažniau59
Hirschas, apibūdindamas Geseleno rašinio literatūrinę pusę, nepalieka akmens ant akmens; SRP, Bd. 2, p. 440–441.
60
Ši Geseleno teksto vieta 5 lentelėje išskirta pusjuodžiu šriftu.
61
JD, p. 32–37.
62
Žr. 30 išn.
63
Batūra, R., op. cit., p. 98.
64
Matuszewski, J., Annales seu Cronicae Jana Długosza w oczach
Aleksandra Semkowicza, Wrocław i in., 1987, s. 35.
65
Ibid., s. 47; Solicki, S., „Metoda pracy nad dziejami obcymi w Annales
Poloniae Jana Długosza“, in: Studia źródłoznawcze, 1977, t. 22, s. 108.
66
Solicki, S., op. cit., s. 108.
67
Žr. 3 lentelės 5 poziciją (pažymėtą V).
68
SRP, Bd. 2, p. 493–494.
69
JD, p. 113: „duo Apostolici Nuntii Rigam perveniunt, qui Ducem
Lithuaniae Gediminum adeuntes, relinquere idola… persuadebant“
(Dlugošas tik suklysta sakydamas, kad pas didįjį kunigaikštį atkeliavo
patys legatai, o ne jų pasiuntiniai).
70
JD, p. 129: „Wladislaus Poloniae rex… et Gedemin Lithuaniae
Dux… terras Cruciferorum… ingreditur“.
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siai nekelia kritiško skaitytojo entuziazmo, ji pateikia
duomenis, kurių niekaip negalima sukontroliuoti64. Ne
tiek mažai Dlugošo teiginių lėmė jo fantazija ir vaizduotė65, nelenkiškų įvykių žinutes jis kartais gerokai
pakeisdavo66. Netyręs negaliu pasakyti, kas Geseleno
rankraštyje Dlugošo Gediminu palaikytoje žodžių grupėje regem de Tracken67 pastarąjį žodį išbraukė juodu
ir raudonu rašalu68, bet šio žodžio (taigi ir jo interpretavimo) keliamos abejonės lieka akivaizdžios. Ką Trakų
karalių pakrikštijęs Gediminu Dlugošas išmanė apie
šį mūsų valdovą bei jo istorinę tradiciją, rodo ne vien
1307 m. datuojama jo mirtis. Ji nesutrukdė „atgimusiam“ Gediminui derėtis 1324 m. su popiežiaus legatais69 ir 1330 m. talkinti Vladislovui Uolektiniui70 (kaip
iš tikrųjų ir buvo). Vis dėlto su Gediminu Dlugošas „susidorojo“ ne vien Bajerburgo epizode: jis 1308 m. datuoja už tėvo mirtį keršijančio Algirdo žygį į Prūsiją71.
Tačiau Algirdą Dlugošas (būtent pratęsdamas šį pasakojimą) „sumušė“ ne kur kitur, o prie Galialaukių72 (Geseleno tekste73 šis įvykis seka po Bajerburgo epizodo).
Tai, beje, nesutrukdė po šitokios „Gedimino mirties“ ir
nesėkmingo „Algirdo keršto“ pasakoti (šį kartą jau teisingai nurodant įvykį ir datą) apie Gedimino pirmtako
Vytenio 1311 m. žygį, pasibaigusį Voplaukio mūšiu74.
Visi šie atvejai vaizdžiai parodo, kaip buvo redaguojami nelenkiški įvykiai, juos perdarant, trumpinant, ilginant, taisant stilių ir galiausiai dėl viso to keičiant
patį turinį75. Galima įsivaizduoti, kas vyko su Geseleno tekstu atliekant šį titanišką darbą. Juk ir šiandien
IX Dlugošo „Analų“ knygos komentatoriams pasitaikė
literatūros sąraše praleisti kaip tik Vygando Marburgiečio kroniką76.

V. „GENEALOGINĖ TRADICIJA“
Gedimino biograﬁnius faktus pateikiančios chronologijos vingiai Dlugošo tekste – ne naujiena. Štai iš tokių
„vingiuotų“ faktų fono norima nušviesti Dlugošo požiū71
JD, p. 39–40: „Et necem paternam, et patriae vastationem, Olgerth
Lithuanorum Dux qui Gedemino patre extincto successerat, ulturus,
forti exercitu… Prussiam hostiliter ingressus… vastat“.
72
JD, p. 40: „Quem [Algirdą, – E. G.] Henricus Prussiae Marsalcus
quartadecima die Augusti apud nemus, quod Galebonke nominatur,…
conﬂigit… maior tamen aliquando clades I Lithuanis, qui mille ducentis
et viginti ex suis desideratis“.
73
Plg. VM, p. 86.
74
JD, p. 60: „Dux Lithuaniae Vithenen… quatuor millibus pugnatorum… in vigilia Ramis Palmarum Prussiae oram intrat […] divinissimum
vero Eucharistiae Sacramentum, in terram cum ignominia proiectum,
ore et pedibus obterit, conspuit et conculcat, exprobrans captivis Christianis“. Geseleno vertime nurodomas tik pastarasis įvykis; VM, p. 64–
65. 4000 lietuvių ir Verbų sekmadienio vigiliją nurodo: Petras Dusburgietis, Prūsijos žemės kronika, Vilnius, 1985, p. 258–259. Čia neieškau
to, kaip šie duomenys pasiekė Dlugošą.
75
Solicki, S., op. cit., s. 107–108.
76
Łojko, J., „Uwagi krytyczne do komentarza dziewiątej księgi Roczników Jana Długosza“, in: Studia źródłoznawcze, 1977, t. 22, s. 235.

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2005 / 9

GEDIMINO MIRTIS PAGAL JONĄ DLUGOŠĄ

Dievui leidus, katalikiškųjų Lenkijos valdovų sostą užrį į Jogailaičių genealoginę tradiciją. Bene būdingiauėmė svetimi barbarai, vietoje apgalvoto vertybių puosesiai Lenkijos Gediminaičių genealoginį medį vaizduojančiame Liudviko Decijaus veikale „Apie Jogailaičių
lėjimo šaliai užkrovę sunkiai pakeliamų siekių naštą85.
giminę“ Gedimino nerandame, viskas pradedama tik
Visą šį pasažą reziumuoja šv. Pauliaus pamokymų konuo Algirdo77. Ateinantis į Lenkirintiečiams (1 Kor 1, 29) ir Biblijos (1 Kar 2, 30) sentencijos apie
jos sostą Jogaila Dlugošui visų pirma yra barbaras78. Kaip žiūrėta į
paniekos vertą didžiavimąsi, jei
nesididžiuojama Dievo palaima86.
šio „barbaro“ senelį, rodo Dlugošo
„Analų“ 1382 m. skyrius (parašyNegalima apibendrintai tvirtintas bene seniausio Lietuvos kroniti, kad Viduramžiais nebūta istokinio pasakojimo „Lietuvių gimiriografų87, ir Dlugošas, šiaip jau
nės pradžia“ lotyniškojo vertimo
sekdamas Titu Livijumi, nekartopagrindu79): „Analų“ autorius čia
ja autoriaus išgalvojamų kalbų88.
įterpia Vokiečių ordino inspiruoto
Tačiau 1307 m. datuojamo Dlugo„Susumavimo apie Jogailą ir Vyšo „Analų“ pasakojimo apie Bajertautą“, pasirodžiusio 1412–1413
burgo apgulimą tikrai nepavadinsi
m., anekdotą apie Vytenio arklidiistoriograﬁnio apdorojimo pavyzninką Gediminą, nužudžiusį savo
džiu. Dlugošas lankėsi Italijoje,
teisėtą valdovą ir užgrobusį jo sosskaitė Petrarcą ir Boccaccio, bet jo
tą80. Vargu ar taip pagarbiai įvarstilių labiausiai veikė Viduramžių
50 litų proginė moneta. 1996.
vadovėliai, tokie kaip Artes versidydamas, bet neminėdamas varAversas – pagal Vytauto Kašubos medalį
ﬁcatoriae, Poetriae, Gotfrido Vendu Vytenio, Dlugošas susigaudė,
kad darė tai aptardamas žmogų, kurį 1311 m. skyriuje
sofo, Eberhardo Vokiečio, Jono Garlando traktatai89.
kaltina mindžiojus ostiją81. Toks Vytenio pakylėjimas
Krokuvos vyskupo dvare, kurį pirmą Lenkijoje pasiekė
Renesanso poreiškiai, Dlugošas suprato, kiek daug ko
– aiški retorinė priemonė Gediminui pažeminti. Patį
dar jam trūksta, kad jis galėtų reikštis to meto mokslo
Jogailą kronikininkas 1385 m. skyriuje apibūdina kaip
vyrų ir literatų draugijoje90. Tik 1467 m. (beje, po aštraus
žemo intelekto, nerangų ir tingų žmogų82.
Visi čia aptarti duomenys, kaip ir pats Bajerburgo
konﬂikto 1461–1463 m.) jam buvo pavesta mokyti kaapgulties epizodas, yra IX ir X Dlugošo „Analų“ knygoralaičius91. Jis taip ir nepamatė, kad XV a. vidurio
se. Jose vyravo autoriaus globėjo Zbignevo Olesnickio,
Lietuva buvo jau visai ne tas politinis veiksnys, kopriešiško lietuviams ir lietuviškajai dinastijai, požiūkiu jai teko būti XIV a. pabaigoje92. Ar galėjo tokiam
83
ris . Vis labiau palankėjantis Kazimierui faktų nušviekronikininkui rūpėti svetimos ir pagoniškos valstybės
valdovo ar kurio nors jos kunigaikščio, dėl kurio amptimas prasideda tik maždaug nuo 1455 m. (Olesnickio
liﬁkacijos reikėjo sukti galvą, nepajėgusią suprasti
mirties), bet tai jau XI ir XII „Analų“ knygos84, kurioparodytos tikros įvykio datos, genealoginės tradicijos
se nebent tik teoriškai galėtų būti lauktinas Dlugošo
smulkmenos?
susidomėjimas dinastinės tradicijos smulkmenomis.
Trakų karaliaus mįslę Dlugošas išsprendė paprasŠiaip konceptualiausiai Jogailaičių dinastijos atėjimas
čiau, ką po pusketvirto amžiaus lygiai taip pat padarė
į Lenkjos sostą yra Dlugošo įvertintas 1386 m. skyriuje:
77
Bumblauskas, A., Senosios Lietuvos istorija, 1009–1795, Vilnius,
2005, p. 176.
78
JD, p. 451: „Haec barbarus“.
79
PSRL, т. 35, c. 9.
80
JD, p. 404: „Erant Gedimino, qui in Lithuanis longo tempore dominatione rapta, et iusto principe, apud quem stabulatus ofﬁcio fungebatur,
occiso, imperium exercuerat, septem ﬁlii“ (kursyvas mano, – E. G.).
81
Žr. 74 išn.
82
JD, p. 452: „licet hebetis ipse et simplicis ingenii vir, ad tractndum
venationes, quam regendam rem publicam Principatuum, celebris habebatur“.
83
Rozbiór krytyczny Annalium Poloniae Jana Długosza z lat 1385–
1444, Wrocław i in., 1961, t. 1, s. VI.
84
Ibid., s. VI–VII.
85
JD, p. 461–463: „propriis et naturalibus Poloniae Principibus, a
catholicis parentibus genus ducentibus, divina permissione… in barbarum alienum Principem collata. […] Temperati siquidem nobilitatis
Polonicae a cuspidine in eam diem mores, tunc primum, Wladislao Lithuano regnante, consurgere et se erigere coeperunt, Regnumque Polo-

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2005 / 9

niae impetrationibus immodicis lacerare, quousque in nostra tempora,
minus virtutis, plus ambitionis habentia, ventum est“.
86
JD, p. 463: „ut non glorietur, nisi in Petri luminum, omnis caro, qui
gloriﬁcat gloriﬁcantes se, qui illum contemnunt, erunt ignobiles“.
87
Tracz, J., „B. Guenée. Y-a-t-il une historiographie medievale? Revue Historique 238 (1977)“, [recenzija], in: Studia źródłoznawcze,
1980, t. 25, s. 210.
88
P[apée], F., Jan Długosz, Lwów, 1897, s. 62; Turkowska, D., Etudes
sur la langue et sur le style de Jean Długosz, Wrocław i in., 1973, p. 41.
89
Turkowska, D., op. cit., p. 69–70.
90
Bobrzyński, M.; Smolka, S., Jan Długosz: Jego życie i stanowisko
w piśmiennictwie, Kraków, 1893, s. 54.
91
Mrukówna, J., Jan Długosz: Życie i twórczość, Kraków, 1972, s. 7–8.
92
Bobrzyński, M.; Smolka, S., op. cit., s. 182.
93
Voigt, J., Geschichte Preussens von den ältesten Zeiten bis zum
Untergang der Herrschaft des Deutschen Ordens, Bd. 4, Königsberg,
1830, S. 556: „ohne Zweifel versteht auch Wigand, unter seinem Rex
paganorum de Tracken keinen andern als Gedimin, dessen er kurz vorher noch namentlich erwähnt“.
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EDVARDAS GUDAVIČIUS

vėlyvųjų kronikininkų metodika dar gerokai nusitęsė
mokslinės istoriograﬁjos paradigmose.

istoristinės periferijos pradininkai. Johannas Voigtas
samprotauja, kad tai susiję su ankstesniu Gedimino
paminėjimu įvykio aprašymo tekste93. Jis nekonkretizuodamas nurodo, kad taip tvirtina dauguma kronikininkų94, bet tik pacituoja šaltinį, jo vadinamą Olivos
analais95. Hirschas pažymėjo, kad Voigtas taip įvardijo XVII a. pradžios rankraštį, skirtą Olivos vienuolyno istorijai, ir nepriskirtiną Olivos kronikai ar Olivos
lentelėms96. Voigto cituojamas tekstas97 nedaug tesiskiria nuo Motiejaus Stryjkovskio pasakojimo apie Gedimino mirtį, kur pats autorius nurodo rėmęsis Dlugošą
kartojusiu Motiejumi Miechovita98. Rimtu veidu kartojantis pasaką apie arklidininko Gedimino kelią į valdžią99, Nikolajus Karamzinas vis dėlto pajuokavo, kad
Stryjkovskis „nužudė Gediminą dar 1329 m.“100 Čia jis
nesusipainiojo, sakyčiau, vėlyvųjų kronikininkų amžinai suveliamoje kompiliacinėje įvykių bei datų klampynėje ir nurodė teisingą 1341 m. datą101, kuo, „išradingai“ pratęsdamas šią kompiliacinę tradiciją, stebisi
Voigtas102. Nesiimu spręsti, ar „Vargšės Lizos“ autorių
nuo vargšų kompiliatorių metodikos išgelbėjo jo kritinė
įžvalga, ar per mažas domėjimasis Prūsijos šaltiniais
(jis, be abejo, šiuo atveju vadovavosi rusų metraščiais).
Kitiems XIX a. pirmos pusės istoristams taip nepasisekė. Nei Voigtui, nei juo sekusiam grafui Edwardui Raczyńskiui Trakų karaliaus išbraukimas Geseleno rankraštyje103 jokių minčių nesukėlė. Bent taip atrodytų iš
jų skelbiamos publikacijos. Jos lotyniškame tekste ties
Tilmanu Zunpachu pažymėta 20-a nuoroda kažkodėl
neatspausdinta, o Trakų karaliui skirtoje 21-oje nuorodoje rašoma, kad tai Gediminas104. Tai pasakoma ir
lenkiško teksto 20-oje nuorodoje105. Jei aš čia neklystu
(nesu ištyręs Voigto ir Raczyńskio laboratorijos paveldo), vos ne pusę šimto metų teko laukti Hirscho komentarų, iki šiol nepraradusių savo vertės.
Kaip matome, Dlugošo poveikis buvo didžiulis, ir

1) Konrado Geseleno (Vygando Marburgiečio kronikos lotyniškojo vertimo) rankraštyje nurodoma Trakų
karaliaus žūtis prie Bajerburgo 1337 m. vasarą neminima jokiame kitame žinomame šaltinyje ir jos „perkėlimas“ į daugelio kovų aprašymus 1337–1341 (1344) m.
tarpsniu, mechaniškai rikiuojant šaltinius, kurių informacijos negalima šiuo požiūriu patikrinti, yra beprasmiškas nieko tikra nepasakančių alternatyvų išradinėjimas;
2) aprašanti 1337 m. vasaros Bajerburgo apgulimą
Kasparo Schützo (naudojusio pačią Vygando kroniką)
pasakojimo pradžia yra išsamesnė už Geseleno pasakojimą, kuriame, be to, praleista teksto dalis iškraipo patį
siužetą. Tačiau Schützas praleidžia tą pasakojimo vietą, kur aprašomas Trakų karalių nužudžiusio Tilmano
Zunpacho šūvis;
3) neturinti analogų jokiame kitame to meto šaltinyje Geseleno žinutė apie Trakų karaliaus žūtį liko mįslė
kiekvienam jos interpretatoriui;
4) Trakų karalius Geseleno titulavimo sistemoje nereiškia Lietuvos valdovo;
5) laikydamas Trakų karalių Gediminu, Jonas Dlugošas visiškai nesiorientavo 1337 m. vasaros Bajerburgo apgulimo chronologijoje;
6) Trakų karaliaus žūtis yra toje Dlugošo „Analų“
vietoje, kuri buvo parašyta įtakojant Zbignevui Olesnickiui ir laikant Jogailaičių dinastiją barbariškaisiais
atėjūnais. Vargu ar tokiomis sąlygomis autoriui galėjo rūpėti dinastijos pradininką apibūdinanti tradicija,
juo labiau kad jis rėmėsi prasimanymais apie valdžią
uzurpavusį arklidininką.


94
Ibid.: „Daß Gedimin vor der Baierburg gestorben sey, bezeugen
die meisten Chronisten“.
95
Ibid.: „Auch. die Annal. Oliv. p. 48 setzen seinen [Gedimino, – E.
G.] Tod in dieses Jahr, lassen ihn aber bei der etwas späteren Bestürmung von Welun erfolgen, wo es heißt: Porro Gediminus Magnus Dux
Lithuaniae cum ipsemet seu miles gregarius machinas moenibus arcis
Violonae admoveret, a milite Mariano globo bombardae, tum primum
in Germania inventae, necdum Lithuano militi visae, traiectus fuit“.
96
SRP, Bd. 1, 1861, p. 651: „Endlich giebt es im Kgl. geh. Archive in
Königsberg eine Papierhandschrift von 92 Seiten in 4., die gleichfalls aus
Oliva stammt, unter dem Titel: Annalium monasterii Mariae de Oliva novae colectionis Tomus primus, welche in Voigt’s Geschichte Preussens
öfters unter dem Namen Annales Olivenses… genannt wird. Die Olivaer
Annalen, die Olivaer Schrifttafeln und die Olivaer Chronik sind aber drei
Werke von durchaus verschiedenem Inhalte und Werthe… Die Annalen
sind am Anfange des 17. Jahrhs. abgefasste Geschichte von Oliva, welche vom Ursprunge des Klosters bis zum Jahre 1548 hinabreicht“.
97
Žr. 95 išn.
98
Stryjkowski, M., Któr przedtym nigdy światla nie widziala, Kronika polska, litewska, żmódzka i wszystkiey Rusi, Królewiec, 1582,
p. 410–411.
99
Карамзин, Н., История государства российского, т. 4, Санктпе-

тербург, 1819, c. 306: „Сей человек, разума и мужества необыкновенного,
был Конюшим Литовского Князя Витена, или, вероятно, Буйвида:
злодейски умертвив Государя своего, он присвоил себе господство над
всею землею Литовскою“; nuorodų p. 163–164 (svarstomas Dlugošo
pasakojimas); plg. 80 išn.
100
Ibid., nuorodų p. 202: „Cтриковский, не имев верных источников,
уморил Гедимина еще в 1329 году, сказывая, что он убит из ружья под
городом Фридбургом“. Nurodęs, kad „Gediminą „nušovė“ Dlugošas“,
tikrai neketinau pasisavinti Karamzino humoro, nes nebuvau šios jo
darbo vietos skaitęs (žr. Gudavičius, E., „Kas žuvo...“, p. 96).
101
Карамзин, Н., История государства российского, т. 4–6, Ростов-наДону, 1989, c. 554.
102
Voigt, J., op. cit., S. 556; „Karamsin… setzt den Tod Gedimins erst
ins J. 1341, ohne jedoch überzeugende Gründe dafür anzuführen“.
103
Žr. 67 ir 68 išn.
104
Puścizna po Janie Długoszu dziejopiscie polskim, to jest: kronika
Wiganda z Marburga rycerza i kapłana zakonu krzyżackiego… Wydania Jana Voigta i Edwarda Raczyńskiego, Poznań, 1842, s. 56: „Intelligendus sine dubio Gediminus rex, quod ex aliis auctoribus patet. cfr.
Voigt T. IV. 555. ad not. 1“; plg. 94–96 išn.
105
Ibid., s. 57: „Był to zapewne król Gedymin, jak się z innych źródeł okazuje Voigt T. IV. str. 555. uwaga 1“.
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Lietuvos projektas...
TOMAS DAUGIRDAS

Šiandien viešumoje aptariant Lietuvos dabartį ir rūpinantis jos ateitimi,
neretai pasigirsta kalbos apie „Lietuvos projektą“. Jis, kaip visai naujas
konstruktas, iškyla greta tokių su Lietuvos egzistencija siejamų sąvokų kaip
„Lietuvos nacija“, „lietuvių tauta“ ar
net „Lietuvos valstybė“. Gali būti, kad
Lietuvos „projektinimas“ tėra trumpalaikės mados išraiška ar laikina metafora, neturinti jokio aiškesnio turinio.
Kita vertus, vien „Lietuvos projekto“ minėjimas rodo šiokį tokį penkioliktaisiais nepriklausomybės metais
vykstantį Lietuvos savivokos pokytį
ar pastangas įvardyti jos egzistavimo
laisvės sąlygomis perspektyvas. Vis
dėlto Lietuvos piliečiams, dėl istorinių
aplinkybių įgijusiems labai komplikuotą Lietuvos patirtį, „Lietuvos projektas“ gali kelti ir kelia labai dviprasmiškų jausmų.
Pirmą kartą išgirdusiems apie Lietuvą kaip „projektą“ tai pagrįstai gali
kelti pašaipą ar nuostabą. Lietuvą ne
kartą ir anksčiau ar net dabar buvo
mėginta projektuoti. Lietuva projektuojama ir šiandien. Pirmiausia – kalbant apie jos materialinę gerovę ir
ekonominę raidą. Visos darbinės Lietuvoje gyvenančių žmonių pastangos
yra nukreiptos į Lietuvos ekonominę
pažangą. Ekonominės gerovės prasmingumu ir gerumu šiandien kažin
ar kas drįstų abejoti. Verslininkų argumentai įvairiais Lietuvos gyvenimo klausimais suvokiami ir priimami
kaip svariausi. Lietuva tarsi gyvena
taip, kad švietimas, sveikatos apsauga
ar rūpinimasis neturtingaisiais savo
giliausiomis šaknimis laikosi ekonominės pažangos ir gerovės.
Lietuvos piliečių apklausos rodo,
kad esame įtikinti šio verslininkiško
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Lietuvos projekto pirmenybe visų kitų
projektų ir tikslų atžvilgiu. Ne vien
valstybė, bet ir kiekvienas žmogus savo gyvenimą stengiasi kreipti ir jį pajungti vien šiam tikslui. Jau moksleiviai mokykloje labiausiai rūpinasi ne
savo asmenybės ugdymu ir gabumų
puoselėjimu, o savo galimybėmis ateityje įsijungti į gana siaurai suprastos
produktų gamybos ir vartojimo ciklo rinką. Niekas nedrįstų neigti, kad
gerovė ir drauge materialinė gerovė
yra labai svarbus dalykas, idant, kad
žmogus galėtų oriai gyventi. Tačiau
taip projektiškai suprantamoje Lietuvoje visa žmogui reikalinga gerovė sukoncentruojama į kelis poreikius.
Geresnis maistas, šiltesnis būstas,
galimybė keliauti į įvairias pasaulio šalis yra taip projektuotos Lietuvos piliečio tikslai. Maistas ir vaizdiniai, jų kūrimas ir naudojimasis jais
išsemia šio projekto galimybes. Jame
kitas žmogus telieka kaip vartojimo
dalykas ar produktų kūrėjas, o Lietuva – kaip viena iš vietų, sudarančių
sąlygas tokiai primityviai gerovei. Šis
Lietuvos projektas, tarsi skatinantis
Lietuvos ekonominės gerovės augimą,
iš tiesų Lietuvą silpnina. Deja, kol kas
Lietuva nėra geriausia vieta, kurioje
galima įgyti šias gėrybes. Tad šio projekto vedami žmonės neišvengiamai
patrauks kuo toliau laimės ieškoti.
Kita vertus, lengvai prisimename ne vien ekonominius, bet ir politiniusideologinius Lietuvos
projektus. Sovietmečiu
Lietuva buvo vaizduojama kaip viena respublikų draugiškame tautų
būryje. Šito projekto atžvilgiu buvo demontuota

ir naujai konstruota Lietuvos istorija. Ją komplikuojantys elementai buvo pašalinti ar numenkinti, paliekant
labai paprastą jos vaizdą. Sovietinės
Lietuvos projektas buvo suprantamas
ir „liaudžiai“, jį sudarė keli dėmenys
ar aksiomos, nurodančios dalykus,
kuriais Lietuvos praeityje ir dabartyje turėtume didžiuotis, o kuriuos –
niekinti.
Buvome priversti tikėti, jog jokios
aukštesnės kultūros negu pagoniški
ritualai Lietuva niekada anksčiau nebuvo sukūrusi. Mums buvo siekiama
įteigti, kad krikščionybė yra blogio nešėja, o pokarinės rezistencijos tikslas –
terorizuoti savo artimą. Manėme, kad
jos vienintelė visavertė savirealizacija, jos rami kasdienybė įmanoma vien
globojant sovietų valdžiai. Sovietinių
kūrėjų padedami buvome mokomi
tokį Lietuvos projektą ne tik suvokti,
bet ir išgyventi kaip savą. Rašytojai,
poetai, kai kurie istorikai nuveikė nemenką darbą, kad šį ideologiškai pateiktą supaprastintą vaizdą priimtume kaip tikrovę.
Dėl sovietinio mėginimo projektuoti su Lietuva save siejančių žmonių
patirtis, išgyvenimus ir ateities numatymus, kalbos apie naują Lietuvos
projektą pagrįstai kelia įtarimus. Šiose užmačiose visai pagrįstai galima
įžvelgti dar vieną mėginimą pateikti
siaurą, supaprastintą Lietuvos istorijos ir jos dabarties vertinimo vaizdą bei
priversti visus Lietuvos
gyventojus juo patikėti, o
Lietuvos kūrėjus ir intelektualus – jam tarnauti.
Kita vertus, Lietuvos
gyventojus yra išvarginusi pernelyg greita Lietu-
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vos pavidalų kaita. Vos išsivadavę iš
sovietinio projekto, nelabai iki galo
suvokę, ką reiškia politinė ir pilietinė
laisvė, pasukome europinio projekto
kryptimi. Šiandien tarsi esame Europoje, bet vien formaliai. Jokio kokybinio savo egzistencijos europėjimo iki
šiol neišgyvenome. Europa, jos kultūriniai ir vertybiniai klodai šiandien kaip
ir anksčiau mums tėra formali abstrakcija. Įsijungimas į Europą buvo toks
paviršinis, kad neįgalino mūsų kaip
nors geriau suprasti savęs pačių, Lietuvos kaip „Europos projekto“ dalies.
Šiandien, tiesa, ryškėja šioks toks
Lietuvos kultūrinis projektas. Jis tarsi
turėtų būti atsvara ekonominiam Lietuvos projektinimui. Tačiau ir Lietuva
kaip kultūrinis projektas yra panirusi į siaurus išlikimo rūpesčius, pamiršusi kūrybos misiją. Prieš daugiau nei
dešimt metų Lietuvos kūrėjai prarado
siaurai ideologizuotą kultūros paskirties tikslą. Ji taip pat netikėtai kaip
Voltaire’o Kandidas buvo priversta išeiti į platų pasaulį ir iki šiol jame save
sunkiai aptinka. Globalumas labiau
suvokiamas kaip grėsmė, o ne drauge
ir naujas veikimo galimybes atverianti
erdvė. Globalumas dalį Lietuvos kultūrinio ir intelektinio pasaulio užklupo
visai nepasirengusią suformuoti savo
interesus atitinkantį projektą. Lietuva globaliame pasaulyje matoma kaip
silpnas gyvūnas, atsidūręs džiunglėse,
kur iš kiekvienos pusės gali užgriūti
iki tol nematytos nelaimės.
Šioje situacijoje kultūrininkai renkasi dvi strategijas. Pirmieji stengiasi
ištirpti šioje džiunglių gamtoje, įsiliedami į mažai kultūrinės ir žmogiškos
prasmės turinčius kultūrinius projektus. Jie yra pasirinkę ekonominio išlikimo strategiją. Antrieji ieškosi saugios kultūrinės nišos, kurioje įsikūrę
lauktų šio netikėto pasaulio pragaišties. Jie renkasi stagnacinę egzistenciją. Tarsi būdama globalaus pasaulio
dalimi, kultūriškai Lietuva jame vienaip ar kitaip pasimeta. Kultūra bei
intelektualine kūryba tampa pozityvi
ar negatyvi reakcija, o ne kūrimas, at-
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liepiantis žmogaus ir visuomenės dvasinius poreikius. Pamiršusi žmogų ir
bent kiek aukštesnius tikslus, Lietuva kaip kultūrinis projektas svyruoja
tarp ekonominės naudos ir pasišventimo su tikrove niekaip nesusijusioms
idėjoms ir formoms.
Šiandien keliant Lietuvos kaip projekto idėją, tenka pripažinti, kad Lietuva yra išsidalijusi tarp daugelio
gana vienpusių ir lėkštų projektų. Tad
iš tiesų labai maža vilties, kad nauja
idėja apie „Lietuvą kaip projektą“ bus
kitokia. Kol kas ji neturi jokio aiškesnio turinio. Vis dėlto sunku būtų garantuoti, kad jį išplėtojus jis palies
prasmingesnius Lietuvos visuomenės
ir žmogaus egzistencijos klodus.
Nepaisant to, mąstymas apie Lietuvos projektą yra veikiau pozityvi nei
negatyvi iniciatyva. Akivaizdu, kad
pats Lietuvos ar kitos istoriją turinčios bendrijos projektavimas nėra savaime ydingas dalykas. Jokia bendrija negalėtų ilgiau išlikti, jei neturėtų
bendrų ją vienijančių idealų, išgyvenimų ir nebūtų susiformavusi bendro
svarbiausių jos istorijoje įvykių vertinimo. Numanomame Lietuvos projekte užsimenama apie bendras vertybes, kurias ginti ir palaikyti būtų
suinteresuoti visi Lietuvos gyventojai
ir kuriems angažuotųsi kol kas su Lietuva jokių glaudesnių ryšių neturintys
ateities atvykėliai. Aiškiai numanoma
šio projekto, jei jis pavyks, nauda – tai
turėtų stiprinti žmonių solidarumą,
žmones skatinti pasilikti ir čia kurti
savo gyvenimą. Minimų bendrųjų vertybių vedami žmonės būtų pasirengę
grįžti iš šalių, į kurias nuvyksta trumpalaikiam darbui.
Be to, kalbos apie Lietuvą kaip projektą atskleidžia tam tikrus poslinkius mūsų savimonėje. Anksčiau, kai
viešuose pasisakymuose dominuodavo
Lietuvos kaip tautos įvaizdis, ji buvo
suvokiama pirmiausia retrospektyviai, kaip bendrija, atsigręžusi į praeitį ir siekianti akylai sergėti seniai
išėjusių kartų palikimą. Priešingai, dabartinis vertybiškai grįstas projektas

aiškiai nukreiptas į ateitį. Jis siekia
aiškiai atsakyti į klausimą, kas mes
esame ir būsime. Maža to, šis projektas skatina prisiimti vertybinę bendrą
atsakomybę, kad ateities tikslai būtų
pasiekti ar bent dedamos pastangos,
kad jie priartėtų.
Kita vertus, šis projektas turi tą pačią ydą kaip ir visi anksčiau minėti. Jis
ketina pateikti Lietuvos visuomenei
kelias vertybines aksiomas, kuriomis
ji turėtų remtis savo kasdieniame gyvenime, visuomenėje ir politiniame
veikime. Kūrėjai veikiausiai taip pat
turėtų įsitraukti į šią veiklą, savo kūryboje įprasmindami šias projektiškai svarbias vertybes. Nors minimos
bendros vertybės, – pvz., solidarumas,
pagarba tėvynei – yra egzistenciškai
daug reikšmingesnės nei ekonominė
nauda ar socialinis išlikimas, tačiau ir
čia jos gali būti nesunkiai ideologizuotos, iš jų ištrintas bet koks žmogiškai
reikšmingas turinys. Juo labiau kad
mūsų visuomenė sovietmečiu buvo išmokyta vertybinės dviveidystės ir formalaus vertybių deklaravimo.
Šie svarstymai nemėgina įteigti, kad
„Lietuvos kaip projekto“ idėjos reikėtų
atsisakyti. Priešingai, keliamas klausimas, kokio turinio jis galėtų ar turėtų būti pripildytas, kad netaptų eiline
nesėkme ir gėdinga pajuoka. Jį svarstydami mes turėtume pasimokyti iš
sovietinės bei posovietinės patirties ir
prisiminti visiems žmonėms bendrą
prigimtinį polinkį į lėkštumą ir supaprastinimą. Vienintelis Lietuvos kaip
projekto sėkmės ženklas gali būti jo sudėtingumas. Jis turėtų priminti žmogaus ir visuomenės komplikuotą, nevienalytę ir nesupaprastinamą tapatybę.
Jis turėtų būti paremtas pačios Lietuvos istorijos komplikuotumu ir atvirumu Lietuvos ateičiai. Tačiau pirmiausia mes, šiandien gyvenantys, patys
savęs turėtume paklausti, ar esame atviri tokiai Lietuvai, kurios suplanuotos
ir paprastos ateities vardan nepaaukotume joje gyvenančio žmogaus orumo,
jo teisės ieškoti ir klysti, gyventi pagal
jam egzistenciškai esmines vertybes.
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EILĖRAŠČIAI
Hans Christian Andersen

ANDERSENAS IR MIRTIS

DAR NIEKAD ŠITAIP NEBIJOJAU

Anderseno eilėraščiai išliko gyvi iki šių dienų daugiausia tik
todėl, kad sukūrus melodijas jie neišdildomai įsitvirtino danų
dainų lobyne. Iš daugybės Anderseno eilėraščių dainos forma
šiandien žinomi iš esmės 5–7 nuotaikingi kūrinėliai ir kelios
tautinės giesmės. Iš čia skelbiamų eilėraščių savo laiku itin populiarus buvo „Mirštantis vaikas“ (Det døende barn, 1827), bet
dabar šis kūrinys beveik užmirštas. O štai eilėraštis „Dar niekad
šitaip nebijojau“ (Jeg har en angst som aldrig før, 1864) visai
neseniai įtrauktas į bažnytinį giesmyną. Likę eilėraščiai vargu
ar bus žinomi ne specialistams.
Sukurti eilėms melodiją – geriausias poezijos populiarinimo būdas. Anderseno laikais būta gausybės populiarių, nuolat redaguojamų ir perleidžiamų dainynų, skirtų pačiai įvairiausiai auditorijai – vaikams, suaugusiesiems, konkrečių profesijų
žmonėms, šauliams, studentams ir kt. Dainynų galima skirti dvi
rūšis – komercinius ir ideologinius. Komercinius leido knygynai ir spaustuvininkai, daugiausia pagal populiarius teatro vodevilius, o ideologiniais rūpinosi pastoriai bei prieš parlamentarizmą ir konstitucinę laisvę nusiteikę mokytojai. Skelbiamus
eilėraščius būtina vertinti kaip tik iš tokios perspektyvos – savo
metu Andersenas daugiausia buvo žinomas kaip linksmų vodevilių ir romantinių tautinių giesmių autorius. Ir viena, ir kita
šiandien praktiškai užmiršta.
Šie eilėraščiai atskleis mums visiškai kitokį Anderseną – poetą, rašiusį apie abejonę ir tikėjimą Dievu ir Apvaizda. Anderseno religiškumą iki šiol buvo įprasta laikyti vaikiškai naiviu ir
sentimentaliu, tačiau naujas žvilgsnis į poeto kūrybą vis dėlto
leidžia teigti, kad kaip tik per religinę tematiką Andersenas iškyla kaip novatoriškas ir šiuolaikinis menininkas: jis nėra nei
vaikiškas, nei kvailutis, o veikiau nerimstantis, sąmoningas kosmopolitas, mąstantis apie vargingų kaimiečių ir aristokratų, prie
kurių šliejosi visu kūnu ir siela, priešybę. Taip skaitant Anderseną, vaiko tikėjimas gali būti vertinamas kaip viena iš kūrėjo
meninių strategijų.
Iš eilėraščių matyti, kad jausmų apimtas kūrėjas blaškosi tarp
uolos tvirtumo tikėjimo ir draskančių abejonių. Ir tikrai ne vis-

Dar niekad šitaip nebijojau,
tarsi mirties duris siekiau,
atverti jas turiu ir smegt žemyn,
taip vieniša ir viskas vis tamsyn;
audros greičiu tolyn plaukiu,
o, Viešpatie, laikyk, tave šaukiu!

Anderseno ir lydimuosius tekstus iš danų k. vertė Loreta Vaicekauskienė.

Tik su tavim randu vaikystės dangų,
pamiršęs visa, kas taip širdį slegia.
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Kas bloga, visa kilo iš manęs,
ką gera padariau, tas kilo iš tavęs;
kitų kaltes aš skaičiavau,
bet tik ne tai, ką pats dariau;
o kaip kasdien aš sau tapiau
savuosius darbus vis gražiau.
Mirties turiu palikt nasrus,
tik taip man siela nepražus.
Padėkit ant liežuvio Tėve mūsų lyg šakelę,
balandžio nešamą, ir man bus gera.
Jei Dievo neturiu, kas lieka
pasauly, griūvančiam į niekur!

VIGUTI MIELAS, RIDA RIDA JOJAM?
Viguti mielas, rida rida jojam?
Ant kelių sėsk man, mylimas berniuk!
Vaiku atgimsta siela ir mintis manoji,
tol žaisim mudu, kol reikės tau gult.
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Duok pabučiuoti rausvą skruostą brangų,
duok pažiūrėt į akutes rudąsias!
Eikš, pasirodyk, koks užaugai didelis, mielasai!
O, tas žavus rankučių apvalumas!
Šypsniu nušvinta skruostas raudonasai,
burnytės tavo kas tai per gražumas!

ką čia galima priskirti grynam banaliam romantikų sentimentalumui. Jei taip būtų, šiandieninio skaitytojo eilėraščiai visiškai
nedomintų.
Anderseno epochai buvo būdingas romantinis harmonijos
siekimas ir noras kažkaip kompensuoti švietėjų išklibintą transcendentinio pasaulio vienovės vaizdinį. Eilėraščiuose lyg ame-

Žolynų žiedus išbučiuoji tartum brolis,
pakalbini jas savišku būdu,
pasaulį visą tau dar motina atstoja,
įsitaisyt ant kelių jai lyg rojuje saldu!
Tau gražią pasaką aš pažadu, paseksiu,
mama guldyt jau laukia, eik, neužsibūk!
Dainuosiu tau, kol akeles užmerksi,
Viguti mielas, geras motinos berniuk!
Galbūt ir tu senam man padainuosi,
atgulsiu poilsio kai paskutinįkart.
Manasis karstas žemėm bus nuklotas,
tada ir tu lopšinei su visais pritark.

Hanso Christiano Anderseno karpiniai

Tu prisiminki tą, kuris ištikimai iš lėto
ant rankų tave supo, nepailso.
Pamirš mane pasaulis ir dainas sudėtas,
ar meilę mano tu taip pat pamirši?

MIRŠTANTIS VAIKAS
Mamyte, noriu miego, pavargau,
Leisk prie širdies tavos užsnūsti prisiglaudus;
Tik tu neverk, man pažadėk, prašau,
Nes skruostus degina man ašaros ir raudos.
Lauke audra riaumoja ir viduj čia šalta,
O va sapnuos tai viskas taip gražu,
Angeliukus mielus ir baltus
Pailsusias akis užmerkęs aš regiu.
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rikietiškuose kalniukuose Andersenas skrieja nuo vieno prie
kito pačių kraštutinių moderniosios ambivalencijos ašies punktų: technikos prieš gamtą, mokslo prieš religiją, profesijos prieš
menininko pašaukimą.
Eilėraštyje „Mirštantis vaikas“ matyti reﬂeksijai atvertas mirties akimirkos pojūtis. Būdingu Anderseno stiliumi poetinio pasaulio centre vienareikšmiškai atsiduria vaikas. Visi semantiniai
elementai aiškiai siejasi ir iš vaiko perspektyvos mirties akimirką pakylama į aukštesnį lygmenį.
Šiandien gal ir atrodo keista, kad šis eilėraštis kadaise laikytas tinkamu skaitiniu jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams,
tačiau jame vaizduojamas vaikas atlieka idealųjį harmonijos
kūrėjo vaidmenį, aptinkamą daugelyje romantinės literatūros
pavyzdžių. Eilėraštyje motina su vaiku susikeičia vaidmenimis:
naivusis, atviraširdis vaikas guodžia suaugusį žmogų ir krikščioniškasis karštligės vaizdinių angelas bei muzika įveikia tikrovės
graudulį – šaltį, sielvartą ir deginančias ašaras.
Tačiau Andersenas mokėjo pavaizduoti ir įtampos bei disharmonijos kupiną pasaulį. Tokį matome, pavyzdžiui, savotiškai
smagiame „Viguti mielas, rida rida jojam?“ (Lille Viggo, vil du
ride ranke, 1832). Linksmumas ir melancholija čia supriešinama
su ne visai harmoninga ir idealia tikrove. Suaugusysis pasakotojas svyruoja tarp jausmingų vaiko ir nekalto pasaulio suvokimo
išgyvenimų ir savo paties, pagyvenusio žmogaus, perspektyvos,
kurioje ant dabarties krinta amžinybės šešėlis. Slėpdamasis po
sentimentaliu vienišo seno poeto motyvu, rudose berniuko akyse Andersenas iš tiesų piešia savo paties atspindį – prašytojo, žaidžiančio vaikų jausmais ir bandančio apsidrausti bei užsitikrinti,
kad už vaikams skirtas istorijas, žaidimus, meilę bus atlyginta.
Abiejuose eilėraščiuose nekaltas vaikas vaizduojamas kaip
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tiltas į kitokį, geresnį, pasaulį, tik pirmajame dieviškąja apvaizda pasitikima visiškai aklai, o antrajame tenka imtis sandorio
trokštamai harmonijai pasiekti.
Ta pati pasitikėjimo ir abejojimo Dievu dichotomija matyti
gerokai vėliau parašytuose eilėraščiuose. „Dar niekad šitaip nebijojau“ rodo Anderseno religingumą praradus tvirtą pamatą: eilėraščio scenoje ir vėl mirties slenkstis, tačiau pasitikinčio balso
kaip „Mirštančiame vaike“ nebegirdėti. Nebėra ramybės, harmonijos ir švelnių angelų, tik siautulinga skuba, baimė, nuodėmės suvokimas ir abejonės draskomas Viešpaties šaukimasis.
Kitoks – ramus – Anderseno balsas skamba eilėraštyje „Nuotaika“ (En stemning, 1879): čia Andersenas jau laikosi kito ašies
poliaus, yra atgavęs pasitikėjimą Viešpačiu. Jis nesvarsto savosios kaltės, bet imasi didžiųjų Amžinybės, Begalybės ir Nemirtingumo sąvokų; baimės pakliūti į pragaro nasrus čia nematyti
nė kruopelytės. Kaip ir eilėraštyje „Mirštantis vaikas“, poetas semiasi įkvėpimo iš jausmų pertekliaus ir sugeba pateikti poetinį
vientiso ir harmoningo pasaulio vaizdą.
Žiūrint iš mūsų laikų perspektyvos, galima pamanyti, kad dieviškoji saugumo garantija Anderseno laikais buvusi tokia paklausi prekė, kad galima buvę nepaisyti priedu patiekiamo sentimentalumo. Užgrūdinti moderniųjų laikų prieštaravimų mes,
ko gero, rinktumėmės disharmoniją atveriančius eilėraščius. Ko
gero, esama dalelės tiesos Kierkegaardo kritikoje, esą Andersenas neturėjęs aiškaus branduolio, bet visad buvęs blaškomas
jausmų. Tiek pasitikėjimas, tiek nevilties balsas yra poetinis
vienodai autentiškų jausmų perteikimas. Toks svyravimas nebūtinai rodo kokią nors sąmoningą strategiją, tačiau aiškiai atskleidžia talentingo kūrėjo požiūrį į smarkią kelionę ilga ir pavojinga ambivalencijos ašimi, kuria skriejant galima pajusti ir
baimės šiurpulį, ir užplūstantį džiugesį.
Charlotte Helt

Mamyte, ar matai, man angelas prie šono žiūri?
Ar mielą muziką girdi?
Žiūrėk, du baltus sparnelius gražius jis turi,
Jie Viešpaties tikrai jam bus duoti;
Žalia, geltona ir raudona prieš akis plevena,
Tai gėlės tuoj iš angelo pažirs!
Ar gausiu aš sparnus šiame gyvenime,
O gal juos gausiu, mama, kai numirsiu?
Kodėl tad man rankas tu gniauži?
Kodėl glaudiesi skruostu verkdama?
Jis drėgnas, bet ugnim nutvilko skaudžiai,
Mamyte, tavo būsiu visada!
Todėl nedūsauk jau daugiau, nereikia,
Jei verksi, verksiu su tavim drauge,
Oi, kaip aš pavargau! – jau akys leipsta –
– Mamyt, žiūrėk! Bučiuoja angelas mane!

NUOTAIKA
Pasaulį Dievo mačiau,
Ten juokiaus ir verkiau;
Vysta baltos, raudonos jau rožės!
Kai žvaigždė nežibės,
Liks aiškumas minties,
Ką sutikt jau turiu pasiruošti?
Ežere, kurs vilnys,
Mirs manoji mintis,
Kas gyva, dabar bus jau mirę?
Ką jaučiau, dainavau,
Neskambės jau daugiau
be ribų, begaliniuose tyruos?
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ŠIRDIES SKAUSMAS
Hans Christian Andersen

Istorijos „Širdies skausmas“ iliustracija.
Dail. Vilhelm Pedersen. XIX a. šeštas dešimtmetis

Tiesą sakant, čia turime dviejų dalių istoriją; pirmąją
galima buvo ir praleisti, bet joje pateikiama šiokios tokios informacijos, o ji naudinga!
Buvome apsistoję kaime, viename dvare, ir taip jau
atsitiko, kad šeimininkai vienai dienai išvyko. Kaip tik
tuo metu iš artimiausio miestelio atsilankė viena ponia, kartu ji turėjo pasiėmusi savo mopsą, o atėjo, kaip
pati sakėsi, kad kas įsigytų jos odų raugyklos „akcijų“.
Popierius ji turėjo su savimi ir mes patarėme sudėti
juos į voką, o viršuje užrašyti dvaro savininko vardą:
„Generaliniam karo komisarui, riteriui ir t. t.“
Ponia mūsų paklausė, paėmė plunksną, stabtelėjo ir
paprašė pakartoti vardus, tik lėtai. Mes diktavome, o ji
rašė; bet priėjusi iki „generaliniam karo“ sustojo, atsiduso ir tarė: „Aš tik paprasta moterytė!“ Mopsą ji buvo
pastačiusi ant žemės, kol parašys, ir tas urzgė; jį juk
irgi paėmė dėl smagumo ir sveikatos, tai kodėl dabar
palieka ant žemės. Suplota nosim, riebia nugara, tokios
tas šuo buvo išvaizdos.
„Jis nekanda, – pasakė ponia, – neturi dantų. Jis
kaip ir mūsų šeimos dalis, ištikimas ir piktas, bet tik
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todėl, kad vaikaičių išerzintas; tie žaidžia vestuves ir
nori, kad šuo būtų jaunoji, tai jam nepatinka, senučiui
mano!“
Tada ji paliko popierius ir paėmė mopsą į rankas. Tai
pirmoji dalis, kurios galėjo ir nebūti!
„Mopsas nudvėsė!“ Tai antroji dalis.
Praėjo savaitė; atvažiavome į miestelį ir apsistojome
nakvynės namuose. Mūsų langai išėjo į kiemą, tvoros
dalijamą į dvi dalis; vienoje kabojo kailiai ir odos, išdirbtos ir neišdirbtos; čia buvo laikomos visos odų raugyklai reikalingos medžiagos; ta dalis priklausė mūsų
našlei. Mopsas buvo padvėsęs tą rytą ir palaidotas čia
pat kieme; našlės vaikaičiai – raugyklos našlės, ne Mopso, nes tas nebuvo vedęs – suplojo kapelį, puikus išėjo
kapas, vienas malonumas turėjo būti tokiame gulėti.
Kapą aptvėrė puodynių šukelėmis ir apžarstė smėliu;
viršuje pastatė pusę alaus butelio kakleliu aukštyn, visiškai be jokios alegorijos.
Vaikai šoko ratu aplink kapą ir vyriausias berniukas,
praktiškas septynmetis pyplys, pasiūlė surengti mopso
kapo parodą, skirtą visiems, kas gyvena jų skersgatvyje; įėjimo mokestis būtų petnešų sagelė, tokių turėjo
kiekvienas berniukas, galėjo duoti ir mažesnėms mergaitėms; pasiūlymą vienu balsu priėmė.
Visi skersgatvio ir net gretimų kiemų vaikai atėjo ir
atnešė po sagelę; tą popietę daugelis pravaikščiojo tik
su viena petneša, bet užtat buvo pamatęs mopso kapą,
o tai tikrai vertas reginys.
Bet už raugyklos kiemo, greta vartelių stovėjo apskuręs vaikas, tokio dailaus prigimimo, nuostabiausiomis
garbanomis ir tokių mėlynų skaisčių akių, kad miela
pažiūrėti; ji nepratarė nė žodžio, nei verkė, tik kaskart
kiek galėdama įtempdavo žvilgsnį atsiveriant varteliams. Ji neturi sagelės, žinojo tai, todėl stovėjo liūdna
prie kiemo, stovėjo, kol visi pasižiūrėjo ir visi išėjo; tada
atsisėdo, užsidengė rankelėmis akis ir pratrūko raudoti; tik ji viena liko nemačiusi mopso kapo. Tai buvo
širdies skausmas, skausmas toks didelis, koks neretai
gali būti suaugusio žmogaus.
Mes žiūrėjome iš aukštai – o iš aukštai žiūrint šis,
kaip dažnas mūsų ir kitų skausmas, – taip, iš jo galima
pasijuokti! Štai tokia istorija, o tas, kuris jos nesupranta, tegu įsigyja našlės odų raugyklos akcijų.
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TEMA: H. C. ANDERSENUI – 200

„ALL THAT IS SOLID MELTS INTO AIR“
Martin Brunsgaard

Jei Andersenas būtų galėjęs paskaityti Karlo Marxo „Komunistų
partijos manifestą“, kai 1852 m. rašė „Širdies skausmą“ (Hjertesorg), kaip istorijos bon mot jam būtų tikusi citata All that is
solid melts into air (pagal Marshallo Bermano knygą All that is
solid melts into air: The Experience of Modernity (1982)). Kaip
tik tokį požiūrį į kapitalizmo ir rinkos logiką Andersenas poetine forma pateikia šioje mįslingoje istorijoje.
„Širdies skausmas“ – tai pasakojimas apie šiuolaikinės kapitalistinės visuomenės radimąsi ir, be abejonės, apie meno vietą ir paskirtį joje. Brėkštančiai rinkos ekonomikos erai atstovauja našlė, ieškanti pirkėjų savo raugyklos akcijoms. Ji sena
ir nukaršusi ir istorijoje iš esmės atlieka tik tarpinės ﬁgūros
vaidmenį – sieja pirmoje dalyje vaizduojamą tradicinę visuomenę su antros dalies moderniaisiais laikais; iš abiejų pusių
greta jos yra kiti du istorijos veikėjai, kaip ir našlė, besipelnantys iš mirties.
Vienas iš jų – „Generalinis karo komisaras“, t. y. kilmingas
valstybės tarnautojas, atsakingas už karo reikalus. Komisaras
tituluojamas riteriu – užuomina į tai, kad dirbdamas jis siekia
aukštesnių idealų, ne vien pinigų. Be to, jis dar ir dvaro savininkas, taigi jo visuomeninė padėtis grindžiama tvirtais žemės nuosavybės pagrindais.
Kitoje našlės pusėje yra vyriausias jos vaikaitis – kapitalistas iš prigimties, sugebantis iš mopso mirties ir kapo pelnyti
nemenką biznį. Vaikio afera, žinoma, atrodo kiek komiškai,
nes pelnas čia tėra petnešų sagelės, o ne tikri pinigai, tačiau

Istorijos „Širdies skausmas“ iliustracija. Dail. Louis Moe. 1925
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mergaitės, tapusios rinkos logikos auka („Turi pinigų – gausi,
neturi – šalin šiauši“), skausmas yra pakankamai tikras.
O kur būtų menas ir menininkas visame šitame kontekste?
Jiems atstovauja pasakotojas, istorijoje užimantis dvi skirtingas
pozicijas. Pirmoje dalyje jį matome viešint pas generalinį karo
komisarą – taip susiejama etika ir estetika: komisaras ne tik tarnauja aukštesniems etikos idealams, bet yra ir meno mecenatas. Antroje dalyje pasakotojas apgyvendinamas nakvynės namuose ir iš viršutinio jų aukšto tegali pasyviai stebėti našlės
kieme vykstantį veiksmą – savąja etika grindžiamas įsikišimas
bandant paveikti pasaulį jau nebeįmanomas.
Pavadinimą „Širdies skausmas“ galima būtų interpretuoti ne
tik kaip nuorodą į nelaimingąją mergaitę, bet ir į patį pasakotoją. Už viso ironiško konteksto justi pasakotojo nusivylimas
jam skirta marginaline pozicija ir skausmas matant šiuolaikinį
pasaulį nukertant ryšius su tuo, kas gera ir gražu. Ironija ir juokas yra dalis poetinės logikos, kuria remdamasis pasakotojas
vaizduoja žodžiais neperteikiamą netektį. Tie, kurie šios logikos nesupranta, tegu įsigyja našlės odų raugyklos akcijų – arba
teskaito „Komunistų partijos manifestą“.
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TEMA: H. C. ANDERSENUI – 200

PASIGAILĖJIMAS UŽ PASIGAILĖJIMĄ
Apie krikščioniškąją etiką Hanso Christiano Anderseno pasakose

Jacob Bøggild

Nekaltybės ir impulsyvumo dainiumi laikyto Anderseno santykis su religija iki šiol vertintas kaip naivumo
ir nenuoseklumo apraiška, teigta, kad Andersenas visiškai neapgalvotai suplaka į viena krikščionybės, liaudiškų tikėjimų ir įvairių pagoniškų mitologijų motyvus.
Iš pirmo žvilgsnio ši kritika atrodo teisėta. Paimkime
kad ir literatūriškai sinkretišką, religijų mišinio kupiną „Rojaus sodą“ (Paradisets Have, 1839). Anderseno
valia viena iš folkloro būtybių – fėja – atsiduria krikščioniškame rojuje, o greta matome graikų mitologijos
pavyzdžiu personiﬁkuotus keturis vėjus. Tačiau iš tiesų šią pasaką galima vertinti kaip ganėtinai raﬁnuotą pasakojimą apie pirmąją nuodėmę. Krikščioniškajai
perspektyvai čia neabejotinai skiriama centrinė vieta,
ji vyrauja kitų elementų atžvilgiu. Mano akimis, tai pasakytina apie visą Anderseno kūrybą, akivaizdžiai persmelktą krikščioniškosios etikos. O ši etika nėra nei
naivi, nei neapgalvota. Priešingai, ji visiškai atitinka
tuometinę Kierkegaardo krikščionybės sampratą (ironiška, nes jaunasis Kierkegaardas savo veikale „Iš vis
dar gyvojo užrašų“ kaip tik kaltina romantiką Anderseną neturint aiškios pasaulėžiūros). Toliau straipsnyje
bus siekiama įrodyti čia iškeltą mintį.

GYVENIMO PILIGRIMYSTĖ
Straipsnyje plėtojama Søreno Baggeseno darbe „Individuacija ar išganymas“ suformuluota požiūrio į Anderseno „Undinėlę“ (Den lille Havfrue) perspektyva,
kuria norima paprieštarauti iki tol vyravusiai jungiškajai nuostatai, kad „Undinėlė“ – tai pasakojimas apie
psichologinę individuaciją. Baggeseno nuomone, pasakoje nuosekliai plėtojama ir undinėlės paveikslu atskleidžiama krikščioniškojo išganymo tema. Visų kritikuojama pasakos pabaiga, kai undinėlė patenka pas
JACOB BØGGILD – Danijos Orhuso Universiteto Skandinavistikos katedros lektorius, Anderseno tyrinėtojas. (Originalas:
„Nåde for nåde“, in: Andersen & Gud: Teologiske læsninger
i H. C. Andersens forfatterskab, redaktion: Carsten Bach-Nielsen, Doris Ottesen, København: Anis, 2004, s. 173–189).
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„oro dukteris“, už kurią Andersenas buvo kaltinamas
pritrūkus poetinio tragizmo drąsos, pasak Baggeseno,
yra nuodugniai rašytojo apgalvota ir rodo protu nesuvokiamą dieviškąjį gailestingumą: „Pasaka kalba apie
paradoksą, apie nesuvokiamą pasigailėjimo paradoksą. Kaip tik todėl „Undinėlės“ naratyvas grindžiamas
dvikrypčiu judėjimu – undinėlė eina vienu keliu, eina
todėl, kad turi juo eiti, ir tas kelias yra pralaimėjimo
kelias, o kitas kelias yra išganymo kelias, ir tai yra pergalės kelias“1.
Matant tokį dvikryptį judėjimą, sunku išvengti asociacijos su Kierkegaardu, nes Kierkegaardui tai reikštų vienalaikę begalinės rezignacijos ir proto nepaisančios vilties egzistenciją. Apie undinėlę galima pasakyti
tą patį: ji ir rezignuoja, ir – kad ir kas atsitiktų – turi
galimybę būti išganyta. Šio dvikrypčio pasakos judėjimo krikščioniškumą Baggesenas apibūdina taip, kad
tikrai neprieštarautų ir Kierkegaardas: „Paradoksalus
pasakos veiksmas visiškai atitinka pagrindinę krikščionybės mintį: evangelija kelia žmogui neįveikiamus
reikalavimus ir kartu primena, kad mūsų bus pasigailėta – ne todėl, kad mes tų reikalavimų nevykdytume,
bet todėl, kad jie neįveikiami; mes išganomi, nes esame
nuodėmingi, reikalingi išganymo“2.
Tačiau undinėlė išganymą savotiškai užsitarnauja,
nes pati parodo gailestingumą: ji išgelbsti princui gyvybę, žinodama, kad už tai teks paaukoti savąją (plg.
„Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas pražudys savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją
išgelbės“ (Mk 8, 35)). Tapusi oro dvasia, ji pasidaro itin
priklausoma nuo kitų malonės, tiksliau sakant, nuo
vaikų, kurie turintys gražiai elgtis: už kiekvieną dėl
negero vaiko išlietą ašarą undinėlės 300 metų „mėginimo“ laikas pailgėja viena diena, o kiekviena šypsena,
atsiradusi džiaugiantis geru vaiku, patrumpina jį vieneriais metais.
Nors ir reabilituodamas pasakos pabaigą, Baggesenas pripažįsta, kad meninė jos vertė nėra itin didelė,
tik Andersenui čia esą pritrūkę ne poetinės drąsos, bet
1
2

Baggesen, S., „Individuation eller frelse“, in: Kritik, 1, s. 71–72.
Ibid., s. 72.
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įprastos ironijos. Šio autoriaus nuomone, pasaka apskritai yra smelkte persmelkta sveiko humoro: mitologinės gamtos būtybės, jūros gyventojai čia vaizduojami
lyg aukštuomenės gyvenimo atstovai. Mano nuomone,
šiokios tokios ironijos pabaigoje vis dėlto esama. Pasakos pradžioje pasakyta, kad besieliai jūros žmonės gyvenantys 300 metų; kai undinėlei galiausiai skiriamas
300 metų bandomasis laikas, kuriam praėjus ji galbūt
bus išganyta, duodama suprasti, kad ji nė žingsneliu
nėra pasistūmėjusi į priekį – tokią situaciją galėtume
vertinti kaip ironišką; o jei į akiratį paklius pakankamai daug negerų vaikų, undinėlė savo tikslo gali apskritai nepasiekti. Tačiau šią ironiją vėlgi galima sieti
su (krikščioniškuoju) patosu: undinėlė pabaigoje yra ne

pat baigiasi pirmosios nuodėmės istorija „Rojaus sode“:
pagrindiniam pasakos veikėjui karalaičiui suteikiama
galimybė likti Rojuje, bet jis ją praranda, nes neiškenčia nepabučiavęs miegančios fėjos. Pati personiﬁkuota
mirtis paskelbia nuosprendį:
Į grabą lįsti gaus, bet ne dabar; aš tik jį paženklinsiu ir leisiu dar valandėlę pasidarbuoti pasaulyje,
už kaltes atsiteisti, pačiam geresniam pasidaryti, –
aš ateisiu, kai man reikės! Kada jis visų mažiausiai
lauks, imsiu ir įgrūsiu jį į juodą grabą, užsidėsiu ant
galvos ir nunešiu į žvaigždę; ir tenai žydi Rojaus sodas (Rojus smenga taip giliai, kad – paradoksalu –
tampa žvaigžde danguje, aušrine, – J. B.), ir jei jis
bus geras ir doras, tai galės tenai patekti, bet jei jo
mintys bus nedoros ir širdis sutepta, tai jis su visu
grabu prasmegs dar giliau, negu Rojus prasmego, ir
tiktai kas tūkstantis metų iškelsiu jį vėl, kad iš naujo prasmegtų dar giliau arba patektų į žvaigždę, tą
spinduliuojančią žvaigždę aukštybėse.3
Analogiškai pirmosios nuodėmės mitui skirtoji bausmė čia nėra mirtis, bet mirtingumas: „Į grabą lįsti
gaus, bet ne dabar; aš tik jį paženklinsiu“. Karalaičio
istorija tęsiasi, tik vargu ar jis joje ir toliau vaidina pasakos herojaus vaidmenį; jis tampa veikiau šios žemės
piligrimu, tokiu, koks priimtas krikščioniškoje tradicijoje: „leisiu dar valandėlę pasidarbuoti pasaulyje, už
kaltes atsiteisti, pačiam geresniam pasidaryti“. Karalaičio padėtis nepaprastai panaši į undinėlės, nors jis
ir – priešingai nei undinėlė – nenuveikia nieko reikšminga. Pastarasis momentas tik pabrėžia krikščioniškosios etikos išskirtinumą – malonės neįmanoma užsitarnauti.

KRIKŠČIONIŠKOJI ALEGORIJA

Hansas Christianas Andersenas Frijsenborgo rūmuose. 1863

išganytosios, o nuodėmingo žmogaus pozicijoje, žmogaus, kuriam reikalingas išganymas ir kuris puoselėja viltį jį gauti. Trumpai tariant, ji kaip ir bet kas kitas yra gyvenimo kelio piligrimas, priklausantis nuo
savo artimo, šiuo atveju vaikų, malonės. Lygiai taip
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Undinėlės poelgio etiškumą dar labiau patvirtina faktas, kad jos meilės objektas niekur neparodomas kaip
mylėtinas arba vertas mylėti. Netgi priešingai, princas
atrodo ganėtinai narciziškas. Jam undinėlė patinka tik
todėl, kad jis mano, jog ji panaši į jį, jo manymu, išgelbėjusią mergaitę. Taigi princui undinėlė panaši į jam
gyvybę išgelbėjusį asmenį, vadinasi, visų pirma jis myli
pats save ir galų galiausiai mato tik savo paties vaizdą. Be to, jis palieka undinėlę miegoti ant kilimėlio prie
savo durų lyg kokį šunį, kas mūsų simpatijų jaunuoliui, žinoma, nepadidina.
Kad malonė nuo mūsų nepriklauso, aiškiai matyti ir
dar vienoje, itin populiarioje Anderseno pasakoje „Sniego karalienė“ (Sneedronningen, 1844). Nuo pat įvadinės
istorijos apie sudaužytą stebuklingą velnio veidrodį ši
3
Andersenas, H. K., Pasakos ir istorijos, iš vokiečių k. vertė D. Urbas, Vilnius: Vaga, 1976, p. 51–52.
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JACOB BØGGILD

istorija akivaizdžiai sekama kaip krikščioniška alegorija. Čia taip pat matome sumišus folklorą ir krikščioniškus motyvus, pvz., velnias čia paverčiamas troliu,
tačiau – ką bandysiu įrodyti toliau – ir šioje pasakoje
krikščioniška tematika užima aiškiai viršesnę poziciją.
Tai, kad Kajui į akis patenka nukritusio ir sudužusio
veidrodžio šukelė ir kad jis todėl ima mąstyti ir puikuotis išmintimi, neabejotinai rodo dar vieną pirmosios
nuodėmės motyvą. O pasiaukojamai draugo ieškančiai

toriją; „Sniego karalienės“ tekste visa tai aiškiai matoma, nors Gerdos sėkmei paaiškinti primygtinai perša
mergaitės nekaltumą.
Paskutinę iki Sniego karalienės likusio kelio atkarpą
Gerdai tenka nueiti visiškai vienai. Štai čia labiausiai
ir išryškėja krikščioniškoji alegorija: Sniego karalienė
turi keletą gyvų snaigių pavidalo priešakinės sargybos
būrių, įgaunančių keisčiausias baisingas formas, pvz., į
kamuolį susivijusių angių. Ir štai dabar, priešingai nei
kitus kartus, įveikti kliūtis Gerdai pasiseka ne todėl, kad ji vėl papasakoja
savo istoriją, bet todėl, kad šįsyk ji sukalba kai ką kita:
Gerda suskato kalbėti „Tėve mūsų“,
o speigas buvo toks stiprus, kad ji galėjo matyti, kaip jai iš burnos lyg tiršti dūmai virsta garas. Tas garas vis
tirštėjo, tirštėjo, kol galiausiai virto
mažais skaisčiais angelėliais, kurie,
prisilietę prie žemės, vis augo, didėjo.
Visų jų galvas dengė šalmai, rankose
jie spaudė ietis ir skydus. Aplinkui jų
radosi vis daugiau ir daugiau, o kai
Gerda baigė maldelę, ją supo jau visas
legionas. Jie puolė smaigstyti savo ietimis baisiąsias snaiges ir tos subyrėjo į šimtus skeveldrų, o mažoji Gerda
galėjo netrukdoma drąsiai žengti į
priekį. (p. 72)

Hanso Christiano Anderseno gimtasis namas Odensėje

Gerdai pasiseka kaip tik todėl, kad ji, kitaip negu Kajus, sugeba išlaikyti nekaltybę. Šį momentą geriausiai
išaiškina pasakos veikėja senė suomė. Kai Gerdą į Suomių žemę atnešęs elnias paklausia, ar ši negalėtų padėti mergaitei „įgauti visų viršiausią galią“, senė taip
atsako:
Didesnės galios, nei kad ji turi dabar, aš nevaliosiu
jai duoti! Nejau nematai, kokia tai stiprybė? Nejau
nematai, kaip jai paklūsta žmonės ir žvėrys, kaip ji
basom kojom atkeliavo į patį pasaulio kraštą! Ne per
mus ji turi pažinti tą savo galią, ta galia glūdi jos širdyje, joje pačioje, nes ji – mielas nekaltas vaikas. Jeigu jai nepavyks ligi Sniego karalienės prasibrauti ir
Kajų nuo tų krislų išvaduoti, mes jau niekuo padėti
negalėsim!4
Tačiau iš tikrųjų viskas vyksta ne taip jau nekaltai.
Gerda nuolat pakliūva į akligatvį, bet jai vis pasiseka
ištrūkti ir toliau tęsti paieškas, nes ji pasakoja savo is4
Andersen, H. Ch., Dvylika iš pašto karietos. Žiemos pasakos, iš
danų k. vertė ir sudarė L. Remeika, Vilnius: Alumnus, 2002, p. 71. Toliau cituojant puslapis nurodomas tekste.
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Gerdai kalbant „Tėve mūsų“, jai į
pagalbą ateina dvasia, suburdama
pačią tikriausią išsigelbėjimo kariuomenę! Tačiau tikrasis moralas formuluojamas kiek vėliau. Misijai pasibaigus, grįžtantys Gerda su Kajumi susitinka galvažudžiukę, paskolinusią Gerdai elnią. Ši kreipiasi į Kajų
tokiais žodžiais: „O, tai tu tas keistuolis pražuvėlis! Norėčiau žinoti, ar tikrai verta dėl tavęs trenktis į pasaulio kraštą!“ (p. 76). Tokio klausimo Gerda nė karto neuždavė nei sau, nei kam kitam. Tai akivaizdus pasakos
moralas.
Reikia pastebėti, kad pasakos pabaigoje itin dažnai
kartojamas žodis „pažinti“. Pirmą kartą tada, kai Gerda pamato Kajų Sniego karalienės rūmuose: „Staiga ji
pamatė Kajų, pažino jį, pribėgusi apsivijo apie kaklą...“
(p. 74), o paskutinį kartą, kai draugai susitinka galvažudžiukę:
Bet juk tai mažoji plėšikė!.. Jai mat įgriso namie
sėdėti, todėl dabar traukė pirma į Šiaurę, o paskui,
jei ten atsibostų, keliausianti ir kitus kraštus. Ji išsyk Gerdą pažino, ir Gerda ją, kiek jiedviem buvo
džiaugsmo! (p. 74)
Tarp šių dviejų scenų yra viena itin svarbi vieta, kai
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Gerda pravirksta karštomis ašaromis, atitirpinančiomis Kajaus širdį, ir gieda Brorsono giesmę: „Slėniuos
jau sužydo rožių gėlės“ (ši keletą kartų „Sniego karalienėje“ pasikartojanti giesmės ištrauka tikrai sąmoningai yra pakeista palyginti su originalu)5. Giesmė turi
tokį poveikį:
Kajus pratrūko raudoti. Jis taip verkė, kad ašaros
išplovė jam iš akių nelemtąjį veidrodžio krislą, Kajus
pažino Gerdą ir nesitverdamas džiaugsmu sušuko:
Gerda! Mano brangioji Gerda! Kur tu taip ilgai buvai? O aš pats kur buvau?.. (p. 75)
Kajus pažįsta Gerdą. Nuo to laiko, kai jam į širdį pateko užburtojo veidrodžio šukė, pažinti jis galėjo tik iš dalies, protu, analizuodamas, o štai dabar, išlaisvintas nuo
veidrodžio įtakos, Kajus vėl pažįsta ją visą! Manyčiau,
kaip tik siekdamas tokio poveikio, Andersenas vartoja
formą ‘pažinti’, o ne ‘atpažinti’, nors pastaroji būtų gal
ir tinkamesnė. Padalyto į kelias dalis teksto („Sniego
karalienė“, kaip rašoma paantraštėje, yra „pasaka iš
septynių istorijų“), kuriame kalbama apie veidrodį ir
kuriame, kaip minėta, gana savotiškai vartojamas žodis ‘pažinti’, sunku būtų nesieti su vienu skyriumi iš
Pirmo laiško korintiečiams, kur rašoma: „Dabar mes
regime lyg veidrodyje, mįslingu pavidalu, o tuomet regėsime akis į akį. Dabar pažįstu iš dalies, o tuomet pažinsiu, kaip pats esu pažintas“ (1 Kor 13, 12).
Taigi „Sniego karalienėje“ daroma aliuzija į tą Pauliaus evangelijos vietą, kurioje šlovinamas tikėjimas,
meilė ir viltis, ir kur meilė iškeliama aukščiausiai. Paulius šlovina kaip tik tą meilės formą, kurią netiesiogiai
pabrėžia galvažudžiukės klausimas ir kurią parodo
Gerda, net nekeldama klausimo, ar Kajus yra vertas
meilės. Kitaip tariant, Gerda veikia laikydamasi „dovanojimo etikos“, suformuluotos Kierkegaardo veikale „Meilės darbai“ (Kjerlighedens Gjerninger). Dovanojimo etikos sąvoka čia aiškinama kaip davimas be
išskaičiavimo, nelaukiant, kad bus atlyginta tuo pačiu,
tuo pačiu jausmu ar kuo kitu. Kaip tik todėl šiame veikale išreiškiamas nepasitikėjimas draugystės ir meilės
santykiais, nes jie beveik niekada nepuoselėjami nesitikint sulaukti atsakomos meilės. Taigi didžiausios šlovės nusipelno mirusiajam skirta meilė, nes šis tikrai
nebegalės duoti atsako.
Ir galiausiai kalbamąja aliuzija leidžiama nusižeminus suvokti, kad nesvarbu, ar elgiesi pagal krikščionišką alegoriją ir šlovini nekaltybę, ar ne, nes tikrasis pažinimas įmanomas tik anapusiniame pasaulyje.
Tai ramybę suteikiantis žmogaus ribotumo suvokimas,
5
Hans Adolph Brorson (1694–1764). Orig. eilutės: Saa faar i vor Jesum i Tale, / Thi Roserne voxe i Dale (iš Den yndigste rose er funden,
1732). Anderseno eilutės: Roserne voxe i Dale, / Der faae vi Barn-Jesus
i Tale! (Vietoj Jėzus Andersenas parašo kūdikėlis Jėzus, – vert. past.)
6
Bøggild, J., „H. C. Andersens „Historien om en Moder“, en replik til
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analogiškas tam, kurį piligrimystės motyvo forma matome „Undinėlėje“ ir „Rojaus sode“. Apie tokį suvokimą kalbama ir „Istorijoje apie motiną“ (Historien om en
Moder, 1848).

MAIŠTAS PRIEŠ DIEVĄ
„Istorija apie motiną“ (kaip šį tekstą galima būtų gretinti su Kierkegaardo „Baime ir drebėjimu“ (Frygt og
Bæven), kuris iš esmės yra „istorija apie tėvą“, esu rašęs viename iš savo straipsnių6) neabejotinai yra pasaka. Čia matome pagrindinį veikėją, protagonistą, paliekant namus ir, lygiai kaip Gerda, pasileidžiant į
beatodairišką quest. Keliaudama motina sutinka įvairiausių pasakiškų personiﬁkacijų ir sugyvintų gamtos
reiškinių: Naktį, Mirtį (ir vėl!), erškėčių krūmą, ežerą.
Kai kurie iš jų jai padeda, tačiau tik už tam tikrą užmokestį. Kartu ši istorija yra akivaizdus psichologinis
pasakojimas apie tai, kaip, šiandieniu terminu, „įveikti sielvartą“. Pagrindinės veikėjos motinos tikslas yra
atgauti Mirties nusineštą vaiką. Pakeliui Naktis priverčia ją išdainuoti visas dainas, kurias ji dainuodavusi vaikui; motinai tenka apkabinti erškėčių krūmą
(skausmui suteikiama konkreti forma) ir išverkti (tiesiogine šio žodžio prasme!) ežerui savo akis, o sutikta
senė paprašo pasimainyti plaukais – taip motinos sielvartas įgauna dar vieną – žilumo – išraišką. Visiškai
aiškiai – nors ir ne taip alegoriškai kaip „Sniego karalienėje“ – parodoma, kad tai – krikščioniška istorija.
Motina neabejoja, kad Dievas – jos pusėje ir kad todėl
paieškos yra teisėtos. Per stebuklą, turint minty, kiek
jai tenka sugaišti pakeliui, moteris pasiekia Mirties
šiltadaržį pirmiau už pačią Mirtį. Čia ji susitinka minėtąją senę, o šioji teiraujasi, kas motinai padėję rasti
kelią. Motina atsako: „Dievas man padėjo! – tarė motina. – Jis gailestingas, ir tu tokia būk! Kur aš rasiu savo
vaikelį!“7 Šauktukas citatos pabaigoje rodo, kad čia iš
tiesų ne klausimas, o įsakymas; jis dar labiau išryškina tvirčiausią motinos įsitikinimą absoliučiu teisumu.
Grįžus Mirčiai paaiškėja, kad kaip tik motiniška meilė
leidžia jai jaustis neabejotinai, besąlygiškai teisiai, nes
to nori ne kas kitas, o pats Viešpats. Mirčiai paklausus,
kaip motina atėjusi taip greitai, ši tepasako: „Aš motina“. Toliau jos ima varžytis, kuri galingesnė, ir motina
vėl primena Dievą:
– Tu nieko man nepadarysi! – tarė Mirtis.
– Viešpats padarys! – tarė motina.
– Aš tevykdau jo valią! – tarė Mirtis. – Esu jo soSøren Kierkegaards Frygt og Bæven?“, in: Ud af det moderne: Festskrift
til Jørgen Bonde Jensen, København, 2000.
7
Andersen, H. Ch., Istorija apie motiną, iš danų k. vertė Loreta
Vaicekauskienė, Projektas TransLinfo, Olborgo universitetas, 1997.
Neskelbta. Cituojant puslapiai nenurodomi.
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dininkė! Persodinu visas gėles ir medžius į didįjį Rojaus sodą nežinomojoje žemėje. O kaip jie ten auga ir
kaip ten kas, tau nepasakysiu!
Kiekvienas augalas Mirties šiltadaržyje yra žmogaus
gyvenimas; žmogui mirus, Mirtis persodina jo augalą į
Rojaus sodą. Dabar jau motiną apima neviltis, todėl ji
meta dar vieną pateisinantį argumentą:
– Grąžink man vaiką! – maldavo mama vis raudodama. Staiga ji griebė abiem rankom už dviejų gražių gėlių, augančių šalimais, ir suriko: „Išrausiu visas
tavo gėles, taip esu nusiminusi!“
Tokį desperatišką elgesį Mirtis panaudoja moters
akims atverti, tiesiogine šio žodžio prasme ji grąžina
ežerui išverktas akis ir parodo, kad motina, nors ir galima suprasti jos reakciją, veikia klaidingai, nes yra
apimta nevilties.
– Neliesk jų! – tarė Mirtis. – Sakaisi esanti labai
nelaiminga, o dabar nori padaryti kitą motiną tokią
pat nelaimingą!
– Kitą motiną! – tarė vargšė moteris ir tuoj pat paleido abi gėles.
Šitaip galia pereina į Mirties pusę ir ši dabar pasiūlo motinai žvilgtelti į šulinį: čia moteris išvysta pavaizduotus du gyvenimus – vieną kupiną džiugesio ir palaimos, o kitą – vargo ir skurdo. Mirtis pasako, kad vienas
iš jų būtų buvęs jos vaiko, kas šiek tiek prieštarauja
teksto logikai, tačiau motina vis tiek ima suvokti, kad
jos bandyta maištauti prieš Viešpatį, kad negalima eiti
prieš slėpiningą jo valią:
Sugrąžė motina rankas, klupo ant kelių ir ėmė maldauti Viešpatį:
– Neklausyk manęs, kai einu prieš tavo Valią, kuri
yra geriausia! Neklausyk manęs! Neklausyk manęs!
Šioje vietoje žodžio „Viešpats“ Andersenas neberašo kursyvu, kas rodo, kad tarp žmogaus ir Dievo neišvengiamai egzistuojanti distancija – Kierkegaardas ir
čia negalėtų nesutikti – vėl atsiranda ir vėl rengiamasi
maištauti. Šio momento išryškinimas, kai skaitytojui
kartu ir toliau leidžiama įsijausti į motinos skausmą
ir neviltį, ją užjausti, atskleidžia stipriąją meninę teksto pusę. Vėlesnė istorija, pavadinta „Ant kūdikio kapo“
(Barnet i Graven, 1859), yra lygiai tos pačios tematikos,
bet, mano nuomone, meniškai gerokai silpnesnė.
8
Į lietuvių kalbą daniškas žodis noget gali būti verčiamas labai
įvairiai: be „šis tas“, dar ir „kai kas“, „kas nors“, „kažkas“ ir kt.
9
Rinktinės Anderseno pasakos su paveikslais, vertė J. Balčikonis,
2-s leidimas, Kaunas: Švietimo Ministerijos Knygų Leidimo Komisijos
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„ŠIS TAS“
Paskutinė iš aptariamų pasakų bus mažiau žinoma
pasaka „Šis tas“ (Noget, 1858). Teksto pavadinimui autorius pasirinko vieną iš ganėtinai anonimiškų kalbos
žodžių, tačiau šis žodis, nors ir būdamas neaiškios semantikos, gali įgauti ir ne visai nereikšmingą turinį,
pvz., kai sakoma „kai kuo ar kuo nors tapti“8. Kaip tik
apie tai pirmosiose pasakos eilutėse kalbasi penki broliai; žodis jiems suteikiamas vienam po kito, pradedant
vyriausiuoju:
– Noriu kuo nors būti! – tarė vyriausias iš penkių
brolių. – Noriu būti pasauliui naudingas! Tegu tas
darbas, kurį dirbsiu, bus ir prastas – ne bėda! Svarbu, kad tik būtų kam iš jo nauda! Imsiu plytas dirbti.
Jos reikalingos visiems – vadinas, vis bus šis tas!9
Antrojo brolio manymu, tai ne kažin kas, jis pats labiau norėtų būti mūrininkas, tapti gildijos nariu, amatininku ir meistru. Tačiau pasak trečiojo, tai visiškas
niekis, štai jis norėtų būti statytoju, architektu, taigi ir
mokytis braižybos akademijoje. Ketvirtojo brolio nuomone, nebūsi niekas, kol nebūsi originalus:
– Ne, aš nenoriu vaikščioti pramintais keliais, nenoriu būti kitų kopija10. Aš genijus ir jus visus pralenksiu! Aš išrasiu naują stilių, naują trobesių rūšį,
tinkančią mūsų krašto orui ir materialui, tinkančią
mūsų tautos būdui ir jos kultūros laipsniui. Be to, dar
pridėsiu vieną gyvenimą11 – mano paties genijui! (p.
329–330)
Penktojo brolio, kaip jau galima buvo atspėti, šie troškimai nežavi. Nebūsi niekas, teigia jis, jei apskritai ko
nors imsies. Todėl jis ketinantis likti nuo visko nuošaly
ir tapti kritiku bei mąstytoju: „Kiekvienas daiktas turi
ydų, aš jų ieškosiu ir kelsiu aikštėn. Mano „šis tas“ bus
kur kas svarbesnis!“ (p. 330).
Tad kaip atrodo brolių norai, ar jie nors šio to verti?
Ne kažin ko, teigiama tekste, nors jie yra universalūs:
„Štai jau ir visa istorija. Ji labai trumpa, bet nepasibaigs, kol bus pasaulis“ (p. 330).
Ilgai nelaukiant nuosekliai pasakojama tolesnė brolių istorija. Pirmasis brolis, tas, kuris gamino plytas,
vertėsi puikiai. Visokius likučius ir netgi vieną kitą visai gerą plytą jis atidavė vienai neturtingai senei, ta
iš jų susimūrijo namelį prie pylimo, o namelis stovėjo
kaip stovėjęs net ir „kada tas, kuris darė plytas, seniai
buvo miręs ir ramiai ilsėjosi juodoj žemelėj“ (p. 331).
Antrajam broliui taip pat pavyko įgyvendinti savo
troškimą, jis tapo meistru, pateko į gildiją, laimingai
leidinys, 1923, p. 328. Toliau cituojant puslapis nurodomas tekste.
10
Orig. tekste Copi rimuojasi su Geni ir atsiranda ironiška „kopijos“
pasikartojimo „genijuje“ konotacija.
11
T. y. dar vieną namo aukštą (vert. past.).
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vedė – o „paskui mirė – tai dar buvo šis tas“ (p. 332).
Tas pat nutiko ir trečiajam broliui, tik jis suspėjo gauti
aukštą titulą, ir „jo pati, kai jis mirė, taip pat buvo ponia“ (p. 333).
Genijus, svajojęs apie savo aũkštą, buvo labai pasipūtęs, o tai nieko gera nežada: tas aukštas „nugriuvo,
kartu su juo nukrito žemėn ir pats statytojas ir nusilaužė sprandą“ (p. 333). Laimė, ant kapo jam pastatė
paminklą, tik vieno aũkšto, bet „ir tas juk šį tą reiškia!“
(p. 333).
Galiausiai mąstytojas. Jis mirė kaip ir visi kiti, bet
visus pergyveno, jam pasisekė, nes „jis dabar galėjo
tarti paskutinį žodį, o jam labai svarbu buvo pasakyti
paskutinį apie viską žodį“ (p. 333). Tai nėra paskutiniai pasakos žodžiai, nes toliau dar išgirstame apie tai,
kaip mąstytojas atkanka prie Dangaus karalystės vartų, o vidun patenkama, kaip sužinome, visada tik po
du. Mąstytojas suporuojamas su ta pačia vargše sene,
kuriai jo brolis buvo dovanojęs plytas, jo nuomone, veikiausiai „kad aiškiau būtų matyti kontrastas“ (p. 334).
Kad prie vartų nebūtų taip ilgu laukti, mąstytojas pasiteirauja, ką moteris veikusi žemiškajame gyvenime.
Ši taip atsako:

tikrai bus tavo padaryta šis tas. (p. 338)
Paskutiniais pasakos žodžiais leidžiama suprasti,
kad mąstytojas veikiausiai eina teisingu keliu: “... aš tą
pat būčiau kur kas geriau pasakęs! – tarė sau kritikas.
Bet savo tos minties jis neišreiškė balsu, – o tas ir buvo
jau šis tas“ (p. 339).
Pasaka, kaip jau turbūt paaiškėjo, yra ganėtinai gremėzdiškos struktūros, bet kartu ji, kaip reikia tikėtis,
yra savotiškai žavinga, vykusiai ir ironiškai žaidžianti
įvairiareikšmiu žodžiu „šis tas“. Be to, joje taip pat aiš-

– Tiesą sakant, nieko gera aš nepadariau, nenusipelniau, kad mane čia įsileistų! Gal tik pasigailėję
atidarys man aukštybių duris. (p. 334)
Neortodoksiškas istorijos intarpas yra ne vien atvykimo prie Dangaus vartų poromis motyvas. Kad galėtum
įeiti pro vartus, reikia duoti kokį nors užstatą. Kadangi vienas lovos šiaudas, iš tų, kuriuos senoji moteriškė
naudodavo pakuroms, pavirto auksu, ši įeina be jokių
kliūčių. Tada vartus saugantis angelas klausia mąstytojo, ką šis atsinešęs. Ir štai čia paskutinis žodis būna
ne jo, priešingai, mąstytojas neranda ką atsakyti. Bet
tada jį užtaria senelė:
Jo brolis padirbo ir padovanojo man daug plytų;
iš jų aš nusilipdžiau sau trobelę; tai jau buvo didelė
laimė man varguolei! Tegu tie visi plytgaliai atstoja
jam vieną plytelę! Jo brolis padarė man malonę, dabar malonės reikalauja jis pats, atvykęs iš ašarų pakalnės, o čia juk yra didžiausios Malonės karalystė!
(p. 337–338)
Tačiau angelas taip lengvai nepraleidžia, nors ir neišvaro brolio – derybos baigiasi kompromisu, panašiu,
bet ironiškesniu nei „Rojaus Sode“ ir „Undinėlėje“:
– Tavo brolis, tas pats, kurį tu laikei pačiu menkuoju, – tarė angelas, – kurio darbas tavo akyse atrodė niekam nevertas, dabar tau skiria savo nuopelnų
dalelę. Tavęs nevarys šalin, leis stovėti čia už durų
ir pagalvoti, kaip galėtum pataisyti savo žemės gyvenimą. Dangaus vartus atidarys tau tik tada, kada
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Hanso Christiano Anderseno kelioniniai daiktai. Vienas iš
padėvėtų lagaminų – karaliaus Kristijono IX dovana.
Daug keliaujantis rašytojas su savimi pasiimdavo ir virvę,
kad galėtų išsigelbėti viešbutyje kilus gaisrui

kiai remiamasi krikščioniškąja etika, nes pasakos moralu reikėtų laikyti jau cituotus moteriškės žodžius:
– Tiesą sakant, nieko gera aš nepadariau, nenusipelniau, kad mane čia įsileistų! Gal tik pasigailėję
atidarys man aukštybių duris. (p. 334)
Moteriškės nuostata, krikščionybės ir teologijos požiūriu, turi tvirtą pagrindą, nes ji aiškiai pasako, jog
malonės negalima užsitarnauti. Tai visiškai sutampa
su Baggeseno mintimi, išsakyta minėtame straipsnyje
„Individuacija ar išganymas“: „Išganymui sudaromos
sąlygos, bet jis priklauso nuo malonės, o malonė pasiekia žmogų kaip stebuklas, pačiu netikėčiausiu momen-
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tu. Malonės motyvas nėra aiškus, ji suteikiama, nepaisant, ar buvo išpildyti kelti reikalavimai“12.
Taigi pasakoje „Šis tas“, kaip ir Kierkegaardo „Meilės
darbuose“ bei kituose šio ﬁlosofo kūriniuose, priešinamasi principui „duosi–gausi“, o aukštinamas visiškai
kitas krikščioniškosios etikos principas – „pasigailėjimas už pasigailėjimą“. Jis itin siejasi su dar viena ryškia teologine Kierkegaardo mintimi: tai, kaip teisi kitus, teisi ir save (plg. Rom 2, 1: „Juk teisdamas kitą,
pasmerki save“).

neabejotinas pradžios pakartojimas. Ir kartu čia pabrėžiama, kad jiedu, Kierkegaardo žodžiais, yra pasikeitę
pakartojime: širdy vis dar vaikai, bet jau suaugę. Be
šio, visuose pasakos sluoksniuose apstu pačių įvairiausių pasikartojimų, net ir kalbinių. Leiskite man pratęsti mintį pasakos pabaigos citata:

KIERKEGAARDAS?

Šią citatą galima gretinti su citata iš visai kito kūrinio pradžios, t. y. su Kierkegaardo „Pakartojimo“ (Gjentagelsen) antrosios dalies pradžia, dalies, kuri, kaip ir
visas kūrinys, vadinasi „Pakartojimas“. Čia Constantino Constantiumi įvardytas rašytojas yra ką tik grįžęs namo po nesėkmingo bandymo pakartoti pavykusią kelionę į Berlyną. Parvykęs namo jis randa tarną
kruopščiai švarinantis ir tvarkantis, po ko namai pavirsta rašytojui nepriimtinu chaosu. Bet praėjus kiek
laiko tampa geriau:

Kai tokia etikos samprata ryškiai nuspalvina Anderseno kūrybą – čia kalbėjome apie 1839–1858 m. parašytas pasakas, – kyla klausimas, kam apskritai sieti ją su
Kierkegaardu, kaip čia keletą kartų buvo bandyta. Viena iš dingsčių galėtų būti ta, kad Andersenas, galbūt iš

Įžengę į miestą patraukė tiesiai pas močiutę; užlipo
laiptais ir pravėrė kambario duris – čia viskas buvo
kaip buvę, „tik tak!“ tiksėjo laikrodis ir sukosi ratu
rodyklės.13

Monotoniška ir vienaveidė tvarka vyravo visame
mano ūkyje. Visa, kas negalėjo eiti, stovėjo jam skirtoje vietoje, o kas galėjo eiti, ėjo savo ruožtu: mano
svetainės laikrodis, mano tarnas ir aš pats, vienodais
žingsniais judantis aukštyn žemyn.14

H. P. Hansen. Søren Kierkegaard. 1855. Piešinys

dalies išprovokuotas veikale „Iš vis dar gyvojo užrašų“
išsakytos negailestingos kritikos, iš tiesų sekė Kierkegaardo kūrybą ir galbūt galėjo perimti ar įsidėti domėn
minėtosios etikos postulatus. Aiškių įrodymų tam vargu ar būtų galima rasti, tačiau baigdamas norėčiau pateikti vieną kitą ženklą, rodantį, kad taip galėjo būti.
Jei kurioje Anderseno pasakoje esama kierkegoriškų
motyvų, tai visų pirma „Sniego karalienėje“, kurią galima laikyti pakartojimo pasaka par excellence. Pabaiga,
kai Kajus su Gerda vėl sėdi močiutės svetainėje, yra
Baggesen, S., op. cit., s. 71.
Andersen, H. Ch., Dvylika iš pašto karietos. Žiemos pasakos, p.
76–77; kursyvas – J. B.
12
13
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Anderseno tekste turime kambarį (svetainę) ir laikrodį, Kierkegaardo – svetainės laikrodį; ir vienur, ir kitur
viskas stovi savo vietose. Nemanau, kad toks sutapimas galėtų būti atsitiktinis, juolab kad „Sniego karalienė“, kaip minėta, laikytina pasikartojimų pasaka. Visa
tai rodo, kad Anderseno būta akylesnio ir įžvalgesnio
Kierkegaardo skaitytojo nei tradiciškai manoma. Tačiau kur slypi tokios aliuzijos prasmė?
„Pakartojimas“, kaip rašo Kierkegaardas, yra savotiškai komiška knyga; kiek juo galima tikėti – ir ar apskritai galima – nelengva pasakyti. Tačiau Kierkegaardo
pakartojimo sąvokos esmė, kurią jis atskleidžia kitur,
yra tai, kad pasikartoti kaskart būtina kaip krikščioniui. Tai reiškia kovą, kuri niekada vienareikšmiškai
nebus laimėta iki pat gyvenimo pabaigos. Kol gyvas,
kol šiame pasaulyje, žmogus niekada nebūna išganytas visiems laikams. Lygiai ir Kierkegaardo ﬁlosoﬁjoje
žmogaus ribotumas yra visa lemiantis veiksnys, norint
suprasti gyvenimo piligrimystės sampratą. Anderseno
aliuzija „Sniego karalienės“ pabaigoje galėtų būti subtili šito užuomina, paviršinės ramybės būseną minėtame
epizode paverčianti ganėtinai santykine, nes čia kartu
pabrėžiama, jog laikrodis eina ir rodyklės sukasi ratu.
Štai ir pasaka baigta!

14

Søren Kierkegaards skrifter, bd. 4, København, 1997, s. 50; kur-

syvas – J. B.
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APŽVALGĖLĖS
Kalėdinis pasiūlymas
Nerašytas susitarimas, pagal kurį
nuo Kalėdų iki Naujųjų metų Lietuvoje niekas nedirba, netrukus gali būti

Piero delle Francesco. Kristaus gimimas.
Fragmentas

užrašytas. Seimui pateiktame Darbo kodekso pakeitimo projekte pasiūlytas gana įdomus šios problemos
sprendimas.
Projekto autoriai nusprendė, kad labai negražu, jeigu šventės dienai sutapus su savaitgaliu išlošia darbdaviai.
„Kasmetinis poilsis, kurį sudaro atostogos ir švenčių dienos, yra kita poilsio
laiko rūšis nei savaitės nepertraukiamasis poilsis, kurį įprastai sudaro šeštadieniai ir sekmadieniai“, – rašoma
aiškinamajame rašte. Todėl Seimui
siūloma nustatyti, kad kuriai nors iš
trylikos metinių švenčių išpuolus savaitgalį, viena diena pailgėja Kalėdos.
Reikia pripažinti, kad pasiūlymas
pasižymi (bent šios kadencijos) Seimui
neįprastu racionalumu. Ir jis tikrai
yra teisingas. Visiškai logiška sutampančio skirtingų rūšių poilsio problemą spręsti darbuotojų naudai. Juolab
kad kiekvienas dirbantis žmogus žino,
kaip mažai yra švenčių dienų...
Kita vertus, projekto autoriai nėra
iki galo sąžiningi. Jeigu jie tikrai
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mano, kad reikia atsižvelgti „į Kalėdų,
kaip vienos iš reikšmingiausių švenčių, šventimo tradicijas Lietuvoje“, tai
galėjo pasiūlyti ne kažkokią natūrinę
kompensaciją už gamtos stichijos (t. y.
laiko) kasmet padaromą žalą, o tikras
Kalėdų atostogas. Tai krikščioniškoje
Vakarų kultūroje, net savęs pačios
besikratančioje Europoje būtų labai
priimtina. Tai gerokai paspartintų integraciją į ES ir padėtų suartėti su kitais Vakarų partneriais. Pagaliau juk
šiaip ar taip gruodžio 27-ąją darbe tenka ilsėtis, o 28-ąją ir 29-ąją – dalytis
įspūdžiais, keistis dovanomis ir lankyti vakarėlius. Ir net jei kokiam nors
laike pasiklydusiam stachanoviečiui
kyla nenumaldomas noras dirbti 30ąją, paprastai jis išgaruoja 31-ąją.
Bet, kaip sakoma, geriau jau žvirblis rankoje. Tikėkimės, kad Seimas
pataisas priims. Šiais metais Kalėdos
vis tiek dar bus tradiciškai trumpos,
tačiau jau kitamet galima tikėtis jų
pailgėjimo. – B. G.
Jaunųjų menininkų pleneras Šeteniuose
Įsidienojus lietingai rugpjūčio 6-ajai,
į Czesławo Miłoszo dvarą iš visų pašalių sugužėjo tuntas keistokų ypatų –
Šeteniuose prasidėjo kasmetinis jaunųjų dailininkų ir literatų pleneras.
Į treti metai iš eilės Miłoszo gimtinės
fondo organizuojamą stovyklą susirinko ne tik rašantys (Liudas Statkevičius, Salomėja Jastrumskytė) ar
tapantys (Airida Rekštytė, Neringa
Kūlokaitė, Marius Strolia), bet ir kuriantys 3D animaciją (Julius Gerulaitis), atliekantys savo kūrybos dainas
(Alina Orlova), fotografuojantys (Ričardas Šileika), ﬁlmuojantys (Remigijus Venckus), užsiimantys socialiniu
(Saulius Leonavičius, Jurga Juodytė)
bei žemės menu (Jurgita Jasinskaitė) žmonės. Dalyvių amžiaus taip pat
būta įvairaus – kraštinius skalės taškus sudarytų vienuoliktokė dainuoja-

mosios poezijos atlikėja Alina iš Visagino bei fotomenininkas ir rašytojas
Ričardas, mums taip ir neišdavęs savo
tikrojo amžiaus. Beregint susiprantu
meluojanti – jauniausia plenero dalyvė buvo pusketvirtų metukų Lėja Dūdaitė, kartu su mama Neringa tapiusi
„Garsažodžius“.
Oras rugpjūčio 6–15 dienomis plenerininkų nelepino, bet tai netrukdė
svirne skambėti juokui. Tarp uždaroje patalpoje lietaus įkalintų menininkų suvešėjo žodinis diskursas. Neretai
žodis tapdavo improvizuotu veiksmu,
ypač stojus tamsiajam paros metui.
Kad plenerininkų mintys būtų ne tik
įžodintos, bet ir raštiškai įteisintos, po
visą svirną buvo iškabinti balto popieriaus lapai, suteikę galimybę literatūrinei (ir ne tik) kiekvieno saviraiškai.
Taip, pradedant WC, virtusiais viena
mėgstamiausių raštiškosios komunikacijos vietų, ir baigiant prie kiekvieno kambario durų pakabintais lapais
su pastebėjimais ar palinkėjimais kaimynams, visa erdvė prisipildė žodžio.
Nors buvo gausiai kalbama ir valgoma, menininkai dalį laiko skyrė ir kūrybai. Paskutinį vakarą buvo surengtas vakarėlis, kurio metu pristatyti
Miłoszo dvare sukurti darbai. Organizatoriai Rūstis Kamuntavičius, Giedrė Valtaitė bei Kristina Sakalavičiūtė,
regis, liko patenkinti. Visiems kitiems

Šeteniai. 2005

plenero metu sukurtus darbus bus galima išvysti spalio mėnesį planuojamoje parodoje Kauno Dailės instituto
galerijoje. – L. A.
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APŽVALGĖLĖS
Studentai ateitininkai atveria
naują veiklos puslapį...
Rugpjūčio pabaigoje Kaltanėnuose
(Švenčionių raj.) vyko Studentų ateitininkų vasaros akademija (SAVA)
„Atverskime naują puslapį“. Studentai siekė sugriauti visuomenėje susidariusią nuomonę, kad ši organizacija
yra uždara, gyvena savo garbinga istorija ir nesirūpina šiandiena. Dar tris
savaites iki renginio ateitininkai apsilankė atokiame Kaltanėnų miestelyje,
pristatydami savo organizaciją, planuojamą renginį ir kviesdami miestelio gyventojus aktyviai dalyvauti.
Įvadiniu pranešimu dr. Arimantas Raškinis kėlė klausimą, kokia
šiandienos ateitininkų misija žiūrint
iš praeities perspektyvos ir šiandienos pasaulyje? Ką galime įtakoti, kokios ateitininkų galimybės? Kam esame, ko siekiame ir kaip turime siekti?
VDU doktorantas istorikas teisininkas Ramūnas Aušrotas savo pranešime prisiminė žymiausius prieškario
ateitininkus – valstybės veikėjus, jų
indėlį kuriant valstybę tarpukario Lietuvoje. Pirmoji ateitininkų karta aktyviai dalyvavo politikoje, tai lito tėvu
vadinamas Vladas Jurgutis, preziden-

Kalba generolas majoras Jonas
Kronkaitis. Sauliaus Girniaus nuotr.

tas Aleksandras Stulginskis, žemės
reformą vykdęs Mykolas Krupavičius,
prof. Pranas Dovydaitis, Mečislovas
Reinys, Eliziejus Draugelis, Leonas
Bistras, Kazimieras Bizauskas ir kt.,
vėliau ateitininkai labiau reiškėsi kultūrinėje-visuomeninėje veikloje. Ateitininkų federacijos pirmininkas Liutau-
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ras Serapinas kalbėjo apie ateitininkų
gyvosios dvasios sąjūdį, be kurios neįmanomas visavertis dalyvavimas jokioje veikloje. Petras Plumpa priminė
katalikų inteligentų pogrindinę veiklą
sovietmečiu, sakydamas, kad tuomet
pradėtą darbą šiandien turėtų tęsti
ateitininkai, nes jie turi galimybę susibičiuliauti su bendraamžiais, daryti jiems įtaką, pvz., rodyti krikščioniško gyvenimo privalumus. Ateitininkų
dvasios vadas vysk. Jonas Kauneckas
kalbėjo apie pasauliečių dalyvavimą
bažnyčios gyvenime, ragino būti aktyviais katalikais, visuomenininkais, piliečiais. Internetinio dienraščio bernardinai.lt redaktorius Andrius Navickas
pranešime „Krikščionis ir politika“
kėlė klausimą, ką reiškia būti krikščioniu. Būti krikščioniu – tai turėti tikslą,
kaip įveikti atsirandančius gundymus.
Krikščionis turi siekti tobulėti srityje,
kurioje veikia, o ne manyti, kad jam
pakanka dažnai kartoti Dievo vardą ir
viskas susitvarkys. Esame Dievo bendradarbiai ir nevalia kratytis šios atsakomybės, likti abejingiems neleidžia
meilės priesakas – „mylėk savo artimą
kaip save patį“. Generolas majoras Jonas Kronkaitis pažvelgė į šiandienos
grėsmes, visuomenės nenorą dalyvauti valdant valstybę, vadovų nesubrendimą demokratijai. Išsilaisvinę iš neteisėtos Lietuvos okupacijos, galime ją
prarasti per neapdairumą, aplaidumą,
pasyvumą ir mums, kaip piliečiams,
peršamą beviltiškumą.
Studentai vietos gyventojus ne tik
kvietė į paskaitas, šv. Mišias, susikaupimo vakarą, bet vieną dieną skyrė socialinei akcijai – darbui miestelyje, pagalbai gyventojams. Tądien
viena grupelė studentų bendravo su
Kaltanėnų vaikais, kita – dirbo bažnyčioje, trečia, kurią sudarė vyresnių
kursų studentai medikai, – teikė medicinos paslaugas, o teisininkai studentai stengėsi padėti konsultuodami
teisiniais klausimais. – R. S.
Poezijos ilgesys
Pernai rudenį Vilniaus Vargdienių seserys, įsikūrusios prie Šv. Kryžiaus

bažnyčios, atvėrė šviežiai restauruotą vienuolyno salę visuomenės renginiams. Labiausiai ši salė pagarsėjo Lietuvos PEN centro rengiamais
mėnesiniais poezijos skaitymais. Projekto vadovas Antanas Gailius, pats
poezijos vertėjas ir poetas, norėjo neįprastų skaitymų: eiles skaitė ne autoriai ir ne aktoriai. Buvo kviečiami
labai įvairūs kultūrinės visuomenės
žmonės ir prašomi skaityti savo mėgstamų poetų antologiją. Nuskambėda-

Šv. Kryžiaus bažnyčia. T. Vyšniausko nuotr.

vo 40–50 eilėraščių, programa visada
būdavo mįslė – ką gi pasirinks poetas
Antanas A. Jonynas, kun. Julius Sasnauskas OFM ar „Kultūros barų“ redaktorius Bronys Savukynas. Būta
ir poros speciﬁnių vakarų – Antanas
Gailius ir Dalia Michelevičiūtė skaitė
Rilkės „Duino elegijas“, o rugsėjo vakaras skirtas Czesławo Miłoszo mirties metinėms. Prieš pirmą renginį
tvyrojęs nerimas – ateis, neateis? – išsisklaidė iškart. Žmonės atėjo. Beveik
neįtikėtina, kad šiame XXI amžiaus
mieste veik šimtas įvairaus amžiaus
vyrų ir moterų gali valandą sėdėti ant
paprastų kėdžių ir klausytis poezijos.
Naujiems metams numatytas naujas
sumanymas: žymūs vyresnės kartos
poetai bus kalbinami skaityti pirmą
garsesnį savo rinkinį. Ar jie ryšis atgaivinti poeziją, kuri šiandien gali pasirodyti pasenusi arba tokia klasikinė,
kad net sustabarėjusi, o gal naivi ir ne
visada atliepianti šiandienes poeto ir
visuomenės vertybes? Vis dėlto riziką
persveria poezijos ilgesys – ne popierinės, knyginės, bet skambančios nedidelėje Šv. Kryžiaus namų salėje, beveik akis į akį. – V. A.

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2005 / 9

APŽVALGA
XX Pasaulio Jaunimo Dienos:
nuo gestų prie žodžių
RŪTA TUMĖNAITĖ

Benediktas įvertino jaunimą, šie savo
ruožtu įvertino Benediktą. Tačiau ne
apie pažymius norisi kalbėti, prisimenant rugpjūčio 18–21 d. Kelne vykusias Pasaulio Jaunimo Dienas, nors
vienas didžiųjų Vokietijos laikraščių
ir rašė, kad „Benediktas išlaikė pirmąjį didelį egzaminą“. Išties ši kelionė
mažiau kaip prieš pusmetį išrinktam
popiežiui buvo „pirmųjų kartų“ kelionė: pirmoji užsienio kelionė, pirmoji
jau kaip popiežiaus viešnagė gimtinėje ir pirmasis pasirodymas prieš milijoninę tarptautinę auditoriją. Ypač
kai tą auditoriją sudaro jaunimas, galima sakyti, Jono Pauliaus II numylėtiniai, kuriems jis daugiau kaip prieš
20 metų ir pradėjo rengti tokius susitikimus. Ir kai visas pasaulis neišvengiamai lygins naująjį pontiﬁką su istoriniu jo pirmtaku.
Nors pastarųjų Jaunimo Dienų datą ir vietą paskelbė dar Jonas Paulius
II, jos netikėtai ir labai simboliškai
sutapo su popiežiaus Benedikto XVI
užmojais. Pasirinkęs garsiojo Europos globėjo vardą ir vienu svarbiausių
pontiﬁkato tikslų iškėlęs „aptemusio
tikėjimo žemyno“ naująją evangelizaciją, Benediktas nebūtų radęs geresnės vietos savo misijai pradėti. Juk
kaip tik Vokietijos situacija ir verčia
kalbėti apie tikėjimo užtemimą. „Kokios tuščios jūsų bažnyčios“, – stebėjosi viešnia iš Seišelių salų, o savaitraštis Der Spiegel pavadino vedamąjį:
„Popiežiaus sugrįžimas į nekrikščionišką šalį“. Statistika negailestinga:
sekmadienio Mišios rūpi vos 15% lai-
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kančių save katalikais, didžioji bažnyčių tuštėjimo banga nusirito per
paskutinį XX a. dešimtmetį, kai dėl
ekonominės recesijos ir išaugusio nedarbo mokėti 9% bažnytinį mokestį
atsisakė ir iš Katalikų Bažnyčios oﬁcialiai išstojo apie 3 milijonai katalikų. O kur dar liberalių reformų – moterų kunigystės, privalomo celibato
panaikinimo ir pan. – reikalaujantis
sąjūdis „Mes esame Bažnyčia“. Dėl jo
įtakos nesutaria patys Vokietijos katalikai, nors sąjūdžiui priklausantys
jaunimo atstovai ironiškai rėžia, esą
dauguma PJD dalyvių vis vien laikysis savo požiūrio į lytinę moralę, „palinksmins popiežių ir toliau sau nau-

dosis prezervatyvais“.
Tad kaip jaučiasi Benediktas, atsidūręs prieš milijoninę neva pasišiaušusių jaunuolių minią? Ogi visai
ramiai, panašiai kaip kadaise prieš
sausakimšas Tiubingeno universiteto
auditorijas, kurioms, būdamas jaunas
teologijos profesorius, skaitė savo garsųjį „Krikščionybės įvadą“. Regis, jo
neišmuša iš vėžių nebylus lyginimas
su populiariuoju pirmtaku, meistriškai mokėjusiu išjudinti jaunimo mases, tarp kurių visada radosi ir iki šiol
randasi ir „atsitiktinių“ dalyvių. Visa
tai nepraslydo pro akis atidiems Vatikano stebėtojams. Jų teigimu, Benediktas akivaizdžiai vengia popiežystės
suasmeninimo, kuriuo, daugelio nuomone, taip pasižymėjo jo pirmtakas.
Net ir per asmeninius susitikimus su
jaunimo atstovais jis atidžiai klausėsi jų gyvenimo istorijų, tačiau vengė
pasakoti apie savo gyvenimą. Agentūros CNS žurnalistas Johnas Thavis
pastebi, kad masiniuose renginiuose nebeliko lengvos bravūros, „trepsėjimo, mojavimo ir ironiškų sąmojų,
kuriais Jonas Paulius linksmindavo

Jaunimo dienos. Kelnas. 2005 m. rugpjūtis. Emilio Dambausko nuotr.
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jaunimo minias“, dingo pokštavimų
ir šiokio tokio nerūpestingo kvailumo atmosfera. Benediktas stengėsi išlaikyti religinę kiekvieno susitikimo
nuotaiką, tad kaskart, jaunimui pradėjus skanduoti jo vardą, pridėdavo
pirštą prie lūpų, – per paskutinį susitikimą tokių skandavimų buvo gerokai mažiau.
Nepanašu, kad jaunimas būtų dėl
to įsižeidęs. Atvirkščiai, jie paisė popiežiaus norų ir priėmė jo pasiūlytą
bendravimo stilių, tuo pripažindami,
kad, šiaip ar taip, viešoji charizma dar
nėra viskas. Neatsitiktinai Vatikano
atstovas spaudai Joaquinas NavarroVallsas pasakė, jog „gestų pontiﬁkatą“
keičia „žodžių ir sąvokų pontiﬁkatas“.
Baigiamųjų PJD Mišių Marienfeldo
laukuose dalyviai prisimena, kad milijonas jaunuolių popiežiaus homilijos
klausėsi nuščiuvęs, jo kalbos nepertraukė anksčiau taip įprastos plojimų
ir skanduočių audros. O jo žodžiai tikrai nebuvo patys lengviausi. Pavyzdžiui, Benediktas kalbėjo apie skirtingus žodžio „adoravimas“ niuansus
graikų ir lotynų kalbose, kuriuos suprasti, regis, gali tik ypač išsimokslinęs klausytojas. Kitame skirsnyje jis
vaizdingai pasakojo apie transformacijas, kurias sukelia Eucharistija, palyginęs jas su „vidiniu sprogimu“, panašiu į atomo branduolio dalijimąsi.
Sutikime, tai ne pats paprasčiausias
būdas mokyti tikėjimo pagrindų. Tačiau Benediktas žengė drąsų žingsnį, pasirinkęs tokį kalbėjimo būdą ir
parodęs, kad šiandien jaunimas yra
nepakankamai įvertinamas. Netiesa,
kad internetinių „blogų“ ir SMS kultūros karta nėra pajėgi suvokti dalykų, neišverčiamų į mobilaus telefono
klaviatūros simbolius ar kompiuterių
megabaitus. Atvirkščiai, popiežiaus
kvietimas perkeisti pasaulį, gyvenant
tikėjimu ir sekant šventųjų pavyzdžiu, – nes „tik iš šventųjų, tik iš Dievo ateina tikroji revoliucija“, – buvo
suprastas ir priimtas. Šiaip ar taip,
Benediktui pažįstamas jaunų žmonių
idealizmas ir noras pakeisti pasaulį.
Tačiau taip, kaip septinto dešimtmečio kultūrinės ir vertybinės sumaišties
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laikais jo „Krikščionybės įvadas“ rado
atgarsį studentų širdyse, taip ir šiandien, „reliatyvizmo diktatūros“ aplinkoje, jis nesiūlo stebuklingų receptų, o
kviečia gyventi, jo žodžiais, „neatskiesta“ Evangelija. Šiandien, kai mirties
kultūra slepiasi po iškreipta žodžių
prasme, aiškus ir artikuliuotas mokymas apie krikščionišką gyvenimą yra
tai, ko ieško tokia daugybė jaunų žmonių, nes paprasti dalykai „veža“. Prieš
išvykdamas iš Vokietijos, Benediktas
vyskupams sakė, kad jauni žmonės
„neieško bažnyčios, kuri pataikautų

jaunimui“, bet tokios, kuri skatintų
juos visiškai atsiverti Kristui. Tad ganytojams lieka klausimas, kur nukreipti tą milžinišką PJD energijos kiekį ir
kaip jį paversti gyvu ir pastoviu dalyku, kuris atnaujintų krikščionišką šeimų ir parapijų gyvenimą. O šiaip tai
norisi dar kartą ištarti ačiū velioniui
Jonui Pauliui II už Pasaulio Jaunimo
Dienas, nes, kaip sakė viena jų dalyvė iš Anglijos, „jei yra bent milijonas
žmonių, kurie tiki tuo, kuo tikiu ir aš,
vadinasi, aš nesu viena pasaulyje, ir
tai man teikia didžiulės vilties“.


Bažnyčia internete
GIEDRIUS KŠIVICKAS

Viešpats Dievas ir jo didenybė internetas turi vieną panašų bruožą – jie
sunkiai apibrėžiami ir dar sunkiau
apčiuopiami, niekas negali pasakyti ir
bakstelėdamas pirštu nurodyti jų tikslios buvimo vietos. Šiuo metu internetas tapo, ko gero, tam tikruose gyventojų sluoksniuose populiaresnis negu
tradicinės žiniasklaidos rūšys – spauda, radijas ir televizija. Turbūt pagrindinis jo privalumas yra tas, kad, nepriklausomai nuo buvimo vietos, bet
kas gali juo naudotis, jei tik turi kompiuterį ir telefono ryšį (vėlgi analogija
su Dievu – į jį galima kreiptis bet kur
ir bet kada). Tačiau turi ir tam tikrų
trūkumų – prapuolus elektrai, dingsta, ir maldos čia negelbsti.
Katalikiškos ir apskritai religinės
pakraipos svetainės pasaulyje pradėtos kurti vos pasirodžius šiam patogiam žinių sklaidos būdui. Lietuvoje
jis gal kiek vėlavo – oﬁciali Lietuvos
Katalikų Bažnyčios interneto svetainė įkurta tik 1998 m. – tada interneto
ryšys jau buvo nesunkiai pasiekiamas
ir privatiems vartotojams, ir darbo vie-

tose, taip pat atsirado nemažai nemokamų studentams skirtų interneto
svetainių.
Interneto ryšys yra nuostabus instrumentas Bažnyčiai – juo besinaudojančiam šiuolaikiniam ir katalikiškų
tradicijų ne itin besilaikančiam žmogui bene paprasčiausia pajusti Katalikų Bažnyčios vienybę, jos įvairovę bei
skirtumus. Visa tai pasiekiama keliais
klavišų spustelėjimais, nesikeliant iš
patogaus krėslo ir neatsitraukiant
nuo arbatos puodelio – taip galima aplankyti visų kontinentų Bažnyčių svetaines, pasikalbėti forumuose, sužinoti tolimiausių Žemės taškų naujienas.
Taip galima įsitikinti, kad Kristaus
prisikėlimas ar Bažnyčios mokslas, nepaisant sekuliarizacijos procesų, yra
nesibaigiančių diskusijų objektas, susilaukiantis ir karšto šalininkų palaikymo, ir priešininkų puolimo.
www.lcn.lt
Oﬁcialus Lietuvos Katalikų Bažnyčios puslapis, įkurtas 1998 m., www.
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lcn.lt. Ko gero, jo rengėjų statusas įpareigoja jį būti tokiam, koks yra – tai
reiškia, oﬁcialiosios Bažnytinės nuomonės šaltiniui.
Juo ir pasinaudosiu kaip išeities tašku keliaujant po interneto užkaborius.
Šio interneto puslapio privalumas
tas, kad svetainėje lengva orientuotis. Gerai ir tai, jog viename puslapyje sukoncentruoti Lietuvos vyskupų
oﬁcialūs laiškai ir kalbos. Neblogai parengtos statistinės lentelės – kiek vyskupijoje gyventojų, kiek yra katalikų,
koks vienos ar kitos vyskupijos plotas.
Platus nuorodų sąrašas į katalikiškas
svetaines.
Tačiau bet kurį vartotoją trikdo itin
valdiškas svetainės apipavidalinimas
(jėzuitų ar pranciškonų svetainės
yra daug patrauklesnės). Atidžiau
žvelgiant susidaro įspūdis, kad ši svetainė yra tarsi atsieta nuo kasdienos,
joje nėra numatytos dialogo galimybės – vienas iš pagrindinių trūkumų
yra neveikiantis forumas. Trūksta ir
išsamesnės informacijos, skirtos Lietuvos Bažnyčios istorijai, bei dabar
vykstančių Bažnyčios projektų platesnio pristatymo.
Jei žmogus susidarytų įspūdį apie
Lietuvos geograﬁją pagal jos parapijų svetainių kiekį, į kurias nuorodos
patalpintos www.lcn.lt, tai turbūt suprastų, kad Lietuvoje yra du didesni
miestai – Vilnius ir Kaunas, turintys
maždaug po 3 parapijas, ir maždaug
dešimt mažesnių – Eržvilkas, Bagotoji, Alytus... Ugdant parapijų bendruomenes turbūt dabar daug paprasčiau
vietoj parapinio laikraščio parengti
parapijos interneto puslapį. Suprantama, tai reikalauja ir lėšų, ir įgūdžių,
tačiau svarbiausia – noras. Akivaizdu,
kad tikrai ne visų parapijų klebonai,
ypač savo pasaulėjauta ir požiūriu artimesni XIX negu XXI a., gali pasirūpinti, jog būtų svetainės įsteigtos.
Galbūt ne visi puslapiai yra paminėti lcn.lt. Tačiau ar ne gėda – įmanoma
sukurti Bagotosios (miestelio, kuriame gyvena apie 500 žmonių) parapijos
internetinę svetainę, o Marijampolės
Šv. Arkangelo Mykolo mažosios bazilikos parapijoje, kurioje gyvena apie
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45–50 tūkstančių žmonių, jos nėra!
Visų septynių Lietuvos vyskupijų interneto svetainės ir apipavidalinimu, ir struktūra, ir informacija labai panašios viena į kitą, tačiau gal
tai neturėtų labai stebinti – jos visos
parengtos remiantis tuo pačiu modeliu kaip ir www.lcn.lt ir vadintinos
ne savarankiškomis svetainėmis, bet
lcn.lt tęsiniais. Joms visų pirma norėtųsi palinkėti išsamumo. Paprasčiausias receptas – seminaristai kartais
rašo vieną kitą referatą, skirtą Lietuvos Bažnyčios istorijai, tad dėl ko į
svetaines neįdėti geresnių tekstų?
Maloniai nustebino puslapis www.
siluva.lt. Kadangi Lietuvoje yra nemažai kulto vietų, skirtų Švč. Mergelės Marijos ir kitų šventųjų gerbimui,
jų klebonams ar administratoriams
galbūt būtų pravartu pasirūpinti panašiais puslapiais?
Vienuolijų ir organizacijų
puslapiai
Nors vienuolijų Lietuvoje nėra mažai, tačiau jos internete atspindimos
skurdžiai, reta kuri vienuolija turi
savo puslapius. Ypač moterų vienuolijos – keista, jų yra apie 40, tačiau savo
svetaines turi tik pora, ir tai ne pačių
gausiausių vienuolijų – tai Šv. Elzbietos seserų kongregacija (http://www1.
omnitel.net/sssk/elzbiet/elzbiet.html)
ir Šv. Šeimos seserų kongregacijos
(http://www1.omnitel.net/sssk/sssv/).
Bene gausiausios Lietuvoje moterų vienuolijos – Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo (populiariai vadinamos marijonėmis) ir Švč. Jėzaus
Širdies (širdietės) – tik siaurai pristatomos vyskupijų puslapiuose.
Tarp vyrų vienuolijų neabejotini lyderiai yra jėzuitai ir pranciškonai. Jėzuitai turi ir savo ordinui skirtą www.
jesuit.lt, ir jėzuitų gimnazijų (www.
kjg.lt, www.vjg.lt) veiklą pristatančius
puslapius. www.jesuit.lt – ko gero, vienas informatyviausių ir patraukliausiai parengtų vienuolijų puslapių. O
pranciškonai išsiskiria tuo, kad lietuviškai jie turi parengę visų trijų savo
ordino šakų – pranciškonų, pranciš-

konų konventualų ir kapucinų puslapius. Lieka tik apgailestauti, jog
seniausia vienuolija, veikianti Lietuvoje – benediktinai – neturi savo lietuviško puslapio.
Vilniaus dailės akademijos leidyklos
parengtame puslapyje adresu http://
vienuolynai.mch.mii.lt galima išsamiai susipažinti su Lietuvoje veikusiais ir veikiančiais vienuolynais ir
jiems priklausančiais architektūros
paminklais. Šis puslapis gana gerai
iliustruoja, kad nebūtinai katalikiškos struktūros gali parengti neblogą
Lietuvos Bažnyčios istorijai skirtą leidinį – tiek virtualų, tiek knygą.
Peržvelgus katalikiškos pakraipos
visuomeninių organizacijų puslapius,
susidaro įspūdis, kad jei tarp organizacijos narių yra vienas kitas labiau
patyręs programuotojas – tai ir svetainė yra šiuolaikiškesnė, ir veikia pastoviau. To trūksta, pavyzdžiui, Ateitininkų federacijos svetainei www.
ateitis.lt. Galima pasidžiaugti mielo
dizaino Tikėjimo ir šviesos bendruomenės svetaine (ts.lcn.lt/index.php?id=0), informatyviu katalikiško Prano
Daunio fondo puslapiu.
Katalikiška žiniasklaida
Nustojus eiti „Katalikų pasauliui“,
tradicinės katalikiškos žiniasklaidos
leidinių liko ne tiek daug. Tačiau atsirado „Marijos radijas“, turintis informatyvią svetainę www.marijosradijas.lt. Beveik kiekvienas leidinys turi
savo virtualų atitikmenį – tai „Bažnyčios žinios“, „XXI amžius“, „Lux“.
Leidinio „Bažnyčios žinios“ internetinis dvynys (www.lcn.lt/bzinios/) tiesiogiai atkartoja tai, kas jau būna išspausdinta. Patogu yra tai, kad čia
sukauptas ankstesnių numerių archyvas, belieka tik apgailestauti, kad nenumatytos nei tekstų komentavimo,
nei dalyvavimo forumuose galimybės.
Norėtųsi neleisti užmigti ant laurų
http://lux.lcn.lt – virtualiam jaunatviško žurnalo „Lux“ atitikmeniui. Beje, internetinis jo variantas, ko gero,
daugiau dėmesio skiria religinėms
temoms nei pats žurnalas – tiesą sa-
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kant, katalikišku prisistatantis leidinys, sekantis „Panelės“ receptais, tikrai vargu ar susilauks pasisekimo.
Lankomiausia ir populiariausia katalikiška svetainė yra www.bernardinai.lt. Kadangi nėra įdėta skaičiuoklės, kuri rodytų apsilankiusiųjų
ir apsilankymo akimirką prisijungusių vartotojų skaičiaus, sunku pasakyti, kiek žmonių jame apsilankė per
daugiau nei metus nuo jo veiklos pradžios. Kas čia pritraukia skaitytojus?
Ir ar tai, kad jie mielai užsuka į bernardinai.lt, rodo jos katalikiškumą?
Ko gero, šiuo metu... ne. Turbūt tai
geriausias dabar labiau dešinei nei
kairei atstovaujantis internetinis leidinys Lietuvoje, nebijantis maždaug
pusėje talpinamų straipsnių akcentuoti krikščioniškų vertybių. Politinės
aktualijos užima tokią pat garbingą,
dažnai ir garbingesnę vietą nei skirtoji religijai. Tai atviriausia iš čia minėtų svetainių, joje skaitytojai gali reikšti nuomonę, toli gražu neatitinkančią
nei Bažnyčios linijos, nei dažnai ir pa-

prasčiausios etikos normų. Ši svetainė
neabejotinai yra krikščioniškos žiniasklaidos lyderis Lietuvoje, tačiau savo
subjektyvias simpatijas atiduočiau jėzuitų puslapiui.
Vietoj užsklandos
Nesinori sakyti – o, jei būčiau klebono, vyskupo vietoje… Tačiau neišvengiamai prisimena Evangelijos
palyginimas, kuriame kalbama apie
talentus – apie paslėptus ir naudojamus taip, kad šeimininkui grįžus būtų
negėda parodyti atlikto darbo vaisių.
Kad ir kaip tai skambėtų nešiuolaikiškai – kova dėl sielų nesiliauja. Juk palyginti su daugybe įvairioms New Age
apraiškoms skirtų puslapių ir skaičiumi, ir jų kokybe Bažnyčia pralaimi.
Netgi nedidelė vyskupo Lefebvro sekėjų bendruomenė yra parengusi lietuvių kalba tikrai informatyvų puslapį. Šiais dinamiškais laikais reikia
dinamiško visų žinių skelbimo. Taip
pat – ir Gerosios Naujienos.


Gilyn prie radikalizmo šaknų
MANFREDAS ŽVIRGŽDAS

Šiemetinis „Naujojo Židinio-Aidų“ ir
Ateitininkų federacijos studijų savaitgalis (2005 09 16–18) rudenėjančiuose Berčiūnuose (Panevėžio raj.) vėl alsavo kolegiška atmosfera ir nė iš tolo
nepriminė kai kurių hermetiškų, vis
tuos pačius fenomenus įvairiais kampais vartančių akademinių konferencijų. Šiemet studijų dienose nebuvo
laikomasi paskaitos „žanro“ reikalavimų, vyravo dialoginės situacijos, kurios liudijo, kad pranešėjų gvildentos problemos aktualios ne vien jiems
patiems ar saujelei sekėjų, kad neretai pajudinami skaudūs, bet gydymo
reikalaujantys visuomenės gyvenimo
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„nervai“, susikerta priešingos vertybių sistemos. Nieko stebėtina, kad aktyviausi tarp kalbėtojų iš salės buvo
jaunieji ateitininkai, nepaisę autoritetų ir radikaliai neigę mitus apie
politinio, kultūrinio, religinio sąmoningumo stokojantį lietuvių jaunimą.
Ateitininkai užsiėmė ir renginio organizaciniais rūpesčiais, padėdami kiekvienam dalyviui pajusti bendruomeniškumo dvasią. Šiemet pranešimus
vienijusi tema buvo itin artima aktyvia intelektualine veikla užsiimančiam, tarp siūlomų idėjų pertekliaus
ir vertybinio vakuumo erdvių svyruojančiam jaunimui – „Naujieji radika-

lizmai ir „sistema““. Temoje įvardyta
priešprieša, kita vertus, jungtukas ir
primena apie galimus sąlyčio taškus
ir situacijas, kai radikalizmas ir konformizmas (nuolankumas sistemai)
keičia vienas kitą. Kaip žinia, radikalizmas ardo sistemas ir įneša sumaištį ten, kur anksčiau buvo linkstama
įžvelgti idilišką ramybę. Tuo tarpu
sistema reikalinga tam, kad energija
nevirstų stichišku, grėsmingu potvyniu, šluojančiu pakeliui viską iš eilės.
Šių idėjų paradigma pirmiausia
skleidėsi ginčuose apie politinį radikalumą, kuriuos įžiebė konservatorių
lyderis Andrius Kubilius ir ELTOS
vyriausias redaktorius Virgis Valentinavičius. Kubilius kreipė mintis į Europos kontekstą, pastebėdamas politikos radikalėjimo simptomus ne vien
pokomunistinėje erdvėje, kur ideologinė takoskyra vis dar išsprūsta iš politologų „sukaltų“ rėmų ir yra lemiama sunkiai paslepiamų korupcinių
ryšių su sovietine nomenklatūra ar
neišspręstų istorinių sąskaitų, bet ir
sočiose Vakarų visuomenėse, kuriose
taip pat vis akivaizdesnė skirtis tarp
„eurobiurokratinio“ elito ir paprastų
žmonių, iš kurių esą atimta pasirinkimo teisė. Šiandienis politinis radikalizmas iškilo iš Berlyno sienos griuvėsių, kai kairės–dešinės kryžkelėje
apsistojusiam rinkėjui darėsi vis sunkiau apsispręsti, kurion pusėn jam
verta sukti. Dalytasi viltimi apie konservatyviosios „kontrrevoliucijos“ galimybę (kaip atsaką į kairuoliškų idėjų
persmelktą XX a. septinto dešimtmečio jaunimo „kontrkultūrinę revoliuciją“). Tokioms viltims pagrindą teikia vis akivaizdesnis kairiųjų idėjinis
bankrotas, partinių programų niveliacija ir, priešingai, stiprėjantis dešiniųjų partijų elito rūpestis dėl „grynumo“, programinių teiginių principingo
laikymosi. Kita vertus, stiprėja radikalų ir populistų pozicijos, jie tampa
vis labiau girdimi Austrijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje ar Lietuvoje. Jie neretai stokoja erudicijos ar net atvirai
niekina politikus-„profesorius“, tačiau
aukoja daug pastangų įvaizdžiui kurti
ir stiprinti, skiepija minios sąmonėje
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mitus apie priešų „klaną“, geba naudotis žmonių silpnybėmis ir atsiliepti į
jų slaptus lūkesčius (tokie yra JeanasMarie Le Penas Prancūzijoje, Jörgas
Haideris Austrijoje, Rolandas Paksas Lietuvoje). Valentinavičius perspėjo, kad tradicinės partijos žmonių
akyse nuolat praranda autoritetą, nes
nepasiūlo realių socialinių problemų
sprendimų, nė nemėgina nusileisti iš
aukštosios politikos padebesių, dangstosi veidmainiška „politinio korektiškumo“ kauke.
Į kovingą Kubiliaus tezę, kad Europai reikia naujųjų barbarų – ne radikalių idėjų, o radikalių žmonių, pasiryžusių išjudinti korupcijos ir moralinio
skurdo išvargintą visuomenę, buvo atsakyta balsais iš salės, klausiančiais,
ar konservatorių partija turi aiškią viziją, ką radikalaus ji ketina veikti, kad
populistai nedrįstų prasižioti ir kad
padėtis iš esmės pasikeistų. Protingų
ekonomikos reformų – per maža. Juk,
anot Kubiliaus, Vakarų sociologų seniai pastebėta, kad ekonominio skurdo priežastis yra elgesio skurdas, tad
būtina ugdyti pačius žmones, idant jie
galėtų savarankiškai ir radikaliai apsispręsti, nemanyti, kad už juos viską
atliks kiti „sistemos“ sraigteliai. Pozityvus radikalizmas šiuo atveju reikštų tvarkos, gerovės, individo raiškos
neslopinančios sistemos siekį – sukurti tokią visuomenę, kurioje kiekvienas
pilietis aiškiai suvoktų plačias savo
pasirinkimo galimybes. Tegul postūmį tam suteikia nors ir „naujieji barbarai“ – jei jie savo išpuoliais ir provokacijomis priverčia susimąstyti apie
esamos santvarkos ydas, tai jie vis
vien yra geriau nei inertiška masė.
Pokalbį apie radikalizmą religijoje
inspiravo Gintaro Beresnevičiaus knyga „Naujojo atgimimo išvakarėse“, kurioje aptariama tradicinio tikėjimo
konservatyvumo ir būtino atnaujinimo problema. Beresnevičius, diskusiją moderavusio Pauliaus Subačiaus
pastebėjimu, yra daugiaprasmis autorius, nustebinantis prieštaringais pasiūlymais, ne visi jo Bažnyčios „gydymo“ receptai vertintini rimtai.
Algirdas Patackas, atsispirdamas nuo
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rauja šiandien – tai ne atsiribojimas
knygos teiginių, ryškino skirtumus
nuo tradicijos, bet kaip tik sugrįžimas
tarp radikalaus sovietmečio pasiprieį pradžią, prie autentiškų verčių. Bažšinimo to meto Bažnyčioje ir šiandienos, kurioje dvasingumas tapęs manyčia istorijoje veikia lyg traukinys,
dingu pasaulietiškos visuomenės
judantis erdvėje aiškiai regimais bėatributu. Anais herojiškos drąsos laigiais, be staigių posūkių, gresiančių
katastrofomis. Galbūt čia ir slypi nuokais bekompromisė laikysena padėjo išsaugoti Bažnyčios nesubjaurotą,
latinio atgimimo viltis?
išdavystės šešėlių neužtemdytą veiDar vienas pokalbis palietė aktualų
dą – aiškiai suvokta, kas yra priešas,
socialinį reiškinį – emigraciją. Saulius
tobulinta gynybos strategija. Šiandien
Drazdauskas klausė, ar apsisprenditikėjimo atnaujinimo kelias sunkus:
mas (ne)emigruoti gali būti įvertintas kaip radikalus. Ar privalo jaunas
anot Patacko, visi mes atsidūrę nejauir veiklus žmogus atsilaikyti prieš pakioje, bet pamatus palaikančioje Bažnyčios „rūsio zonoje“, iš kurios mėgigundą išeiti į jį viliojantį atvirą paname kilti viršun – neįmanoma keisti
saulį, kuriame sunkus darbas atlygitikėjimo dogmų patiems nesikeičiant.
namas pakankamu uždarbiu? O gal
tai visai ne charakterio silpnumą atKita vertus, būtina suprasti ir radikaskleidžianti pagunda, bet priešingai,
lus, siekiančius grynojo mokymo, o islamo atveju – ir jaučiančius istorines
gebėjimo prisitaikyti bet kuriomis sąnuoskaudas, dėl kurių esą kalta trumlygomis įrodymas? Į šias abejones atsiliepė jauni pašnekovai, patys skirparegiška, arogantiška, kartais įžūliai
imperialistinė supasaulėjusių Vakarų
tingomis aplinkybėmis pajutę ir
gyvenimo Vakaruose skonį, ir naujokrikščionių laikysena.
sios lietuviškos diasporos problemas –
Roko muzikantas ir teologas Benas
Mantas Adomėnas, Aidas Kuolas,
Ulevičius dalijosi savo susidūrimų su
Aurimas Šukys. Priminta, kad lietuįvairiomis tikėjimo praktikomis patirviai iš naujųjų ES valstybių bene latimi. Jo teigimu, katalikų tikėjimas išsiskiria radikalumu, o ateitininkai iš
biausiai linkę palikti gimtinę, mūsų
salės antrino jam, kad stačiatikiams
tautiečių emigracija turi jau įsišakbūdingas skrupulingesnis požiūris į
nijusias tradicijas, sutampančias su
tikėjimo formaliąją, simbolinę raišką, tuo tarpu katalikai, laimė ar
nelaimė, priversti
laikytis griežtesnio kasdienybės
„režimo“.
Darius Chmieliauskas atkreipė
dėmesį į Kristaus
kaip radikalo, atgaivinusio tikėjimą ir pakeitusio
istorijos tėkmę, laikyseną, į radikalaus mąstymo etimologines sąsajas
(radix – šaknis).
Radikalumas gali
Studijų savaitė Berčiūnuose. Iš kairės: Nerija Putinaitė,
būti suvoktas viRimas Šapauskas, Giedrius Kšivickas. 2005 m. rugsėjo 18 d.
sai priešinga prasDariaus Mickevičiaus nuotr.
me nei ta, kuri vy-
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istorinių sukrėtimų, represijų bangomis. Visuomenės spaudimas, skatinantis apsispręsti, taip pat veikia ne
pasiliekančiųjų namie naudai. Prie šio
reiškinio stiprėjimo pastaruoju metu
prisidėjo patriotinių idėjų degradacija, ypač provinciją ištikęs kultūrinis
ir moralinis nuosmukis, lietuviams
esą būdinga slapta piktdžiuga dėl kaimyną ištikusių sunkumų ar politikų
abejingumas. Bunkeriuose ar dūminėse pirkiose neužsidarysime, tačiau
negalima pasyviai stebėti, kaip Vakarų verslo institucijos, net pasinaudodamos ES konkursais, negrąžinamai perima Lietuvos intelektualinį ir
profesinį elitą. Priminta, kad daugelio politikų guodžiančiu tokios situacijos pavyzdžiu nurodoma Airija pakilo iš skurdo ir susigrąžino po pasaulį
pasklidusius savo piliečius nuoseklių
ekonominių reformų dėka. Kita vertus, airių pernelyg nekamavo jau gerokai anksčiau įvykusi kalbinės tapatybės netektis, todėl jie buvo iš anksto
neigiamai nusistatę globalizacijos atžvilgiu, jų tautinė tapatybė nebuvo
remiama lingvistiniais argumentais.
Nors patys kalbėtojai ir neprisipažino
esą radikalai, savuoju apsisprendimu
sugrįžti į Lietuvą jie parodė pastangas
žengti prieš srovę, tiesti kelią tiems,
kurie, įgiję vakarietiškos patirties, atras kelią namo. Prisimintina ankstesnės dienos diskusijoje nuskambėjusi
euroskeptiška Valentinavičiaus abejonė: ko mes taip entuziastingai balsavome už ES, jei ten mūsų laukia dar
gilesnis chaosas?
Kultūrinio radikalizmo ir kultūrinės sistemos, gyvų bei žlugusių ar tebežlungančių vertybių sąvokos svarstytos TV ir pramogų pasaulio veikėjo
Rimo Šapausko bei ﬁlosofės Nerijos
Putinaitės diskusijoje.
Putinaitė atkreipė dėmesį į plintančią tarp neformaliojo jaunimo grupių
sovietinės simbolikos madą ir kartu
su ja gilėjantį abejingumą bent kiek
konkretesnėms „suaugusiųjų pasaulio“ idėjoms, įvardydama tai kaip
transgresiją – anksčiau pamatinėmis
laikytų vertybių inﬂiaciją, plintan-
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čią jaunosios kartos sąmonėje tiesiog
geometrine progresija. Šiam infantiliškam abejingumui viskam, kas nors
kiek primena apie būtinybę rinktis
tarp gėrio ir blogio, galima priešintis tik radikaliai apsisprendus ginti
krikščionišką požiūrį. Juk toks požiūris nesuderinamas su iš tolo švytinčiais pjautuvu ir kūju ant stilingų
marškinėlių.
„Žmogus iš televizoriaus“ Rimas
Šapauskas netikėtai aštriai kritikavo komercinių TV kanalų politiką,
įžvelgdamas rusiškos muzikos, papročių, gyvenimo būdo apraiškų invaziją laidose ir ﬁlmuose. Žinomas kaip
skandalingojo Radijo šou bendraautoris, jis be jokios ironijos priskyrė šiam
projektui didaktinę funkciją – esą vertybės, kurios laikytos tradicinėmis, ilgainiui sustingo arba išsigimė, tad įsitikinti, ar jos tikrai dar veikia, galima
tik taikant šoko terapiją. Ausį rėžiančios laidos blevyzgos teisintos ir kaip
objektyvus kasdienybės veidrodis, kuriame visu šiurpumu iškyla deformuoto šiandienos pasaulio grimasos.
Galima alternatyva bukaprotiškai budulių kultūrai – atsigręžimas į krikščionybę, kad ir kaip tai gali atrodyti
senamadiška jaunimui. Rėkiančių ir
akinančių vaizdų epochoje turėtų atsirasti galimybė tyliam dialogui su Dievu, dvasiniam tobulėjimui.
Audringai diskutuota paskutinę
studijų dieną aptariant kun. Valerijono Meištavičiaus (1893, Pajuostis –
1982, Roma) atsiminimuose atsiveriantį lenkakalbės Lietuvos bajorijos
kultūrinį palikimą. Irena Vaišvilaitė analizavo šiandien menkai pažįstamą XIX a. pabaigos – XX a. pradžios
LDK aristokratijos laikyseną bundančių tautiškai angažuotų visuomenių atžvilgiu. Aišku, į Justino Marcinkevičiaus ir jo sekėjų vizijose suręstą
Lietuvą – „kalbos namus“ – Meištavičius niekada nebus įleistas: jis priešinosi tam, ką pats vadino „glotologiniu nacionalizmu“. Kita vertus, jis
tuo metu jau anachronišką ir utopinę
Abiejų Tautų Respubliką suvokė kaip
vienintelę įmanomą atsvarą grėsmin-

gam Rytų kaimynui.
Tiek aptariant radikalų LDK miestiškosios aukštuomenės apsisprendimą Lenkijos, o ne tada besikuriančios Lietuvos respublikos naudai, tiek
sekant gerokai užžėlusiomis Meištavičiaus pėdomis ekskursijoje po kareivinėmis dar prieškariu paverstą Pajuostį, vis paaštrėdavo sunkiai
užglaistoma problema: kaip įtikinti tautinę inteligentiją (pvz., gana kategoriškai šio veikėjo „reabilitacijai“
pasipriešinusį Algirdą Patacką), kad
tai mūsų žmogus, nors ir buvęs radikaliai nepakantus kažkieno „suklaidintiems“ lietuviams, kurie esą nepateisinamai sureikšmino gimtosios
kalbos, o ne pilietinio pasirinkimo argumentus?
Vietoj išvadų šios apžvalgos pastraipų pabaigoje dažniau nei įprasta paliekame abejones provokuojantį
klaustuką. Norėtume būti radikalūs,
tačiau prisimename, kad tai ne itin
paranki pozicija siekiančiam įsigilinti, analizuoti, pastebėti niuansus. Su
aklu įkarščiu besirausiant gilyn intelektualinėje ar socialinės veiklos plotmėje galima pažeisti glūdinčias idėjų
ir vertybių šaknis, užuot paskatinus
pilietinės visuomenės brandą, tvirtėjimą. Kita vertus, konformistinė poza –
prisitaikymas, atsainus slidinėjimas
reiškinių paviršiais – taip pat neverta
pagarbos. Vis dar laukiame ne sistemas ardančio, bet jas gaivinančio radikalizmo.
Laisvalaikiu studijų dienų dalyviai
patys virsdavo radikalais, klausydamiesi uždegančių energija Beno Ulevičiaus krikščioniškojo roko dainų,
panirdami į krepšinio (tiek stebimo
ekrane, tiek gyvai žaidžiamo) aistrų
sūkurį, galų gale po naktinių diskusijų rasdami savyje valios ir jėgų rytinėms šv. Mišioms Berčiūnų bažnyčioje. Pasitvirtino nerašytas dėsnis:
Lietuvos krepšinio rinktinė įspūdingiausių pergalių pasiekia būtent šurmuliuojant Berčiūnų savaitgaliui. Ateityje krepšininkams siekiant sau
palankaus rungtynių tvarkaraščio, į
tai būtinai reiktų atsižvelgti.
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Apie sąžiningą politiką
Į NŽ-A KLAUSIMUS ATSAKO ANDRIUS KUBILIUS

Prieš keletą mėnesių Tėvynės Sąjunga paskelbė sąžiningos politikos paktą. Kaip konservatoriai ketina įtikinti žmones, kad šis paktas nebuvo tik
vienkartinė deklaracija, kaip teigia jų
oponentai?
Pakto tikslas yra ne ką nors įtikinėti, o taikyti patiems sau kriterijus ir
reikalavimus, kurie šiandien yra neišvengiami. O ar, taikant juos sau patiems, pavyks įtikinti ir kitus – tai jau
kitas dalykas.
Kokie tie reikalavimai?
Visų pirma, nežadėti to, ko negali
įgyvendinti, antra – nesinaudoti partijos ﬁnansavimui juodąja buhalterija,
trečia – bendraujant su žiniasklaida
vengti tokio populiarumo, kuris įsigyjamas už pinigus.
Bet tada konservatoriai atsistoja į
nevienodas konkurencines sąlygas. Kitos partijos neprisijungė prie šito pasiūlymo.
Mes nieko kitoms partijoms nesiūlėme. Tik pasakėme, kad prie panašaus
pakto prisijungti turėtų ne tik partijos, bet ir žiniasklaida, ir verslas. Nes
politinę sistemą sudaro ne vien politikai, bet ir žiniasklaida, kuri turi dažnai ne menkesnę įtaką negu verslas,
dalyvaujantis politikoje. Kaip mums
seksis dalyvauti politikoje, sumažinus
sau veikimo laisvę? Mano įsitikinimu,
visuomenė reiškia daug didesnį poreikį skaidrios ir švarios politikos nei
patys politikai. Apklausos tai liudija:
apie 50% rinkėjų tikisi iš Seimo narių sąžiningumo ir padorumo. Kitas
dalykas, kuris man teikia vilčių, kad
tai tie patys procesai, kurie vyksta visoje posovietinėje erdvėje. Permainos
Ukrainoje, Lenkijoje liudija, kad žmonėms atsibodo gyventi posovietinio
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nomenklatūrinio valdymo būsenoje ir
to nuotaikų „oranžėjimo“ požymių atsiranda ir Lietuvoje. Man atrodo, kad
ryžtingas sąžiningos politikos kriterijų pritaikymas sau gali ne tik neatimti iš mūsų kitų partijų naudojamų
įrankių, bet ir pastatyti į sunkią padėtį oponentus, jei jie neišdrįs ar nenorės sau pritaikyti šių kriterijų.
Bet oponentai yra įgudę propagandinio karo meistrai. Štai paskelbus
apie paktą, netrukus pasirodė žinių,
kad Kubilius gaudavo pinigų iš „Rubikono“. Nepaisant to, kad prokuratūra tai paneigė, žinia kartu su paneigimu buvo visą savaitę kartojama. Ką iš
viso šito prisimena rinkėjai? – Kad kažin ką jis ten ėmė…
Numatėme, kad mus mėgins kompromituoti. Mano patarimas tiems,
kurie tai mėgina ir mėgins daryti –
nesistenkite, vis tiek jums nepavyks
išmušti mūsų iš sąmoningai pasirinktų vėžių. Galime tikėtis dar kelių tokių bandymų, tačiau ir tas išpuolis
prieš mane suteikė mums papildomos
stiprybės. Ne tik mes patys, bet ir sąmoningoji visuomenės dalis žino, ko
gali tikėtis.
Ko jūs ketinate imtis jau dabar? Nes
neįrodę savo pasiryžimo tikrumo veiksmais, negalėsite įtikinti rinkėjų. Taigi
nelaimėsite rinkimų, idant turėtumėte
galimybę imtis veiksmų. Ar išvis rengiatės laimėti savivaldybių rinkimus?
Iš karto sakiau, kad žmonės nepatikės deklaratyviais pareiškimais. Tik
tada, kai pamatys mūsų veiksmus,
kai išlaikysime vieną ar kitą šios srities egzaminą. Mes tikrai rengiamės
laimėti. Skiriame labai daug dėmesio
rinkimams pasirengti. O sąžiningos
politikos kriterijai vienodai svarbūs

ir esant opozicijoje, ir valdžioje. Šiandien sunku pasakyti, kiek mums teks
patirti išbandymų savo partijos veikloje, tačiau esame nusiteikę pakankamai ryžtingai savo pačių atžvilgiu.
Visos ankstesnės pastangos Lietuvoje
siekti sąžiningos politikos buvo ne itin
sėkmingos, nes visų pirma buvo mokomi kiti. Šis mūsų žingsnis yra naujas, nes nenorime kitų mokyti, o rodyti pavyzdį.
Kaip padaryti, kad ši žinia pasiektų
žmones? Pripažinkime, esama tam tikros informacinės blokados. Ši žinia sukėlė politinių viršūnėlių susierzinimą –
nes iš tiesų, jei ji pradės sklisti aiškiai
ir suprantamai, joms bus nelengva.
Kaip ją paversti vadinamojo paprasto
lietuvio politinės sąmonės dalimi?
Nenorime tos idėjos paversti propagandos kliše – taip lengviausia ją diskredituoti. Manau, kad laikas yra labai svarbus sąjungininkas. Lietuvos
politinė sistema, lyginant ją su kitomis gyvenimo sritimis, net ir su verslu, yra labiausiai atsilikusi europietiškumo prasme. Politinio gyvenimo
atsilikimas privers pačią sistemą persitvarkyti. Neįsivaizduoju kitos išeities. Nebent ES ištiks tokia krizė, kad
mūsų „europinė trauka“ susilpnės.
O žiniasklaida? Jos ryšiai su verslu?
Matyti, kad šioje srityje skaidrumo ne
per daugiausia.
Pati žiniasklaida pradeda apie tai
kalbėti. Atsiranda kartais ir donkichotiškų pastangų, žiniasklaidos priemonių ar asmenybių. Kam nors atsibosta gyventi pagal neskaidrias taisykles,
pradedama sau taikyti kitas taisykles,
ir kuriasi tokios tarsi skaidrumo salelės. Partijos, žiniasklaida, verslas... Jos
vėliau plečiasi ir visuomenė keičiasi.
Aišku, yra ir kitas aspektas. Jei
Lietuvos vidinis politinis gyvenimas
būtų pakankamai savarankiškas ir
vienintelis faktorius, kuris jį veiktų,
būtų ES įtaka, tada tikrai tokia perspektyva būtų aiški. Bet jeigu mus
užpils rusiškų politinių pinigų potvynis, tos skaidrumo salelės gali būti
apsemtos.
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Brolis Roger (1915–2005)

Brolio Roger kūnas buvo paguldytas kapinaitėse prie senosios romaniškos Taizé bažnyčios. Greta ilsisi jo
mama, keletas Taizé bendruomenės
brolių, ponia Brie, Taizé brolių meiliai vadinta tante Mathilde – buvusi
Taizé ūkio savininkė, po karštų devyndienio maldų 1940 m. rugsėjo 8 d.
išgirdusi išganingą žinią, kad atsirado žmogus, norintis jį įsigyti. Gerokai
vėliau ji parodė Taizé broliams dar
1923 m. gautą laišką, kuriame jai pažįstama vienuolė benediktinė pasakojo pranašišką sapną apie Kliuni abatijos aukso amžių ir Taizé skambantį
džiaugsmingą liturgiją, vadovaujamą
baltaplaukio, mėlynakio prioro. Sesuo
benediktinė buvo matematikė, nelinkusi dalytis ekstatiškais potyriais.
Pats brolis Roger nelaikė šios istorijos
ypač reikšminga.
Viena iš Roger Schutzo tetų pasakojo apie tai, kaip jis vaikystėje įsivaizdavo ateitį: gyvensiąs namuose,
kur visada bus daug žmonių... Ši svajonė vėliau tapo bendruomene – palyginimu1. Brolis Roger mėgdavo pa1
Žr. Lukėnas, K., „Palyginimas apie Bažnyčią“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 1993, Nr. 1,
p. 64–68.
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sakoti apie savo močiutę iš motinos
pusės. Jos gyvenimo pavyzdžiu ir susitaikinimo siekiu jis aiškindavo savo
kelią: sutaikyti savyje tėvų tradicijos
tikėjimą ir katalikų tikėjimo slėpinį
su niekuo nenutraukiant bendrystės.
Vienintelis baldas, kurį brolis Roger
iš tėvų namų atsigabeno į Taizé, buvo
lova, ant kurios pasimirė Roger močiutė. Kita gyvenimo gaire tapo močiutės (taip pat tėvų) puoselėta pagalba
vargstantiesiems.
Brolio Roger laidotuvės vyko pasibaigus Pasaulio jaunimo dienoms Kelne.
Vėlų rugpjūčio 16 d. vakarą nuvilnijo
žinia apie jo nužudymą – ypač pritrenkusi susibūrusiuosius į džiaugsmingas Pasaulio Jaunimo Dienas. Oﬁcialus pranešimas skelbė, kad tai įvykdė
„nestabilios psichikos“ rumunė. Taizé kalvoje maldos ritmas nesutriko,
tik gal suintensyvėjo: po beprotiškos
piktadarybės Susitaikinimo bažnyčioje ištisą naktį, vėliau iki pat laidotuvių, vyko „velykinis gedėjimas“. Taizé
broliams su vargu pavyko perkalbėti
sukrėstą rumunų jaunuolių grupę, iš
sielvarto ir kolektyvinio gėdos jausmo susiruošusių važiuoti namo. Kelne, Šv. Agnietės bažnyčioje, kur Taizé

broliai rengė pamaldas, buvo pastatytas tuščias maldos suolelis. Svarbus
laidotuvių apeigų akcentas – naujasis Taizé prioras brolis Aloyzas meldė
Dievą atleisti brolio Roger žudikei.
Galima spėlioti, kas kreipė „nestabilios psichikos“ Luminitos ranką. Sunku būtų parinkti kitą progą, siekiant
labiau atkreipti dėmesį ir išgąsdinti
jaunuolius, susibūrusius draugėn ieškoti tikėjimo ir vilties. Paradoksalu:
tai, kas turėjo išgąsdinti, suteikė vilties. Beprotiško smurto aktas tik sustiprino visu gyvenimu liudytą susitaikinimo žinią. 2005 m. ne tik šios
laidotuvės tapo liudijimu, ypač palietusiu jaunimą. Vasario pabaigoje iškeliavo Communione e liberazione įkūrėjas kun. Luigi Giussani. Jono Pauliaus
II laidotuvėse brolis Roger dar pajėgė
dalyvauti. Prieš mirtį kurį laiką brolis Roger naudojosi invalido vežimėliu. Jis mažai reikšdavosi viešumoje,
tyliai kalbėdavo. Devyniasdešimtąjį
gimtadienį brolis Roger atšventė labai
kukliai, be jokių iškilmių.
Svetingumo ir
susitaikinimo židinys
Taizé istorija prasidėjo 1940 m. rugpjūtį. Iš Šveicarijos kilęs reformatų
pastoriaus sūnus Roger Louis SchutzMarsauche apsigyveno mažame vargingame kaimelyje netoli benediktinų
išgarsinto Kliuni. Pagal subrandintą
svajonę jis ten įkūrė „Maldos ir svetingumo namus“.
Dar 1939 m. studijuodamas teologiją Lozanoje, Roger Schutzas buvo išrinktas krikščionių studentų draugijos
pirmininku. Tarp draugijos narių susidarė aktyvių studentų branduolys,
pasivadinęs „Didžiąja bendruomene“.
Kai Roger motinos, prancūzės Amelie
Marsauche, gimtoji šalis Antrojo pasaulinio karo metais buvo užimta vokiečių, brolis Roger pajuto pašauki-
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mą siekti „konkrečios susitaikinimo
tikrovės“. „Didžioji bendruomenė“ nepalaikė šio sumanymo, tačiau Roger
dviračiu išvyko į Burgundiją. Roger
Schutzas iš savo tėvo buvo perėmęs išmintį klausytis, ką kalba mažiausieji
ir skurdžiausieji. Taizé sutikta viena
sena varginga moteris karštai prašė
jo pasilikti tenai. Iš pradžių brolis Roger gyveno Taizé vienas, meldėsi, dirbo žemę ir laikė karvę. Netrukus pas
jį ėmė ieškoti prieglobsčio pabėgėliai,
kadangi Taizé buvo netoli demarkacinės linijos. Dalijosi su jais maistu
ir žmogišku svetingumu – ant skurdžiai padengto stalo netrūkdavo gėlių. 1942 m. buvo vieno jų išduotas,
dvejus metus slapstydamasis nuo gestapo gyveno Ženevoje. 1943 m. Roger
Schutzas apgynė diplominį darbą apie
monastinio gyvenimo idealą iki šv. Benedikto. Buvo ordinuotas pastoriumi,
tačiau tai jam kėlė rūpestį, nes jautėsi
beveik nevykdęs pastoriaus pareigų.
Norėjo būti paprastas brolis. Prisidėjo keletas bendraminčių ir jie bendrai
meldėsi, kasmet atnaujindavo celibato ir bendruomeninio neturto įžadus.
1944 m. jau su bendraminčiais grįžo
į Taizé. Ilgainiui Taizé bendruomenės
atvirumas sulaukė oﬁcialios katalikų
hierarchijos paramos. Ne iš karto bendruomenei leista melstis anksčiau apleistoje Šv. Marijos Magdalenos bažnyčioje. Lijono arkivyskupas kardinolas
Pierre’as Gerlier reiškė didelį pasitikėjimą bendruomene. 1948 m. kardinolo Gerlier iniciatyva broliai Roger
Schutzas ir Maxas Thurianas vyko
į Romą susitikti su popiežiumi Pijumi XII. Lankantis Vatikane, juos globojo arkivyskupas Giovanni Montini,
būsimasis popiežius Paulius VI. 1949
m. pirmieji septyni Taizé bendruomenės broliai, visi kilę iš protestantiškų
Bažnyčių, visam gyvenimui pasižadėjo laikytis celibato ir bendruomeninio neturto. Brolio Roger suformuluoti
bendruomenės principai – Taizé „regula“ – vėliau buvo ne kartą paprastinami ir keičiami, jie tapo „Taizé bendruomenės versmėmis“.
Pagrindiniu bendruomenės pašaukimu brolis Roger laikė krikščionių
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vienijimosi siekį. Jis nesiekė kurti protestantiško monastizmo. Nuo šešto dešimtmečio tolydžio didėjo atvykstančiųjų į Taizé srautas, jame vis didesnę
dalį sudarė jaunimas. Broliai priėmė
tai kaip iššūkį. Per 1964 m. Taizé lankėsi apie 150 tūkstančių piligrimų.
Plėtėsi ekumeniniai kontaktai: Taizé broliai bendravo su aukščiausiais
anglikonų, ortodoksų hierarchais.
1960 m. Taizé pirmąkart po keturių šimtmečių įvyko oﬁcialus katalikų vyskupų ir protestantų dvasininkų
susitikimas. Entuziastingo palaikymo
Taizé bendruomenė sulaukė iš popiežiaus Jono XXIII. Sveikindamas brolius, jis džiaugsmingai pavadino Taizé
„mažuoju pavasariu“. 1962–1965 m.
brolis Roger drauge su savo artimiausiu bendražygiu teologu broliu Maxu
Thurianu (vėliau tapusiu kataliku ir
priėmusiu kunigystės šventimus) kaip
stebėtojai dalyvavo Vatikano II Susirinkime. Bendraudami su Susirinkimo tėvais Romoje, broliai taip pat puoselėjo įprastą svetingumą. Kai kurias
svajones pakoregavo konkretybė: 1974
m. Pauliaus VI palaiminimu sukviestas „Jaunųjų susirinkimas“ taip ir liko
nebaigtas. Pasirinktas jaunųjų Taizé
piligrimų dvasinio ugdymo kelias siekiant tikėjimo šaltinių per maldą, Biblijos studijas. Ekumeninis judėjimas
taip pat plėtojosi kitaip, negu anksčiau
įsivaizdavo brolis Roger. Taizé bendruomenės įkūrėjas niekam neprimetė savo kelio, tačiau jo liudijimas buvo
įtaigus ir pranašiškas.
Popiežius Jonas Paulius II, lankydamasis Taizé 1986 m. spalio 5 d.,
sakė: „Norėdami būti „palyginimu
apie bendruomenę“, jūs padėsite visiems savo sutiktiems žmonėms išlikti ištikimiems savo bažnytinei priklausomybei, kuri yra auklėjimo ir
sąžinės pasirinkimo vaisius, tačiau
taip pat padėsite jiems vis giliau įžvelgti tą bendrystės slėpinį, kuris pagal
Dievo planą yra Bažnyčia“.
Jonas Paulius II nusakė bendruomenės pašaukimą: į Taizé atvykstama
tarsi prie šaltinio. Taizé broliai nesiekia kurti kokio nors sąjūdžio ar pritraukti į savo dvasingumą.

Pasitikėjimo piligrimystė
Brolio Roger močiutė Pirmojo pasaulinio karo metais rizikuodama gyvybe teikė prieglobstį labiausiai reikalingiems pagalbos. Abu Roger tėvai
taip pat nuoširdžiai mylėjo vargšus.
Jau 1951 m. du iš dvylikos pirmųjų
brolių apsigyveno vargingame kalnų
miestelyje už 30 km nuo Taizé. Nuo
tada dalis brolių tam tikram laikotarpiui palieka Taizé bendruomenę, kad
įvairiose pasaulio dalyse dalytųsi gyvenimu su tais, kurie gyvena vargingai ir kuriems reikia pagalbos. Kai
kurios iš tų brolių buveinių jau nebeegzistuoja, jos visada laikinos. Pats
brolis Roger yra gyvenęs senoje džonkoje Honkongo uoste, Kenijos kartoniniuose barakuose, Madraso ir Manilos
lūšnynuose. Lankydamasis Niujorke,
visada apsistodavo brolių bendruomenėje Hell Kitchen rajone. Tačiau Taizé
brolių bendruomenės skurdžiausiuose
pasaulio regionuose niekada netapo
politinės ideologijos instrumentais.
Šių kelionių metu rasdavosi brolio
Roger laiškai, skirti jaunimui, ieškančiam tikėjimo šaltinių ir žmogiškojo
solidarumo. Tie kruopščiai gludinti
laiškai skelbti apie Naujuosius Metus
vykstančiuose Europos jaunimo susitikimuose – pasitikėjimo piligrimystės stotyse. Viena iš paties brolio Roger stočių buvo Kalkuta. Drauge su
Motina Terese jis parašė dvi knygas –
apie maldą ir Mariją, susitaikymo Motiną. Į lietuvių kalbą išverstos trys (iš
šešiolikos, išleistų 1958–2005 m.) brolio Roger knygos: „Jo meilė – ugnis“,
„Širdies ramybė visur“ ir „Dievas tegali mylėti“.
„Atlaikiusi negandas, Katalikų Bažnyčia išsaugojo Eucharistiją kaip vieningo tikėjimo versmę – tą požeminę
upę, tekėjusią per visą žmonijos istoriją net ir pačiais niūriausiais laikais.
[...] Daugel žmonių per ilgas vidinės
tylos valandas priešais Eucharistiją,
kai, atrodo, niekas nevyksta, subrandina didžiuosius egzistencinius sprendimus, nes atveria savo esybės gelmes
jos veikimui.“
Per Jono Pauliaus II laidotuves Tai-
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zé bendruomenės įkūrėjui komuniją
teikė pats kardinolas Josephas Ratzingeris. Pagrindinės brolio Roger
laidotuvių apeigos buvo katalikų Mišios, kurioms vadovavo Popiežiškosios
krikščionių vienybės tarybos pirmininkas kardinolas Walteris Kasperis.
Naujasis Taizé prioras brolis Aloyzas
išsklaidė gandus, pareikšdamas, kad
Taizé įkūrėjas gyvenimo pabaigoje netapo kataliku. Pasak jo, brolis Roger
visą savo gyvenimą siekė sutaikyti
savo protestantiškos kilmės tikėjimą
su Katalikų Bažnyčios tikėjimo slėpiniu. Tačiau šis susitaikymas nereiškė,
kad nutraukiami santykiai su jo kilmės bendruomene. Brolis Aloyzas priminė, jog brolis Roger jau dvidešimt
penkerius metus priimdavo komuniją lankydamasis Šv. Petro bazilikoje.
Jonas Paulius II kiekvienais metais
priimdavo Taizé įkūrėją privačioje
audiencijoje. Paskutinė vyko 2004 m.
kovo 20 d. Brolis Roger kiekvieną sekmadienį dalyvaudavo Taizé aukojamose katalikų Mišiose ir priimdavo
komuniją. Taizé bendruomenės broliams buvo suteiktas leidimas švęsti
bendruomeninę Eucharistiją ir priimti komuniją, nes jie tiki Eucharistijos slėpiniu taip, kaip jį išpažįsta Katalikų Bažnyčia. Taizé įkūrėjas buvo
priešingas interkomunijai, ji Taizé
niekada nebuvo praktikuojama. Beje,
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ankstesniu kardinolo Ratzingerio siūlymu Taizé pamaldose dalijama palaiminta duona tiems, kurie netiki tikru
Viešpaties buvimu Eucharistijoje.
„Esmingiausia yra paslėpta
nuo mūsų akių“
„Dievas leidžiasi suprantamas tik
paprastos širdies žmonėms, kupiniems pasitikėjimo Juo.“
Reikšmingų įvykių, datų, iškilmių
virtinė ir baltaplaukis senelis kūdikiško atvirumo veidu, dažnai apsuptas vaikų. Nuotrupos iš (paties brolio Roger vertintos) Kathrynos Spink
rašytos jo biograﬁjos kiek papildo neišvengiamai paviršutinišką nekrologo paveikslą. Roger vaikystė prabėgo
vargingame kaime Šveicarijos Juros
kalnuose. Vaikystė buvo laiminga: jis
žaisdavo vienas, bet nesijautė vienišas. Nuo pat gyvenimo pradžios buvo
„brolis“ septynioms seserims, išrinkusioms jam vardą, ir daug vyresniam
broliui. Namie skambėjo daug muzikos, vienu metu buvo net trys pianinai. Roger tėvas, pats stokojęs vaikystės laisvės, sakė: „Laiminga vaikystė
daro gyvenimą laimingą“. Reformatų pastorius Charles’is Schutzas buvo
intelektualas („Aš toks nesu“, – sakydavo Roger). Vaikščiodamas su šeima
kalnuose, jis jautė poreikį užeiti pa-

simelsti į katalikų bažnytėlę („Mano
vyras mistikas“, – kalbėjo mama).
Tėvas skausmingai išgyveno parapijos komiteto narių autoritarišką „demokratiją“: patys įkalbinėję jį palikti
vargingą kaimelį kalnuose, persikelti į didesnę parapiją, vėliau apkaltino jį „nemodernumu“. 1946 m. prieš
mirtį tėvas skausmingai reiškė savo
nuogąstavimus dėl sūnaus pasirinkto celibato. Giedros ir meniškos prigimties mama šeimoje mokėjo palaikyti ramybę. Roger buvo treji metai,
kai į jų namus atvyko močiutė, o kai
ji mirė, jis buvo šešerių. Anytą labai
gerbė ir mylėjo Roger tėvas... Kai atėjo laikas lankyti mokyklą, tėvai apgyvendino Roger vargingoje uolių katalikų šeimoje. Roger paliko įspūdį tos
šeimos maldingumas. Tėvų pasirinkimą lėmė noras nuomos pinigais padėti šeimai išgyventi.
Tėvų tikėjimo integralumas ir pasitikėjimas jų tikėjimu jaunystėje padėjo broliui Roger išgyventi maldos
krizę: staiga jis pajuto vėl galįs melstis 27 psalmės žodžiais: „Tavo veido,
Viešpatie, aš ieškau“.
Nelaukdamas beprecedentės kanonizacijos procedūros žinau, kad tikėjimo ir pasitikėjimo kelionėje turiu Brolį, jau regintį Viešpaties veidą.
Kastantas Lukėnas
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Sparčiausiai auganti religija?
EGIDIJUS VAREIKIS

„Hitleris sakė, kad meluojant pakankamai dažnai ir ilgai, melas pradeda
atrodyti tiesa. Viena dažnai vartojama tokio melo frazė – „Islamas – tai
sparčiausiai auganti religija“. Nepaisant to, kad musulmonai, būdami
neturtingi ir neišsilavinę, dauginasi
greičiau už kitus, islamas yra ne auganti, bet mirštanti religija.“
Tai citata iš Ali Sinos straipsnio internetiniame leidinyje Islam Revue.
Anot autoriaus, mechaninis meldimasis penkis kartus per dieną, recitavimas tekstų, kurie nei suprantami, nei
ką nors reiškia, savęs kankinimas be
maisto iki saulėlydžio ir panašiai, yra
ne dvasingumo kėlimas, o dvasios prievartavimas. Visa tai – islamas. Nenuostabu, kad kiekvieną dieną tūkstančiai
kiek intelektualesnės publikos palieka islamą, nerasdami jame nei mokslo, nei logikos, nei etikos, ką ir kalbėti
apie žmogaus teises. Tikintieji randa
ne kelią į Dievą, bet kelią į neapykantą aplinkiniam pasauliui, skurdą
ir keršto karus. Tai egzodas iš islamo
pasaulio, egzodas, kurį galima stabdyti tik prievarta ir teroru. Teroras nėra
koks nors nukrypimas nuo doktrinos,
tai natūralus doktrinos tęsinys, kaip
kad leninizmas ir stalinizmas buvo
natūralus marksizmo tęsinys.
Ne kas nors kitas, o žinomas aljazeera.net interneto portalas bei teroristų pranešimus pasauliui perduodanti
televizija paskelbė pokalbį su žymiu
islamo dvasininkijos atstovu Libijoje, profesoriumi Ahmadu Al Qataani. Programoje „Islamo teisė ir gyvenimas“ jis prasitarė, kad kas valandą
667 musulmonai atsiverčia į krikščionybę, kas dieną tokių yra 16 000, o
per metus susidaro net 6 milijonai. Dideli skaičiai. Jei tai tiesa ir tendenci-
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ja tęsis, po kelių dešimtmečių islamas
Afrikoje, pasak prelegento, taps veik
marginalinė religija. Jis nepatikslina,
iš kur ėmė skaičius, tačiau kadangi
laida skirta savai publikai, kitaip tariant, ne globaliai islamo propagandai, gali būti, kad skaičiai bent jau artimi tiesai.
Al Jazeera televizijoje Al Qataani atviravo ir toliau. Pasak jo, islamo
doktrinos puoselėtojai turėjo istorinę
legendą, pasakojančią tai, kad Afrika
taps islamo dominuojamu kontinentu.
Tokiu ji netapo, ir visų pirma dėl to,
kad europiečiai, atradę Afriką, greitai
laimėjo konkurencinę kovą prieš islamistus ne tik ﬁziškai, bet ir dvasiškai.
Islamas buvo pagrindinė religija tautinėms grupėms, vartojančioms per
30 kalbų ir arabų raštą. Šiandien tik
kas trečias Afrikos gyventojas – apie
316 milijonų – yra musulmonas. Pusė
jų gyvena Šiaurės Afrikoje, o kitoje
kontinento dalyje padėtis liūdna. Tuo
tarpu XX a. vien katalikų Afrikoje padaugėjo nuo 1 iki 330 milijonų...
Didžiausi islamo nuostoliai – tai
Etiopija, Afrikos Didžiųjų Ežerų regionas, Vakarų Afrikos pakrantė. Islamas pralaimi net Nigerijoje, kur formaliai jam rodoma daug pagarbos
ženklų.
Dar blogiau tai, kad net islamą išpažįstantys politikai labiau
žavisi Turkijos pasaulietiškumu ar Egipte stiprinamu valstybės atskyrimu
nuo islamo dvasininkijos,
negu Irano tipo islamo respublika.
Ar tai, kas čia pasakyta, ne kliedesiai? Juk absoliučiai visi esame įsitikinę,
kad pralaimime islamui vi-

sais frontais, kad musulmonai šturmu
ima ištisas bendruomenes, kad šimtai
mūsų tautiečių gręžiasi į Meką, o ne
kalba poterius. Didžiausia bėda, kad
Europos pasaulietinėje žiniasklaidoje
jau paskubėta krikščionybę apšaukti
bedante dogmatiška sekta, kuri niekuo nebepatraukia žmonių, gina tokias „atgyvenas“ kaip celibatas ir
gyvybės apsauga, kad ji globalioje religijų rinkoje nėra patraukli prekė laisvai tikėjimą besirenkančiam žmogui.
O kur dar statistika, rodanti, kad viskas išties ne krikščionybės naudai...
Kieno gi pusėje tiesa?
Pirmiausia apie statistiką. Teisus
buvo tas, kuris ją pavadino viena iš
melo rūšių. Duomenys apie krikščionių ir musulmonų skaičių įvairiose
pasaulio dalyse skiriasi kur kas daugiau negu procentų dalys.
Optimistiniai islamo demografai
kalba, kad šiandien pasaulyje yra beveik du milijardai musulmonų, Afrikoje jų beveik pusė, JAV, pasak šių skaičiuotojų, – apie 10 mln. Prisiminę, kad
žydų Valstijose yra tik 6 mln., patirsime, jog musulmonai netrukus turės ir
žydų vertą įtaką. Pasak tų pačių optimistų, metinis musulmonų „prieauglis“ pasaulyje yra 6,4%. Per pastarąjį
dešimtmetį jų padaugėjo visuose kontinentuose, išskyrus Lotynų Ameriką.
Pažymėtina, kad Europoje „musulmonų“ prieauglis 1991–2000 m.
siekė 142,35%, o Australijoje – net 257,01%.
Antroje XX a. pusėje musulmonų skaičius
apskritai pasaulyje išaugo 235%, tuo tarpu
krikščionių – vos 47%.
Tad islamas – akivaiz-
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džiai sparčiausiai auganti religija.
Ne tokia šališka statistika sako,
kad musulmonų tėra kiek daugiau
kaip milijardas, JAV – tik apie 3 milijonus, o musulmonų metinis „prieauglis“ – vos 2,13%...
Statistikos kaip melo formos triukai išryškėja, pavyzdžiui, sugretinus žmonių augimo tempus su tikinčiųjų skaičiaus kitimu. Musulmonų
kasmet padaugėja 2,13%, o krikščionių – 1,36%. Tačiau gimstamumas islamiškose bendruomenėse yra dvigubai didesnis nei krikščioniškose.
Dalis musulmonų kažkaip „nubyra“.
Spartus islamo išpažinėjų daugėjimas Europoje – iš esmės tik migracijos pasekmė. Dar įdomiau atrodo duomenys apie atsiverčiančiuosius į vieną
ar kitą tikėjimą. Per paskutinįjį praėjusio amžiaus dešimtmetį, pasak
„Pasaulio krikščionių enciklopedijos“
2001 m. leidimo, į islamą atsivertė
865 558 asmenys, tuo tarpu į krikščionybę – 2 501 396. Ne tiek daug, kiek
apskaičiavo minėtasis Ahmadas Al
Qataanis, bet vis dėlto... Leidėjų paskaičiavimu, vienas naujas atsivertėlis į islamą tenka 1 372 „seniems“ musulmonams, tuo tarpu vienas naujas
krikščionis – tik 799 „seniems“. Kasdien pasaulyje gimsta ar kitaip atsiranda 69 000 naujų krikščionių ir
68 000 naujų musulmonų. Dauguma
krikščionių bus išsilavinę ir gyvens
taikiose bendruomenėse, dauguma
musulmonų, deja, liks beraščiai kaimiečiai iš karų alinamų pasaulio regionų. Tokia statistinė tiesa ir įvairios
jos interpretacijos. Tad profesorius Al
Qataanis, matyt, buvo teisus: islamo
„triumfo žygis“ nevyksta. Jeigu jau atvirai iki galo, pasak to paties šaltinio,
greičiausiai auga zoroastristų ir Baha
religinės bendruomenės (atitinkamai
2,65% ir 2,28%).
Statistika neatspindi situacijos po
lemtingos Rugsėjo 11-osios. Nors „civilizacijų karas“ nepaskelbtas, nors
nenuilstamai aiškinama, kad eilinis
musulmonas nekaltas dėl sugriautų
dangoraižių ar sprogimų traukiniuose, požiūris į musulmonus „sugedo“
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beveik visame pasaulyje. „Prigeso“
noras tapti musulmonu ar tokiu apsimesti šiaip sau dėl įdomumo, atvirai
deklaruojantys savo priklausomybę
islamui tapo mažau pageidaujami solidžiose Europos ir JAV ﬁrmose bei ne
vienos šalies valstybės tarnyboje.
Priminus kai kurių sociologų svaičiojimus apie religijų rinką ir laisvą
tikėjimo pasirinkimą, tektų konstatuoti, kad islamo patrauklumo konjunktūra pastebimai krenta. Religijos
rinka neegzistuoja. Statistika nesako,
kiek krikščionių ir musulmonų yra
tokie pagal savo pasirinkimą. Kad ir
kiek kritikuotume savąją krikščionybę, pasirinkimo teisę ji palieka. Kas
kita islamas, kur alternatyva penkioms mechaniškai kalbamoms maldoms yra ganėtinai žiauri bausmė.
Rugsėjo 11-osios pasekmės – ne vienintelė „pagunda“ suktis nuo Alacho.
Be jau mūsų žurnalo puslapiuose aptarto ekonomikos ir politikos skurdo,
islamiškos bendrijos, ypač susikūrusios kur nors Europoje, turi labai rimtų konsolidacijos problemų.
Jas sukūrę žmonės atvyko čia didžiąja dalimi ne su islamo plėtros misija, atvyko užsidirbti, neretai ir tiesiog pabėgti nuo nepabaigiamo skurdo
ir konﬂiktų. Daug prirašyta apie
anaiptol ne harmoningą gyvenimą
didžiųjų Europos miestų musulmonų getuose, kur ne vienas „pakimba“
kažkur tarp prisirišimo prie gimtojo
islamiško identiteto, tėvų bei artimųjų tikėjimo ir asmens laisvės bei „europietiškų-krikščioniškų“ galimybių,
kurios, beje, ne visada atsivers ir pabėgus iš islamo pasaulio. Pasiryžusieji atsiversti į krikščionybę liudija, kad
krikščionys ne visada supranta jų atsivertimo kainą bei grėsmę, kylančią
dėl vidinių islamo problemų. Nenuostabu, kad daugėja musulmonų, kurių tikėjimas tik paradinis.
Salmanas Rushdie, išdrįsęs musulmonų dvejones ir svajones paversti romanų siužetais, buvo nuteistas mirti.
Nuosprendis galioja. Režisierius Theo
van Goghas, pabandęs šių žmonių dilemas perkelti į meno kalbą, jau su-

mokėjo gyvybe. Van Goghas parodė
tik vieną problemą – problemą moters, kuri negali išsivaduoti pati ir kurios visai nesirengia vaduoti „šauniosios“ Europos feministės. Režisierių
nužudęs žmogus save laikė tikru islamo sergėtoju, sergėtoju to, kas negali
būti keičiama, modiﬁkuojama, pritaikoma prie naujos epochos.
Apžvalgininkas Danielis Pipesas
nekrologe Van Goghui (New York
Sun, 2004 11 16), krikščionių auklėjimą apie tai, kas yra islamas, pavadino „auklėjimu per žudymą“. Pasak
jo, reikėjo 3000 nužudytų amerikiečių,
kad tauta prabustų iš pasitenkinimo
savimi ir atsiskleistų globaliu solidarumu, reikėjo kelių šimtų aukų Balyje, kad imtų busti australai, reikėjo
Madrido ir taip toliau.
Optimizmo teikia tai, kad didžiausios islamiškos valstybės supranta,
jog islamiškosios globalizacijos projektas yra beviltiškas. Palestinos arabų
valstybė galėjo būti sukurta dar penktame dešimtmetyje, jei ne pernelyg
didelis noras griauti kaimynų valstybingumą. Net ir šiandien vienintelė
reali palestiniečių viltis yra sambūvis
su žydais, o ne konfrontacija. Turkijos
suartėjimas su Europa, Egipto strateginė partnerystė su JAV, Maroko,
Tuniso ir Alžyro orientacija į nuosaikų, o ne karingąjį islamą, į atviresnę
visuomenę, į kokį nors ekonominį ar
istorinį, bet ne „nuogą“ koraninį patriotizmą, dar kartą patvirtina Libijos profesoriaus teiginį, kad Turkijos,
o ne Irano modelis turi šviesesnę perspektyvą.
Europiečiai turi pagaliau suprasti, kad reikia ištiesti ranką Turkijai
ir netoleruoti Irako teroristų. Ne atvirkščiai, kaip dar kai kas nori.
Visų šių problemų kontekste krikščionybė yra tikrai ne blogiausia alternatyva. Neatsitiktinai Irano režimo
kritikas Al Djouhallis knygoje Misery
of Islam („Islamo skurdas“) su liūdesiu pastebėjo, kad krikščionys svarsto,
ar yra gyvenimas po mirties, o musulmonams neaišku, ar yra gyvenimas
iki mirties?
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Atsakydama į Jūsų pastabas dėl mano
esė1, išdėstytas laiške „Kuo dėtas aš
Julijonos reikaluose?“2, išties turiu
pripažinti, kad įsivėlė klaida. Nuoroda į Jūsų „Lietuvos istoriją“ turėjo
būti ne išnašoje Nr. 31, ties žodžiais
„Net teigiama, kad ji įstojusi į vienuolyną“, o ankstesnėje išnašoje Nr. 30,
ties žodžiais „Tiesa, vyrauja nuomonė,
kad [...] Julijona [...] buvo karšta stačiatikė“. Konkrečiai, tai buvo nuoroda į Jūsų žodžius „Kęstutį pašalinus,
aplink Julijoną susibūrė stačiatikių
opozicija katalikiškam krikštui“. Taigi dėl apsirikimo kritiką priimu, nuoširdžiai atsiprašau ir ateity pasižadu
būti atidesnė.
Betgi Jūs, profesoriau, mane užsipuolėte ne dėl atidumo stokos, o dėl
pavardės: „Pavardė viską paaiškina
(man nemalonu veltis į tokius aiškinimus, bet neturiu išeities): šis dvi naujas Šiaurės Semiramides atrandantis

esė žymi ir naują (dabar jau šeimyninės rangos) etapą, vykdant projektą įspirk Gudavičiui“. Toliau šokote
aiškinti, dėl ko nesutariate su mano
vyru, t. y. Tomu Baranausku...
Gerb. profesoriau, man irgi nemalonu veltis į tokius aiškinimus, bet esu
priversta atkreipti Jūsų dėmesį, kad
Tomo Baranausko mokslinėms pozicijoms jokios įtakos neturiu. Jeigu
Jums knieti su juo padiskutuoti dėl
Latavos ar dėl ko kito, rašykite atsiliepimus į jo straipsnius, o jeigu laikotės
nediskutavimo politikos, laikykitės
jos principingai ir neieškokite aplinkinių kelių. Tai žema! Lygiai taip
pat žema įtraukti mane į asmenų, su
kuriais nematote reikalo diskutuoti
(Jūsų leksikonu – „terliotis“), sąrašą
vien dėl to, kad tapau Baranauskiene. Juk kai buvau Deidulė, „Būtovės
slėpinių“ internetinėse sesijose Jūs su
manim mielai diskutuodavote, o kartą
netgi teikėtės visai palankiai atsiliepti apie mano straipsnį dėl Kęstučio ir
Algirdo santykių ir 1344–1345 m. perversmo3. Tai buvo vos prieš dvejus su

puse metų...
O dabar Jūs mane kaltinate kažin kokiais mistiniais projektais, nukreiptais prieš Jūsų asmenį!.. Profesoriau, jūsų objektyvumo lygis tiesiog
pritrenkiantis, bet savo nusivylimą
pasilieku sau. Patikinu, kad nei Baranauskų šeimos, nei mano asmeniniuose planuose „projektas įspirk
Gudavičiui“ nenumatytas. Taip pat
niekada jokiu būdu nesiekiau įžeisti
kitų istorikų. Diskutavau ne tiek su
konkrečių asmenų teiginiais, kiek su
keliais istoriograﬁjoje klaidžiojančiais
stereotipais, nes laikausi nuomonės,
kad stereotipus visada verta permąstyti ir patikrinti. Jeigu mano išvados
neteisingos, jeigu neįvertinau kokio
nors faktoriaus, būčiau nuoširdžiai
dėkinga bet kuriam istorijos žinovui,
kuris padėtų man atsikratyti klaidingų pažiūrų. Bet jeigu kliūva tik mano
pavardė ir kitų esminių pastabų prof.
Edvardas Gudavičius neturi, diskutuoti mums išties nėra apie ką.

1
Baranauskienė, I., „Kas buvo Kęstučio nužudymo organizatorius?“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2005, Nr. 5, p. 180–186.

2
Gudavičius, E, „Kuo dėtas aš Julijonos reikaluose?“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2005,
Nr. 7–8, p. 355–356.

3
Deidulė, I., „Kęstutis ir Algirdas: 1344–
1345 m. perversmas ir valdžios dalybos“, in:
Voruta, 2002 12 07, Nr. 23 (521).

Atviras laiškas profesoriui Edvardui Gudavičiui
Gerb. profesoriau,
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Balčius, Jonas, Dorovinio lietuvių
identiteto prigimtis ir prasmė, Vilnius:
Kultūros, ﬁlosoﬁjos ir meno institutas,
2005, 352 p.
Tai įdomių minčių monograﬁja apie
„žmogų – vertybių visatos kūrėją ir
pilietį“. „Krikščionybė kaip valstybinė religija dar labiau suskaldė LDK
valstybę ir visuomenę“. „Krikščionybė iš esmės pažeidė lietuvių dorovinio identiteto integralumą“. Dar
įdomiau – „katalikiškojo dorovinio
fundamentalizmo tradicijos“ kulminacija – „olševskizmas“ (brrr!). Minčių
vainikas – Lietuvos krikštas kaip „baisus smūgis lietuvių doroviniam identitetui, kurio padarinius jaučiame iki
šiol“. Monograﬁjos autoriaus rūpestis jaudina. Tautos moralinis pakrikimas, sovietinis socializmas, Mažeikių
„Naftos“ privatizavimas.
Pliu(ū)ralistiniais laikais kiekvienam valia reikšti savo pozicijas, ypač
pastaraisiais metais nunykusias laisvamaniškas. Bet mokslas kaip publicistika, be deramo pagrindimo? Kokia
jo prasmė?
Lukas Byla
Daujotytė, Viktorija, Mažoji lyrikos teorija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005,
224 p., 1000 egz.
Besigėrint lyrikos juvelyrikos spindesiu, pretenduojama atskleisti teksto-brangakmenio paslaptis paeiliui pasiremiant daugybe metodologijų, ypač
intuityviai suvokiama fenomenologija. Ne visai aiškus knygos adresatas,
pernelyg gausu citatų, kurios savaime yra užburiančios, tačiau ne visada iliustratyvios, nerodoma pastangų
apibrėžti terminus, nėra tokiems veikalams privalomos dalykinės ar pavardžių rodyklės. Kita vertus, galima
tarti, kad tai mažoji teorija, ne tiek
kruopščiai dėliojanti į lentynėles (kuo
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užsiima mokslui įsipareigojusios didžiosios teorijos), kiek provokuojanti
skaitytoją mąstyti, įsiskaityti ir išgirsti nugludintuose klasikinės ar netašytuose modernistinės poezijos žodžiuose ir net pauzėse anksčiau nepatirtas
prasmes arba tiesiog išsirinkti sau
jaukią kertelę poilsiui Heideggerio ar
Marcinkevičiaus kalbos namuose.
Bronius Navickas
Davidts, Jean-Pierre, Mažasis
princas grįžo, iš prancūzų k. vertė Ramutė Ramunienė, Vilnius: Alma littera, 2005, 80 p., iliustr.
Kaip ir „Mažasis princas“, ši knyga
tik suaugusiems. Knygoje kryžiuojasi
keletas referencijų: „dekartiško mąstymo“ pasakotojas kalba apie savąjį
susidūrimą su mažuoju princu, nuolat pagarbiai kreipiasi į Antoine’ą de
Saint-Exupéry ar apeliuoja į „Mažojo princo“ tekstą. Kelionės scenarijus panašus – atsiduriama mažose
planetose, kur sutinkami įvairūs personažai, įkūnijantys vis grėsmingesnio šiuolaikinio pasaulio „pamišimo
formas“. Šios kelionės dalies aprašymas – tik dublikatas, kur kas labiau
mažojo princo misiją primena pasažas apie „nuotykius žemėje“ – „Mažojo
princo“ interpretacijas, kur raginama
už plokštokų simbolizacijų baobabasblogis, rožė-grožis vėl atrasti vaikiškąjį paprastumą.
Kristina Jonušaitė
Grajauskaitė, Dalia, Wilno: Informacje turystyczne i praktyczne, į lenkų
k. vertė Regina Jokubėnas, Vilnius:
Agnus Dei, 2005, 176 p., iliustr.
Ši knyga apipavidalinimu kiek primena paplitusį Tomo Venclovos vadovą, bet sandara yra kitokia – lankytini objektai sutelkti pagal pobūdį
(bažnyčios, paminklai, parkai), daugiau dėmesio praktinei informacijai

(viešbučiai, restoranai, kainos). Pasakojimas noriai paįvairinamas konkretybėmis ir padavimais, nebūtinai
patikimais, bet nuo seno sudarančiais
Vilniaus mitologijos dalį – kaip tik tai,
ko trūksta Venclovos knygai. Blogiausia – mėgėjiškos, be sistemos parinktos nuotraukos. Esama faktinių ar
vertimo riktų. Būdamas palyginti nebrangus ir smagus, jis gali konkuruoti
su esamais vadovais. Bet rašančiojo
ranka visvien tiesiasi prie murzinai
perleistos seno lenko šovinisto Kłoso
knygelės. Kažin kodėl?
Pilypas Mikoša
Lietuva 1940–1990: okupuotos Lietuvos istorija, sud. Arvydas Anušauskas ir kt., Vilnius: Lietuvos
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2005, 712 p., iliustr.
Turbūt studijos pasirodymo laukė
daug žmonių – istorikų, mokytojų, studentų, taip pat tų, kurie domisi šio laikotarpio istorija. Knygos kalba sklandi, įvykiai aprašomi aiškiai apibrėžta
chronologine tvarka, pateikiama gausybė nuotraukų, tačiau stokojama
kiek gilesnės kultūrinės ir sociologinės analizės – lieka tikėtis, kad pasirodys ir šiems reiškiniams skirta analogiška monograﬁja. Skirtingai negu
54% Lietuvos gyventojų autoriai neidealizuoja nei sovietinės santvarkos,
nei daktariškos dešros, nei Antano
Sniečkaus.
Giedrius Kšivickas
Marija Gimbutienė... iš laiškų ir
prisiminimų, sud. Živilė Gimbutaitė ir Kornelija Jankauskaitė, Vilnius: Žaltvykslė, 2005, 472 p., iliustr.,
1500 egz.
Nuo Viduramžių keliautojai, vos
prabilę apie Lietuvą, sutartinai tvirtindavo, kad tai „kraštas užaugęs miškais, kuriuose galima pamatyti įvai-
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riausių šmėklų“. Sunku pasakyti, kas
juos taip sukrėsdavo, tačiau tūlą į
knygyną užsukusį klajūną, manding,
retsykiais turėtų apimti panašūs jausmai. Štai kad ir ši knyga: laiškai lyg
ir liudytų, kad jais prisistatanti būtybė kadaise išties egzistavo, bet didžioji dalis atsiminimų, primygtinai teigiančių, esą „ji buvo grynasis protas“,
gyvenęs Didžiosios Deivės Epochoje,
persergi, jog veikiausiai susiduriame
su eilinės Kosminę Sąmonę garbinančios sektos šventraščiu. Jo kaina didesnė už dviejų Biblijų, tad geriau nusipirkite pastarąją.
Pranas Vildžiūnas
Miškinis, Antanas, Varnos prie
plento, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005, 127 p.
Intriguojanti knygelė, nes fotografuotiniam leidimui panaudotas autoriaus turėtas egzempliorius, kuriame
esama, kaip beveik nedvejojant teigiama redakcinėse pastabose, autoriaus ranka darytų korekcijų (antai
pieštuku ištaisyta korektūros klaida
(p. 24), išbraukta pirma „Žinau gerai,
lyg poterius – ...“ strofa, kuri buvo perredaguota ir Miškinio „Raštuose“ turi
ir kitą pavidalą, ir kitą prasmę: „Nebežinau, kas daros“) bei pažymėjimų
(svarbesnių, geriau pavykusių eilėraščių?). Vis dėlto knyga adresuojama
platesniam smalsautojų ratui, apie ką
pirmiausia byloja redakcinės pastabos, kuriose knyga pristatoma „kaip
retro reiškinys“ arba teigiama, kad
1935 m. „lietuviškoji rašyba [...] dar
nebuvo reikiamai sunorminta“.
Rima Malickaitė
Navakas, Kęstutis, Gero gyvenimo
kronikos, Vilnius: Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla, 2005, 199 p.
Intelektualiosios bohemos ideologo
rašinių, 1994–1996 m. sugulusių į žurnalų puslapius, rinktinė, nukelianti į
laikus, kai kavinių laipteliai nebuvo
tokie pražūtingai statūs, Laikinoji sostinė menininkų buvo pervadinta Pa-
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tackogradu, o poetai mokėjo pažvelgti į pasaulį giedresniu žvilgsniu net ir
pro drumzliną butelio stiklą. Ikišustauskinio Kauno skonis ir kvapas šioje kultūrinio gyvenimo komedijoje
atskleidžiamas taikliais aforizmais,
kandoku sąmoju, eseistine improvizacija. Mažiau karčiųjų cinizmo prieskonių nei Sigito Parulskio laikraštiniuose esė. Tinkama vartoti daugiadienių
išgertuvių pertraukomis tarp baltojo
ir raudonojo vyno periodų, pabaigtuvėms gaivinantis pagiringais „žaliojo
vyno puslapiais“.
Merlot Ponty de Cabernet
Ostrauskas, Tomas; Juodgalvis,
Vygandas; Girininkas, Algirdas;
Brazaitis, Džiugas, Lietuvos istorija,
t. 1: Akmens amžius ir ankstyvasis metalų laikotarpis, Vilnius: Baltos lankos, 2005, 357 p., iliustr., 1500 egz.
Pirmajame (iš dvylikos) kapitalinio
leidinio tome, storiausiu laiko ir žemių sluoksniu užnešta praeitis – laikai, kai net labiausiai grybų privalgęs
žynys nė nesapnavo, kad bus tokia
Gintaro Šalis, kurios teisėtu nariu bus
laikomas ir jis. Didžiulis daugumai iki
šiol neprieinamas archeologinių tyrimų korpusas pagaliau susintetintas,
neretai net suprantamai paprastam
mirtingajam. Tiesa, archeologai vis
dar neįprato susilaikyti nuo naivių
dvasinio gyvenimo apibendrinimų,
o ir nuotraukos galėjo būti surinktos
kokybiškesnės.
Pranas Vildžiūnas
Shem, Samuel, Vargo kalnas, iš
anglų k. vertė Vytautas Petrukaitis,
Vilnius: Tyto alba, 2005, 695 p.
Tai antrasis lietuvių kalba išleistas
autoriaus romanas. Pirmasis, „Dievo
namai“, savo blevyzgomis ir šaipymusi iš JAV sveikatos apsaugos sistemos
šokiravo ir prajuokino. Šis – daug nuosaikesnis ir ramesnis, tenka pripažinti, kad pirmieji 100 puslapių kiek vargina. Skaitant toliau, atsiskleidžia
neabejotinas autoriaus kaip grotesko

meistro talentas, tačiau kaip kiekvienam autentiškam talentui būdinga ir
labai paprasta savybė – žvelgti į pasaulį širdies akimis.
Filipe de Canabis
Žižekas, Slavojus, Viskas, ką norėjote sužinoti apie Žižeką, bet nedrįsote
paklausti Lacano, sudarė ir iš anglų k.
vertė Audronė Žukauskaitė, Vilnius:
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla,
2004, 383 p.
Kaip skritulyje telpa 360 laipsnių,
taip knygoje, savo turiniu primenančioje apskritą diagramą, kalbama apie ne
mažesnį skaičių reiškinių, paliečiama
daugybė temų. Autoriui galima pritaikyti kitos, nemažiau kontroversiškos
asmenybės Stanisławo Jerzy Leco posakį – „niekam nepasakokite savo sapnų, nes į valdžią gali ateiti psichoanalitikai“. Šokinėjantis nuo vienos temos
prie kitos tekstas sudaro kardiografo
įrašo vaizdą, o užvertus knygą, kyla
jausmas, kad įsijungus televizorių visais įmanomais kanalais bus rodomas
Žižekas.
Giedrius Kšivickas
Žukas, Vladas, Kostas Korsakas:
Prisiminimai, Vilnius: UAB „Ogamas“, 2005, 158 p.
Tai nebe pirma knyga, skirta vienam svarbiausių sovietinių Lietuvos
intelektualinio gyvenimo prievaizdų. Iš šių prisiminimų gali sužinoti daug ką, išskyrus tai, kaip Korsakas valdė mūsų literatūros mokslą
bei mokslininkus, formuodavo vertinimus, tampančius privaloma norma.
Gal autorius kitaip rašyti ir negalėjo:
„Atstumas tarp mūsų vis dėlto buvo,
ne visko išdrįsdavau klausti“, „...arba
pasakydavo: Šito užrašyti nereikia“.
Vis dėlto idiliškas pasakojimo apie sovietmetį tonas nuteikia nemaloniai –
kad ir kaip gerbtume velionį, ideologinis teroras, prie kurio jis prisidėjo, yra
istorinis faktas.
Jonas Naujokas
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Iš gimtosios kalbos lobyno
PALEMONAS DRAČIULA

Žurnalistas: Ką reiškia Jūsų naujausios knygos pavadinimas?
Pal. Drač.: Nežinau, reikia pažiūrėti žodyne.

Atminties:
Kriaukšlės – žiauberės.
Kraukšlės – odos nelygumai kūne.
Kriaukšlės – nedidelės blizgančiais žvynais žuvelės (Alburnus alburnus).
Kriaukšlės – žr. apyvarai – vyžų ar naginių virvelės apvynioti autams.
Kriaukšlės – kai kurių moliuskų kieti apdangalai.
Kriaukšlės – veido uždangos, paprastai vaizduojančios kokį nors gyvulį ar paukštį.
Kriaukšlės – naminiai gyvuliai, auginami mėsai, riebalams (Sus domesticus).
Kriaukšlės – liežuvininkės, nerimtos moterys.
Kriaukšlės – javų gubos, šlitys.
Kriaukšlės – lūpažiedžių šeimos augalas (Galeopsis).
Kriaukšlės – gulstiniai dūmtraukiai.
Kriaukšlės – vaisiniai medžiai, auginantys kūgio formos vaisius (Pirus communis).
Kriaukšlės – masinio nepasitenkinimo, protesto pareiškimas.
Kriaukšlės – ištvirkusios moterys, paleistuvės.
Kriaukšlės – ištiktukas (kiaulę varant).
Palemono Dračiulos Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, II papildytas
leidimas, apie 60 000 žodžių, gautas
dovanų 1975 m., 10-mečio proga, nuo
Kęstučio ir Gintaro.
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Iš tiesų... juokinga...
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