Laiškas Redaktoriui
Solveiga Daugirdaitė

Gerbiamas Redaktoriau,
Papasakosiu apie vieną šios vasaros darbą, kol kas nebaigtą. Visi mes turime nebaigtų darbų, bet šis mane privertė permąstyti šį bei tą apie lietuvių
literatūrą, kurią tariuosi daugiau ar mažiau išmananti. Plačiau pažvelgus, gal
su panašiais klausimais susiduriame kaskart, kai pradedame galvoti, kas yra
Lietuva pasaulyje ir kaip čia tam pasauliui Lietuvą gražiau parodžius? Pagaliau ar tam „pasauliui“ įdomu apie mus žinoti tai, kas, mūsų nuomone, turėtų
būti įdomu?
Taigi nuo pradžių. Prasidedant vasarai gavau kolegės laiškelį: ar nesiimčiau
sudaryti lietuvių apsakymų antologijos? Prisegtoje sutartyje su Latvijos leidyk
la nurodyti antologijos įteikimo terminai, jie jau buvo praėję. Dar man buvo
paaiškinta, jog pora mūsų pažįstamų, įžymiausių šiuolaikinės literatūros tyrinėtojų, atsisakė, pasiteisinusios dideliu užimtumu. Pati siūliusioji irgi nenorėjo
imtis, mat jau yra parengusi antologijas, kurios išleistos Prancūzijoje ir Švedijoje. „Nusibodo sudarinėti“, – pakomentavo trumpai.
Ilgai svarsčiau. Honoraras menkas. Kita vertus, ką čia reiškia savo nuožiūra
sudėti 21 apsakymą? Juk ne parašyti reikia, tik atrinkti. Tiesa, įvado reikės,
bet nejau sunku raštingam žmogui parašyti populiarų pristatymą? Na, smulkiąją prozą esu gerokai apleidusi, bet juk bus gera proga pasiskaityti. Ne šventieji puodus lipdo.
Dar pasitikrinau internete dėl leidyklos reputacijos: rašytoja Laima Muktupāvela interviu nurodė, kad būtent šio laikraščio redaktorius jai užsakęs romaną apie latvius Airijoje. Neblogai. Bičiulė žurnalistė, grįžusi iš komandiruotės
Airijoje, neseniai pasakojo, kaip šie dabar didžiuojasi Muktupāvelos romane
aprašytu pievagrybių ūkiu ir į kiekvieną atvykstančią žurnalistę iš Baltijos
kraštų žiūri itin pagarbiai: ką žinosi, gal ir šita juos įamžins meno kūrinyje?
Dar pasijuokėm, kad „Pievagrybių testamento“ tie besididžiuojantys airiai veikiausiai neskaitė, nes keltai jame pavaizduoti kaip baisūs baltų išnaudotojai.
Jeigu airių rašytojas lietuvius pavaizduotų tokiais kenkėjais, tai mūsų ambasada Airijoje tikrai protestuotų – turime keistą tradiciją ginti lietuvių tautos
garbę kitataučių grožiniuose kūriniuose, mat literatūrą teįsivaizduojame kaip
„teisingą“ ar „neteisingą“ tikrovės atspindį. Kita vertus, airiai iš mažo miestelio, matyt, bus perpratę svarbiausią rinkodaros taisyklę: geriau blogos žinios
nei tyla. „Pievagrybių testamentas“ išgarsėjo Latvijoje, kartotinio leidimo sulaukė Lietuvoje. Bene ir aš įsisvajojau išgarsėti? Na, su lietuvių proza, ir dar
smulkiąja, juoba ne pačios parašyta, į jokias aukštumas nepakilsiu. Bet juk
galiu parodyt braliams ir sesėms latviams, kad nesame iš kelmo spirti: tautos
ir jos literatūros garbė mano rankose! Na, o galiausiai suveikė tai, ką vadinu
„komjaunuoliška sąžine“: jeigu ne aš, kas tai padarys? Juk norinčių per pusmetį taip ir neatsirado, kaip čia atrodys mūsų literatūros tyrinėtojai, neišnaudoję
galimybės išleisti knygą pas kaimynus?
Leidyklos vadybininkė pratęsė man sutarties terminą ir atskleidė sumanymo
genezę. Jie išleido latvių apsakymų antologiją, kuri buvo gerai įvertinta (turbūt
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skaitytojų-pirkėjų), tada ėmėsi kaimynų, pradėdami nuo artimiausių. Atsiuntė savo (jau
išleistos) bei estų (verčiamos) apsakymo antologijos projektą kaip pavyzdį. Atidžiai juos
patyrinėjau: estai pradeda XIX a. pabaigos autoriais (Eduardo Vilde’s 1890-ųjų apsakymu), latviai įdėjo du kūrinius iš to amžiaus. Buvau apie XIX a. bepradedanti galvoti, bet
mano užmojį nugesino kolegos: nei latviai, nei estai nepatyrė spaudos draudimo, tad nėr
ko lįsti jiems į akis su savo kuklia pradžia. Verčiau parodyti brandą, kuri jau tikrai nenusileis kaimynams.
Šiandien Lietuvoje apsakymas skursta, poezija besidominčiųjų mažėja. Pastebimas tik
romanas, kaip ir sovietmečiu, kai šio „svarbiausio literatūros žanro“ laimėjimais buvo pradedami pasigyrimai tarybinės literatūros didybe. Tačiau tuo pat metu, ypač nuo septinto
dešimtmečio, novelė klestėjo, trumpais siužetais, užuominom ir nutylėjimais pasakodama tai, ko niekaip nepavyktų „prakišti“ romanuose. Prisiminkim: pokario dramatizmas
Algirdo Pociaus apsakymuose; Juozo Apučio žmogus, susiduriantis su smurtu kasdien;
Romualdo Granausko „Duonos valgytojai“; Bronius Radzevičius, Bitė Vilimaitė, po to ir
intelektualus bei paslaptingas Saulius Tomas Kondrotas; pagaliau Jurgos Ivanauskaitės „Pakalnučių metai“ (1985) – labiausiai suskaityta mano turima knygelė, ėjusi tada
per pažįstamų pažįstamų rankas ir – o stebukle – vis dėlto grįžusi... Nūnai apsakymas,
novelė yra dingę iš periodikos, jei nekalbėsim apie kultūrinę spaudą. Visi, kas tik galėjo,
tapo romanistais: Ivanauskaitė ir Jurgis Kunčinas, Granauskas ir Ričardas Gavelis. Kas
gi revoliucijų laikais turės ūpo spausti gyvenimą į novelę ar lukštenti jų potekstes? Tie,
kurie romanistais, ačiū Dievui, netapo, kaip Vilimaitė ar Danielius Mušinskas, gyvena
išdidžioje vienatvėje, vertinami specialistų, sulaukiantys net ir premijų, bet vargu ar žinomi vidutiniam statistiniam lietuviui, net ir apsilankančiam knygų mugėse.
Pažįstu žmonių, ir šiandien prisimenančių, kokį įspūdį padarė „Komjaunimo tiesoje“
perskaityta Kondroto „Netekėsiu už Jūsų, Antanai“... Atrodo, kad tai buvo neįmanomai
seniai, bet literatūros konjunktūra nuolat keičiasi. Esu pastebėjusi, kad latviai anksčiau
už mus susiduria su naujomis literatūros tendencijomis. Prieš keletą metų su nuostaba klausiausi latvių mokslininkų pranešimų apie dramaturgijos atgimimą, ypač moterų
(Māra Zālīte, Inga Ābele, Rūta Mežavilka). Lietuvoje tuo metu buvo tylu ramu, bet paskui švystelėjo Marius Ivaškevičius, Laura Sintija Černiauskaitė. Bene ir atgijusiu dėmesiu smulkiajai prozai užsikrėsim? Tiesa, mes didžiuojamės neva suklestėjusia eseistika,
tačiau ją dalis tyrinėtojų laiko tam tikra apsakymo atmaina (ir latviai ramia sąžine laikytų). Čia būtų vienas iš pavyzdžių, atskleidžiančių, kokios sąlyginės yra žanrų ribos.
Peržiūrėjau daugybę antologijų, išleistų užsienyje ir Lietuvoje. Tikėjausi, kad galėsiu
be išlygų pasikliauti Albertu Zalatoriumi, didžiausiu novelistikos autoritetu, parašiusiu
studijų, sudariusiu keletą antologijų. Bet jas sklaidydama suvokiau, kaip jį, tokį, atrodytų, nepriklausomą, nekonjunktūrišką, vis dėlto varžė laikas: tada novelė buvo ikitarybinė
(todėl tai, kas parašyta vėliau emigracijoje, neegzistavo), tarybinė (todėl į antologijas teko
dėti daug šlamšto), jau nepriklausomybės laikais atiduota skola ir egzodui. Bet tie trys
laikotarpiai niekaip mechaniškai nesusideda į visumą, taip ir lieka lietuvių apsakymo
istorija tarsi sukapota į gabalus. Supratau, kad už autoriteto pečių pasislėpti nepavyks.
Na, ir prasidėjo mano žaidimas ir kančios. Pasijutau turinti neribotą valdžią – noriu
dedu, noriu ne. Žinoma, mirusiems autoriams jau tas pats, bet gyvieji, jautrūs šlovei
(o rašytojai tokie jau yra), gal pasijus pamaloninti. Na, man jų jausmai nerūpi, svarbu
parodyti, koks gi puikus mūsų apsakymas. Bet kai labai kritiškai pažiūri, nė vienas kūrinys nėra be trūkumų, o aš labai norėčiau parodyti, kad turime šedevrų. Itin aiškiai pamačiau, kad turiu asmeninę antologiją (ir tai šio darbo įdomumas, nors jokios praktinės
naudos), t. y. jaučiu simpatijų tam tikriems autoriams, kurie buvo svarbūs man ar galbūt
literatūros procesui tam tikru laiku, bet šiandien tikrai negali būti laikomi absoliučiai geriausiais. Taip mintyse iš menamo sąrašo išbraukiu Birutę Pūkelevičiūtę, Nelę Mazalaitę (koks magiškas buvo jos sakinys prieškariu!), Juozą Baltušį (jo didaktizmas šiandien
atrodo nepakenčiamas).
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Vakarais užmigdama vis dėliojau pasjansą: jeigu nededu Žemaitės, gal dėti Biliūną? Jis
labai svarbus mūsų lyrinės novelės raidai. Bet ką aš noriu parodyti: kas svarbu raidai ar
ką įdomu bus skaityti? Gerai, Biliūnas svarbus visais požiūriais, bet ką konkrečiai dėti:
baltą katytę, Brisiaus galą? Bet juk latviai neskaitė šitų kūrinių dar vaikystėj ir neverkė
dėl liūdno gyvulėlių likimo. O tada jie ir Jurgio Savickio ūkininko Dalbos, skandinančio savo šunį, nesupras taip teisingai kaip mes, turintys gyvulėlių žudymo literatūroje
tradiciją. Na, gerai, yra ir kitų Biliūno apsakymų. „Liūdna pasaka“ per ilga, tai gal šiuolaikiškai atrodys garlaiviu į Kauną plaukianti jauna paleistuvė („Nemunu“)? Skaitau iš
naujo – man viskas gražu, bet nerandu vieno kūrinio, kuris tobulai atskleistų šio rašytojo stipriąsias puses. Arba štai Petras Cvirka: Zalatorius iš prieškarinės jo novelistikos
išskyrė „Didįjį ir mažąjį“ – tai gera novelė, bet čechoviška, Cvirkai nebūdinga. Kas, jeigu
ne Cvirka, turėtų atskleisti socialines tarpukario problemas? Panašiai ir su kitais autoriais: aš žinau to meto visuomenės ir literatūros kontekstą, pažįstu to ar kito autoriaus
kūrybos visumą, pagaliau ir jo (ar jos) likimą. Visa tai veikia mano pažiūras, todėl turbūt
negalėčiau būti vien tekstų (be kontekstų) interpretatorė. O gal apskritai verta atsisakyti
tokių popuri, prasmę turi tik atskiro autoriaus darbų visuma (geriausiai išryškėjanti post
mortem), kai matyti, kaip vienas kūrinys papildo kitą, kaip keliauja, transformuojasi temos, vaizdiniai? Kitaip sakant, gal iš tikrųjų vertingos tik personalinės parodos?
O jeigu nededu Biliūno, tai kaip latviai supras mūsų lyrinės novelės raidą?.. Su šiuolaikiniais autoriais nė kiek ne lengviau. Tarkim, dedu Antano Ramono „Šiaurės vėją“, ten
pasakojama apie Stendhalio apsilankymą Vilniuje. Tegu latviai pamato, kokios įžymybės
pas mus lankėsi jau XIX a. pradžioje. Bet ne, negaliu dėti Ramono „Šiaurės vėjo“, nes
ketinau dėti Granausko „Šiaurės vėją“: latviai pamanys, kad lietuviai nesugeba nė pavadinimų sugalvoti... Problemos kyla netikėčiausiose vietose. Negaliu dėti vien „kaimiškos
prozos“. „Paskenduolė“ per ilga. Kai daugmaž sudėlioju autorius ir apsakymus, pamatau, kad didžioji jų dalis baigiasi herojaus nužudymu arba savižudybe. (Ar geriausi apsakymai baigiasi būtent taip, ar čia mano psichikos bėda, kad ši tema mane pritraukia?)
Bet juk turiu surinkti 21 Lithuanian golden stories (suprantama, su latviais susirašinėju
European English kalba), o ne „Įsivaizduojamas mirtis“. Tai turiu kažko atsisakyti: Antano Vaičiulaičio „Šiaurietės“, Juozo Grušo „Už saulę gražesnis“, Leonido Jacinevičiaus
„Debesų garbanų“, geriausių Vilimaitės apsakymų iš „Užpustyto traukinio“, iš Cvirkos
nebetinka nei „Uogelė“, nei „Superfosfatas“... O kur dar teisinga lyčių reprezentacija?
Būdama feministinės kritikos puoselėtoja, turiu parodyti lietuvių moterų indėlį, kaip čia
atrodys, kad jos pasirodo tik sovietmečiu (Vilimaitė, Jolita Skablauskaitė), jeigu kaip tik
nuo moterų prozos, Zalatoriaus teigimu, prasidėjo lietuvių grožinė proza?.. Ir taip toliau,
ir taip be galo.
Galas, žinoma, bus. Tai terminas, kai reikia nusiųsti leidyklai sąrašą ir, jei kūrinys
nebuvo verstas, nuskenuotą jo tekstą.
Paguodai radau Donato Saukos mintį. Knygoje apie Jurgį Savickį jis retoriškai klausė:
„Kažin kurio kritiko ranka nesudrebės, kai reikės atrinkti geriausią palikimo dalį, vertą
įeiti į lietuvių novelistikos aukso fondą“? Man – dreba, bet smagu, jog kažkas supranta,
ką reiškia imtis teisėjauti. Sunku vaidinti visažinį Dievą.

Vilnius, 2008-07-25
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Dienoraštis
Gruzija, gražuole

Rima Malickaitė

Liepos 1 d. Dar neišbrėško. Lėktuvas leidžiasi. Stebiu
vaizdą pro langą. Keistai padrikę šviesulių spiečiai –
tai dar neprabudęs Tbilisis, į šiaurę ir pietvakarius sulaikomas kalnų, išsirangęs palei tarpukalne tekančią
Kurą. Lėktuvo ratai šokteli palietę žemę – jau atskridome. Gruzija arba Sakartvelo.
Pamatęs mano lietuvišką pasą, pasų kontrolės darbuotojas maloniai nusišypso ir, matyt, sukaupęs visas jėgas, rusiškai palinki gražios viešnagės.
Oro uoste mus pasitinka vairuotojas ir veža į mūsų ateinančių 10 dienų buveinę. Įžengusios į butą, imame
krykštauti, – jis senovinis, per du aukštus, su masyviais drožinėtais baldais, fortepijonu, papuoštas kilimais, su nuostabia terasa, iš kurios atsiveria vaizdas
į rytinį Tbilisį. Daiktus atnešti padėjusiam mūsų palydovui sakome – gyvensime kaip muziejuje, ir netrukus
sužinome, kad šis butas iš tiesų galėtų būti muziejus –
jame XX a. pradžioje gyveno vienas garsiausių Gruzijos
rašytojų Važa Pšavela. Išliko keletas autentiškų daiktų
ir dalis bibliotekos. Lauke aptinkame ir šį faktą fiksuojančią lentelę – gruzinų ir rusų kalbomis.
Dieną vaikštinėjame po Tbilisio centrą. Banke keičiant
pinigus pareikalauja paso, perkant išankstinio mokėjimo telefono kortelę – taip pat. Tačiau elgiamasi maloniai, žalias pasas ir vėl veiduose žadina draugišką
šypseną. Pietų prisėdame vyninėje prie Operos. Skambiname Aleksandrui – tai būsimas mūsų gidas po Tbilisį. Jo, kaip ir daugelio kitų žmonių, kuriuos sutiksime
ir kurie mums padės, telefoną davė Alina, Gruzijos gerbėja ir neoficiali „ambasadorė“. Netrukus jis prisijungia, susipažįstame: jis – nepriklausomas žurnalistas,
baigęs politologiją ir besidomintis istorija, karštas Lietuvos gerbėjas, savo miesto ir šalies patriotas, tamada,
t. y. beveik profesionalus tostų sakytojas. Pagrindine
gatve jis vedasi mus pasakodamas miesto istoriją, kartkartėmis mosteldamas į namus, kur kažkada gyveno
įžymybės. Iki 1936 m. miestas vadinosi Tiflisu, o pavadinimas kilo nuo gruzinų kalbos žodžio „tbili“ – šiltas. Tačiau mūsų gidas nori parodyti ne paradinį Tbilisį, tad kylame į ant kalvų išsidėsčiusią dalį. Keičiasi
architektūra, namai vis dažniau mediniai, papuošti
Gruzijai būdingais drožiniais, aplipdyti balkonais, ve-
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randomis ir laiptais, sulopyti lentgaliais, šiferio nuoplaišomis. Aleksandras pasakoja, kad šitame rajone,
kad ir koks skurdus jis atrodo, gyvenamasis plotas itin
brangus. Ir ne tik dėl to, kad kiekvienas žingsnis atveria nuostabius vaizdus į Tbilisį ir kalnus. Kainos aukštos dėl to, kad šioje dalyje, pasak mūsų gido, susibūrę
patriotai, kurie nenori leisti sunaikinti senojo Tbilisio.
Neįperkamos kainos reiškia, kad šie pastatai nebus
buldozeriniu būdu nušluoti ir galbūt kada nors sulauks
restauracijos.
Vėliau kopiame aukščiau, prie Narikalos tvirtovės.
Puiki panorama, į kurią mostelėjęs mūsų gidas taria:
„Mano miestą niokojo ir iki pamatų 25 kartus griovė
persai, seldžiukai, grobikai iš Bizantijos ir Avarijos“, o
aš galvoju, kad nelengva ant plataus vieškelio įsikūrusiai būti nei Lietuvai, nei Gruzijai. Matyt, mus labiau
jungia ne valstybės nuo jūros iki jūros įvaizdis (be to,
kas Lietuvoje žino, kad Gruzija irgi gali tuo didžiuotis?), bet amžinai gyva valia parklupdytam atsikelti ir
priešintis.
Prisėdame vakarienės. Patiekiamas maistas – susipažįstame su chačiapuri, chinkali, lobi, dar galybe patiekalų. Viskas labai gardu, šviežia. Aleksandras pradeda
pasakoti apie gruzinų tostų tradiciją. Tbilisyje pirmiausia geriama už tėvynę. Kituose regionuose tostų tvarka gali skirtis, pavyzdžiui, kalnų regionuose pirmasis
tostas gali būti keliamas už taiką, skiriamas moterims,
dažniausiai namų šeimininkei. Taip pat galima pirmiausia pakelti taurę už Viešpatį ir jo globą arba tiesiog už tamadą, linkint jam gerai atlikti darbą. Tostas –
savitas sakytinės kultūros žanras, turintis taisykles ir
struktūrą, keletą siužeto konstravimo modelių. Tačiau
ne tik tai. Tostai – tai plačiai išgirstama tradicija, kuria diegiamos ir nuolat primenamos vertybės. Gruzijoje
taip pat sakoma, kad tostas turi kilti iš širdies, tad juo
kartais išsakomos slapčiausios mintys, viešai filosofuojama apie gyvenimą, svarstoma politika, demografija ir
begalė kitų dalykų, išreiškiamas dėkingumas ir įvertinimas. Išgerti be tosto labai nemandagu, reiškia nepagarbą šeimininkams.
Išgėrus privalomuosius tostus pakeliamas tostas, kuris
vėliau kartojasi visose užstalėse, – už Lietuvą, pasak
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gruzinų, geriausią Gruzijos draugę, užtarėją ir siekiamybės pavyzdį. Pasijuntu kiek nejaukiai – turbūt natūralus jausmas, susidūrus su idealizavimu.
Liepos 2 d. Vaikštinėjame po Tbilisį, bandome susirasti kokį nors turistų informavimo centrą arba bent
didesnį knygyną. Kai jau nuvargstame, susigriebiame
apimtos lietuviškos gigantomanijos – juk gidą po Tbilisį ir Gruziją galima nusipirkti ir mažame knygyne.
Pavakare susirandame vietą pavalgyti. Ją mums nurodė Kotė, su kuriuo susitikome perduoti nuo Alinos
dovanas ir nuotraukas iš jo viešnagės Lietuvoje. Kotė
su ilgesiu žiūrinėja nuotraukas, kviečia užeiti į svečius.
Vėliau sužinome, kad tai vienas geriausių šiuolaikinių
Gruzijos poetų, garsėjantis ne tik eilėmis, bet ir pilietine laikysena bei moralės nuostatomis: jam norėję paskirti premiją, tačiau kai jis sužinojęs, kas tą premiją
skiria, viešai jos atsisakė.
Jau sėdėdamos restorane apgailestaujame, kad vakarykštis palydovas užsiėmęs, – organizuoja pilietinę akciją prieš senų pastatų griovimą Tbilisyje. Tačiau netrukus mus susiranda dar vienas Alinos bičiulis, kaip
pats prisistato, Zurab-as, kurio malonus krizenimas,
vis gausėjantys lietuviški žodžiai, rūpestis ir globa
nuo šiol mus lydės iki pat pasų kontrolės posto prieš
išskrendant. Planuojame kelionę toliau: rytoj važinėsimės sostinės apylinkėmis, vėliau trauksime prie jūros,
o paskui – į kalnus, pasibūti pas Zuros močiutę.
Liepos 3 d. Važiuojame į netoli nuo Tbilisio įsikūrusį
kalnų miestą Signagi, prieš tai aplankome Bodbi vienuolyną ir jo cerkvę, kur palaidota šv. Nino, legendinė
šventoji, atnešusi Gruzijai krikščionybę.
Pakelėse, kai atplėšiu žvilgsnį nuo kalnų, matau apgriuvusius kolchozinius pastatus, avių kaimenes, pamargintas tamsiakailiais ožiais, žydinčius saulėgrąžų
laukus, pakelėmis besibūriuojančius vyrus. Jie tiesiog
stovi ir stebi neskubriu keliu pravažiuojančias mašinas. Nedarbas itin išplitęs. Visa Gruzija – Tbilisyje,
kyla keletas kitų miestų, tačiau provincija vis dar buksuoja kaip liūne įklimpęs moskvičius. Mūsų kaimas
prieš įstojant į Europos Sąjungą.
Pakeliui taip pat stebina ant senų apgriuvusių pastatų
plevėsuojančios vėliavos su raudonais kryžiais baltame
fone. Šiandien – ne kokia nors valstybinė šventė, tiesiog gruzinams patinka jų vėliava.
Kelyje pastebiu, kiek daug, turbūt daugiau negu pusė,
mašinų dar mena sovietinius metus. Sunkvežimiai
springsta juodais dūmais, paskutines jėgas įkalnei atiduoda žiguliai. Nors jau matyti ir naujesnių mašinų,
vėlgi, kaip kad buvo kažkada ir Lietuvoje, kuo garsesniu vardu, didesnių, prabangesnių. Apie ekologiją ir
taupumą kelyje dar negalvojama.
Vakare Zura pakviečia vakarienės su savo draugais.
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Vienas iš jų prisistato: Merab-as. Jis šio vakaro tamada ir pokalbio vedlys. Pasakoja įspūdžius iš Lietuvos,
pokštauja sulietuvindamas tarptautinius žodžius, tačiau atsisako kalbėti apie politiką. Keista, nes beveik
apsipratome, kad užstalėje vieną akimirką šnekos pasisuka būtent apie ją ir tada jau teka tiesia vaga su
didesniais ar mažesniais emocijų potvyniais ir atoslūgiais. Tik vėliau sužinome, kad jis – sociologas, įvykdęs begalę tyrimų ir apie Gruzijos dabartį, pasak kitų
gruzinų, „žinantis bene viską“. Tačiau Merabas labiau
linkęs kalbėti apie Lietuvą, domėtis mūsų gyvenimo
smulkmenomis ir mąstymo niuansais, įstojimo į Europos Sąjungą ir NATO įtaka mūsų gyvenimui ir t. t.
Tik vėliau puse lūpų tarsteli: „Mes savo pusiau laisvo-

Tradicinis gruzinų namas Račos regione. 2008 m. liepos 7 d.
Jurgos Mockevičiūtės nuotr.

je šalyje daugiausia problemų patiriame dėl mentaliteto“. Negaliu jo guosti, kad mes taip pat, nes manau,
kad prasta paguoda parodyti, jog ir kaimyno kojinės
kiauros.
Liepos 4 d. Išvažiuojame prie jūros. Zura vairuoja, mes keturios sėdime ant galinės sėdynės. Pakeliui
tenka keisti ratą, paskui dar neatsargiai vairuojamas
sunkvežimis užkabina mūsų veidrodėlį. Tačiau vairuo-
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tojai greitai susitaria ir keliaujame toliau. Nors jaučiu miego stygių, negaliu sumerkti akių, – atrodo, kad
pražiopsoti tokius vaizdus būtų šventvagystė. Pakeliui
sustojame pavalgyti, paskui, jau leidžiantis serpantinu, stabtelime prie tiesiog pakelėje verdamų kukurūzų. Pasirodo pirmosios karvės. Gruzija – laisvų karvių šalis, jos tingiai stoviniuoja ant kelio, flegmatiškai
žvelgdamos į dideliu greičiu atlekiantį automobilį. Tik

Tbilisis. 2008 m. liepos 2 d. Jurgos Mockevičiūtės nuotr.

po įnirtingo pypsenimo teikiasi lėtai ir oriai pasitraukti duodamos kelią pravažiuoti. Dieną jų pilna ant visų
kelių, o vakare jos, matyt, eina namo. Apskritai šioje
šalyje gyvūnų teisių gynėjai turbūt neturėtų ką veikti
gyvūnų teisių varžymo klausimu – šunys ramūs tipena gatvėmis, menkai prižiūrimi, bet mylimi kiekvieno
praeivio, katinukas išsirango kaip akrobatas vien dėl
vilties būti paglostytas, o gal ir pamaitintas. Kaimuose laksto kiaulės, ir naminės, ir laukinės. Pastarosios,
nors ir baikščios, labai simpatiškos, sportiškos. Štai dėl
ko šašlykas toks skanus.
Pavakare pasiekiame savo viešbutį mažame pajūrio
miestuke Grigoleti. Dar spėjame išsimaudyti besileidžiančios saulės spindulių nutviekstoje jūroje ir jau turim skubėti į vakarienę, į kurią mus pakvietė ir vežasi
viešbučio šeimininkai.

294

Liepos 6 d. Vos spėjame į vakarinį traukinį, – vis dėlto negelbėjo pakeliui pakeistas ratas, tad Zura palieka
savo mašiną prie viešbučio ir toliau keliaujame „viešuoju transportu“ – traukiniais, taksi ir pakeleivingomis
mašinomis. Pavažiavę apie 150 km išlipame labiausiai
užterštame Gruzijos mieste Zestafoni ir susirandame
taksi – senutėlę Volgą, GAZ-24. Dar reikia nuvažiuoti apie 90 kilometrų Račos kalnyno keliu iki Zuros šeimos vasarnamio, kur mūsų laukia jo močiutė. Už lango
naktis, nieko nematyti, tad pagaliau leidžiu akims užsimerkti, bent jau kol taksi kažkur vidury kalnų stabteli. Taksistas sako: reikia vandens įpilti. Aišku. Per
turbūt ilgesnę negu 20 ar 30 metų draugystę su šia
mašina turėtų puikiai pažinoti jos įnorius. Zura skubiai informuoja, kad jei kas, kalnuose visada budi keturios stotys, iš kurių galima nelaimės atveju išsikviesti
sraigtasparnį. Minutėlę palaukiame, o paskui vėl užsupa Volgos spyruoklių liūliavimas. Naktį pasiekiame vasarnamį, kur laukia močiutės padengtas stalas ir miegas tyrame kalnų ore.
Liepos 7 d. Pasivaikščioję po kaimą, važiuojame į kal
no viršūnę. Šį kartą kaimyno iškviestu ir kalniečio
vairuojamu „kolchozniku“ (mūsų kaime tai vadinosi
viliuku...). Lietuviškai kalbamės, kad prie vairo – Šumacheris-2, vienaip ar kitaip – puikus vairuotojas, be
jokių dramų ar automobilio čiaudėjimo įveikiantis visas
kelyje pasitaikančias kliūtis. Pakylame iki vos ne kalno viršūnėje stovinčios cerkvės. Nepaisant purškiančio
lietaus, čia vyksta darbas – restauruojama ir atstatoma
bažnyčia. Kitaip negu Lietuvoje, čia didžiuosius griovybos darbus atliko ne sovietai, o žemės drebėjimai. Klausiu Zuros, kieno lėšomis tvarkomos bažnyčios. Pasak
Zuros, daugiausia viskuo rūpinasi Patriarchas ir Bažnyčia – valdžia ir bendruomenė. Dėl trūkumų kai kur
darbai apstoję arba visai nevyksta, tačiau net ir vienuolynai be stogo nelieka nelankomi, juose dega žvakutės,
gausu šventųjų, ypač šv. Jurgio, paveikslų.
Vakare ateina į svečius keletas kaimynų, močiutė
pluša, o kai pasiūlau pagalbą, slapčia tikėdamasi sužinoti bent banalias jų virtuvės taisykles (oi, kaip norėtųsi bent ką pasigaminti namie), ji oriai padėkoja ir
atsisako. Pasisėdėjimai užstalėse, žmonių stebėjimas ir
bendravimas su jais lengvai sugriauna stereotipą, kad
gruzinai – karšta pietiečių tauta. Jei reikėtų išsirinkti
vieną savybę šiai tautai apibūdinti, norėčiau įvardyti
ne aistringumą (o, kiek gi vis dėlto mus paveikė „Šuriko nuotykiai“ ir pasakojimai apie pavogtas nuotakas...),
o kiekvienam šios tautos atstovui būdingą orumą.
Liepos 8 d. Šiandien turėtume grįžti į Tbilisį, bet prieš
tai nusprendžiame pakeliui užsukti į kalnuose esančius vienuolynus. Iš kaimelio leidžiamės kalnų taku,
pasiekiame šalia kelio suręstą autobusų stotelę. Dar
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nusifotografuojame. Ir čia pat stabteli sunkvežimis.
Zura nedrąsiai mums pasiūlo galimybę nusileisti nuo
kalnų labai egzotišku būdu – sunkvežimio kėbule. Važiuojame serpantinu stovėdamos, įsitvėrusios kėbulo
krašto, pro akis mirga kalnai, matyti, kaip leidžiantis
keičiasi gamta ir vis labiau justi šilto vėjo gūsiai. Užsukame į senąją Gruzijos sostinę Kutaisi, vėlgi senutėle, bet puikios formos Volga kylame į kalną vienuolyno
link. Gelati. Šalia jo kažkada (XII–XIV a.) buvo įsikūrusi dvasinė akademija, kur buvo galima įgyti „aukštąjį“ išsilavinimą. Jos didingi griuvėsiai, stūksantys šalia gerai išsilaikiusio vienuolyno, ne tik liudija buvusią
galybę, bet ir graudina. Labai maironiškas jausmas.
Kairiau nuo cerkvės palaidotas didis Gruzijos karalius
Dovydas Statytojas, į kurį, pasak gruzinų, norėtų lygiuotis dabartinė valdžia (ne veltui čia pasimelsti prieš
inauguraciją vyko Saakašvilis). Apžiūrėję pakeliui pasitaikiusius vienuolynus, grįžtame į Gruzijos sostinę.
Liepos 9 d. Šiandien važiuojame į Kachetiją, vadinamuoju Kachetijos keliu. Pakeliui stabtelime Cinandalio
miestelyje, kur auginamos vynuogės puikiam baltajam
vynui „Cinandali“, čia savo rezidenciją turėjo garsi didikų Čavčavadzių giminė, o dabar – ir Gruzijos prezidentas. Puikus ansamblis su bambukų, žydinčių akacijų
ir kitų grožybių parku. Juo eidami pasiekiame pastatų grupę, leidžiamės į rūsį ir žengiame į vyno muziejų.
Jame – per 16 tūkstančių butelių. Kolekcijoje – vynai
iš viso pasaulio. Seniausias iš jų – Lenkijos pasiuntinio
padovanotas midaus butelis su aiškiai matoma 1841 m.
data. Klausiu, ar galiu bent pirštu paliesti. Ne, negalima, tai muziejus.
Pakeliui užsukame į turgų, susirandame prieskonių
pardavėją. Ji truputį nustemba, kai paprašome vos ne
visų prieskonių atsverti tris kartus po pusę kilogramo.
Turbūt savaitės apyvarta. Moteris pasikviečia keletą
vyrų ir jiems kažką sako gruziniškai. Netrukus jau stovime su ką tik nuskintomis rožėmis plaukuose ir rankose. Juokinga. Fantastiška. Romantiška. Išeiname
apdovanotos – gauname dar prieskonių, persikų, kažkoks pro šalį ėjęs gruzinas, išgirdęs, iš kur mes, suskumba atbėgti mums išrinkęs didžiulį arbūzą.
Toliau lankome vienuolynus. Kai kur reikia „padoriau“
apsirengti – pridengti rankas, kojas arba ir kelnes. Moterys čia gali įžengti tik su sijonu. Prie vienuolynų paly-
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ginti mažai neskoningų niekučių, prekiautojų įprastais
turistiniais suvenyrais.
Kelionę baigiame Alaverdi mieste, pas moterį, kuri audžia kilimus, gamina kitus tradicinius daiktus iš vilnos. Viską dažo natūraliais dažais, išgaunamais iš žalios Gruzijos gamtos. Kalbamės sustojusios darže. Aš
uostau pomidorų stiebus, jie kvepia daug skaniau už
bet kokius Pagirių ar ispaniškus pomidorus. Ji mosteli į
mano salotų spalvos skarą ir sako, kad rudenį, kai ateis
laikas, iš tų pačių stiebų gamins panašios spalvos dažus savo gaminiams. Ji ir jos padėjėjos paruošia mums
vakarienę. Stalas padengiamas vyno rūsyje, kuriame
kabo jos šešuro, keliančio ragą prie lūpų, nuotrauka,
kitos sienos papuoštos tradiciniais rakandais, kilimais,
ragų kolekcija. Rūsio grindyse įmūryta 14 ąsočių, kiek
viename iš jų telpa po 1200 litrų vyno. Šeimininkė pasakoja, kad kai juos plaudavo, žmonės turėjo dainuoti.
Iš ąsočio sklindanti daina buvo ženklas, kad esantis viduje plovėjas dar neužmigo ar nenualpo apsvaigęs nuo
alkoholio garų. Vyną juose laikydavo 2 ar 3 metus, o
paskui išgerdavo arba parduodavo. Šeimos atsargos.
Mes paprašome, kad leistų paragauti iš tradicinio rago.
Mums paaiškina, kad reikia gerti iki dugno, nes rago
juk nepastatysi. Kai geriama ne iš atskirų stiklinių, o
tik iš vieno rago, sakomas trumpas tostas. Trumpas jis
turėjęs būti dėl to, kad kitiems neprailgtų laukti, juk
iš ragų gerdavo ir per vestuves, kur susirinkdavo visas
kaimas, keli šimtai žmonių.
Liepos 10 d. Mūsų draugai palydi iki pat pasų kontrolės posto. Mojuojame, nesakome „ačiū“ – gruzinų kalba
tai reiškia „dink“, „lauk“, „varyk“; sakome, kad atvažiuotų pas mus.
Pabundu jau Lietuvoje. Galvoju, kad turbūt viso to susapnuoti neįmanoma.
Rugpjūčio 11 d. Vos mėnuo skiria mus nuo žydinčios
Gruzijos. Mūsų kasdienybė kelias pastarąsias dienas
virtusi žinių sekimu, laikas pasidalijęs nebe į valandas,
jį segmentuoja žinių atnaujinimai interneto puslapiuose. Mes dabar gyvename taip, o jie? Žinau, kad Aleksandras, kaip rezervininkas, su pirmąja banga išėjo į
karą. Jis Gori mieste. Kariauja. Klausiame, ar jis gyvas
ir beveik nesitikime jokio atsakymo. Parašo: aš gyvas,
ačiū, kad neapleidžiate.
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Valstybininkai ar pilietininkai?
Tomas Daugirdas

Šiandien Lietuvos viešojoje erdvėje
vyksta aiškiai matoma kova tarp vadinamųjų „valstybininkų“ ir „pilietininkų“. Įvardijimai kilo ir vartojami
dažniausiai kaip įžeidžiantys ar pašiepiantys žodžiai, įgyjantys įvairiausių prasmių. Žvelgiant iš šalies, ši
kova gali pasirodyti kaip vien žiniasklaidos ar kai kurių visuomenės veikėjų ir politikų pučiamas burbulas,
norint į save atkreipti plačiosios publikos dėmesį. Tačiau idėjos ir įvardijimai turi keistą galią pertvarkyti politinę tikrovę. Todėl atsiradusioji
perskyra yra ženklas, kad Lietuvos
politinės tikrovės struktūra kinta. Galima net tikėtis, kad ši priešprieša yra
naujo viešojo ir politinio Lietuvos pavidalo užuomazga.
„Valstybininkus“ atrado „pilietininkai“, taip apsibrėždami patys. Turbūt
tuščias reikalas būtų vardyti kaltinimus, kuriais yra apipilti vieni ir kiti.
Kalbama, kad valstybininkai esantys
„valdomos demokratijos“ atstovai, o
štai pilietininkai – neatsakingi ir veikiantys pagal priešiškų valstybių interesus. Antai Algimatas Šindeikis valstybininkų oponentus yra įvertinęs kaip
„populistus“. Pilietininkai savo ruožtu
kaltina valstybininkus noru privatizuoti valstybę, tai yra grupei žmonių
perimti į savo rankas svarbiausius
politinius sprendimus. Egidijus Aleksandravičius valstybininkus vadino
„biurokratiniu-ekspertiniu elitu oligarchijos rankose“. Nepaisant kaltinimų ir siekiant suvokti, kas šiandien
vyksta Lietuvoje, būtina atrasti abiejų
grupių vietą bendrame istoriniame ir
vertybiniame kontekste.
Valstybininkai ir pilietininkai yra
elito grupės, nesunkiai identifikuojamos pagal klasikines demokratijos
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vertybines kategorijas. Valstybininkai netiki, kad geriausias demokratinės valstybės valdymas yra daugumos piliečių balsas. Jie yra realistai,
gana skeptiškai žiūrintys į idėją, kad
kiekvienas žmogus ne vien gali, bet ir
sprendžia apie savo ir valstybės gyvenimą remdamasis protu ir bendro intereso supratimu. Jie labiau nei liaudimi pasitiki elitais, kurie turi reikiamos
patirties, yra įrodę ištikimybę valstybei. Liaudžiai turi būti sudarytos geros sąlygos dirbti ir gyventi, kuo mažiau verčiant ją įsitraukti į politinių
sprendimų priėmimą. Valstybininkai
neabejotinai yra hierarchinės demokratijos šalininkai ir jiems turėtų būti
artima monarchinės demokratijos idėja. Neatsitiktinai pastaraisiais metais
suaktyvėjo paieškos Lietuvos valstybės karalių palikuonių, kurie ir šiandien turėtų teisę į sostą, jei toks būtų.
Sunkiai įsivaizduojama, kad Lietuvoje atsiras demokratinė monarchija, tačiau nuoseklus valstybininkas neabejotinai turi bent apsvarstyti šią idėją.
Pilietininkai, kuriems šiandien aktyviausiai atstovauja Pilietinės demokratijos institutas, kai kurios visuomeninės organizacijos, labiausiai
apsibrėžia per valstybininkų kritiką.
Tačiau šioje kritikoje yra labai aiškios
jų pačių vertybės. Pirmiausia – pasitikėjimas kiekvieno žmogaus gebėjimu ir pareiga aktyviai
įsitraukti į politiką. Politinis veikimas, šalia kitų
užsiėmimų, turi tapti kiekvieno žmogaus kasdienybės dalimi, galbūt net
svarbiausia. Pilietininkai nepasitiki jokiais elitais ir mano, kad geriausi
sprendimai galėtų prii-

mami visiems piliečiams sprendžiant
tiesiogiai: dėl valstybės lėšų panaudojimo, valstybės vidaus ir užsienio politikos krypčių. Todėl pilietininkai linkę
nepasitikėti bet kokiu liaudies atstovavimu, Seimu ir kitomis rinktomis
valdžiomis, jose įžvelgdami galimą
liaudies ar „piliečių“ apgavystę. Pilietininkų veikimo būdas yra kontrolė ir
nepasitikėjimas valstybės institucijų
galia spręsti piliečiams svarbius klausimus. Valstybė jiems pirmiausia yra
piliečių reikalai ir rūpesčiai. Visos kitos valstybės problemos, tarp jų ir užsienio, yra antrinės.
Trumpai tariant, pilietininkų protėviai padėjo įvykdyti Prancūzijos revoliuciją, o jų broliai kitose šalyse šiandien organizuoja profsąjungas, rengia
ilgalaikius streikus ir kovoja prieš
ekonominę globalizaciją. Valstybininkų protėviai baisėjosi revoliucijomis,
bet kokiomis valstybinėmis suirutėmis bei maištais ir jų metu tarnavo
valdantiesiems kaip reakcionieriai.
Ir vieniems ir kitiems yra ką prikišti. Tačiau pagrindinis šiandien kylantis klausimas – kodėl priešprieša tarp
valstybininkų ir pilietininkų tapo tokia pastebima ir svarbi?
Kovojant už Lietuvos nepriklausomybę ir žlugus Sovietų Sąjungai, formavosi pasaulėžiūrinės, kartu ir politinės orientacijos, kurios klostėsi ant
ašies Rytai–Vakarai. Vakarietiška ateitis ir europinės vertybės buvo
priešpriešinamos sovietinei praeičiai ir vertybėms. Gana ilgą laiką tai
buvo aiškūs orientyrai.
Tačiau Lietuvai įstojus į
NATO ir ES, mes tapome „Vakarais“. Todėl va-
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karietiška orientyro pusė tapo nelabai
aiški, o gyvenimas vien atsiribojant
nuo (po)sovietinių įtakų gal ir reikalingas, tačiau mažai produktyvus.
Galiojusi orientacijų ašis prarado
prasmę dar ir todėl, kad Lietuvos politinės partijos ir visuomeninės organizacijos, sprendžiant iš jų deklaracijų,
yra provakarietiškos. Pagal tai, kurlink pakrypusios partijos ar žmonės,
labai sunku spręsti apie jų vertybes ir
pozicijas. Lietuvoje tarsi neliko realių
prieštarų, įsitikinimų, dėl kurių būtų
verta kovoti. Pasaulėžiūrų įtampos
dabartiniame politiniame ir visuomeniniame gyvenime yra tarsi išlaužtos
iš piršto ir imituojamos, nes juk jų turi
būti. Kitaip nevyktų demokratinis politinis gyvenimas. Tai žino kiekvienas
daugiau ar mažiau išprusęs viešojo
gyvenimo veikėjas.
Realių prieštarų ir pozicijų silpnėjimą pastebi daugelis žmonių. Jiems
viešasis gyvenimas tampa vis panašesnis į pragmatinių sandėrių lauką,
pridengtą bendriausių vertybių grimasomis. Grimasos gali linksminti ar
stebinti, bet jos sunkiai įtikina.
Netsitiktinai šiame pasaulėžiūrinių
priešpriešų vakuume ir iškilo valstybininkų ir pilietininkų konfliktas. Tai
yra tikras konfliktas. Niekas negalėtų
suabejoti, kad jis būtų imituojamas,
gelbstint šalį nuo politinių idėjų ir vertybių bado. Priešprieša sugebėjo nuožmiais priešais paversti ankstesnius
ideologinius ir asmeninius draugus.
Ji padalijo žiniasklaidą. Juk niekam
ne paslaptis, kad pilietininkų pozicijas palaiko portalas alfa.lt, LNK televizija ir dienraštis „Lietuvos žinios“, o
valstybininkus remia dienraštis „Lietuvos rytas“ ir, kaip kalbama, visuomeninio transliuotojo vadovybė.
Konfliktas yra toks tikras, kad kas
nors jį galbūt įvertintų kaip silpninantį valstybę. Iš tiesų, jis išjudina
dalykus, kurie per nepriklausomybės
laikotarpį apsidengė nuobodybės ir
suvienodėjimo dumblu.
Klaidinga būtų teigti, kad valstybininkai rūpinasi valstybės reikalais,
o pilietininkai užsiima vien kova su
valstybininkais. Abiems rūpi vals-
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tybės reikalai, nors juos jie supranta
skirtingai. Valstybininkai ir pilietininkai veikiausiai sutartų dėl daugelio dalykų vertinimo. Pavyzdžiui, Rusijos agresijos prieš Gruziją. Tačiau
klaidinga manyti, kad valstybininkai
ir pilietininkai yra išaugę iš provakarietiško Lietuvos politikos ir pasaulėžiūros sparno. Prosovietiškai galvojantieji ar jaučiantieji toli nedingo.
Jie drauge su „vakariečiais“, metaforiškai kalbant, lydosi tuose pačiuose
valstybininkų ir pilietininkų katiluose. Nors kol kas nėra akivaizdu, tačiau veikiausiai ankstesnės stiprios, o
šiuo metu susilpnėjusios įtampos tarp
provakariečių ir prosovietikų persikelia į pilietininkų ir valstybininkų grupių vidų. Jei šios orientacijos stiprės,
įgaus apibrėžtus pavidalus ir apibrėš
savo vertybes, tai vidinės įtampos turėtų išaiškėti.
Konfliktas tarp pilietininkų ir valstybininkų yra tikra galimybė Lietuvos
viešajam gyvenimui idėjiškai atsinaujinti. Tačiau tai sunkiai priimamas
iššūkis šiuo metu aktyviai veikiančioms politinėms grupėms. Žinia, jos
pagal klasikinius apibrėžimus grupuojasi „dešiniųjų“ ir „kairiųjų“ skalėje. Labiausiai klasikinėms partijoms
save priskiria konservatoriai ir social
demokratai. Kristalizuojantis pilietininkų ir valstybininkų pasaulėžiūrai, dešinieji ir kairieji atsiduria greta
kaip bendraminčiai, o ne kaip oponentai. Nors partijų viršūnės tarsi palaiko valstybininkų pusę, partijų viduje
esama žmonių, aiškiai priimančių pilietininkų poziciją. Pavyzdžiui, profesorius Genzelis, nuolat kritikuojantis
socialdemokratų nusigręžimą nuo paprasto žmogaus, aiškiai kalba kaip pilietininkas.
Kita vertus, natūraliai besiklostančios naujos įtampos skatina iš naujo
apibrėžti, kas yra kairieji ir dešinieji. Valstybininkai šiandien Lietuvoje pagal klasikinius apibrėžimus yra
arčiausiai „dešiniųjų“, bent konservatyvių dešiniųjų. Valstybininkai kalba
apie valstybės interesą, apie stiprią
valstybę ir ypatingą atsakomybę tų,
kurie priima sprendimus. Valstybi-

ninkai remiasi požiūriu, kad dauguma
piliečių nebūtinai priimtų geriausius
sprendimus valstybei. Žvelgiant iš jų
pozicijų, visi piliečiai nebūtinai turi žinoti viską, kas vyksta valstybėje.
Pilietininkai daug panašesni į kairiuosius. Jie yra „demagogai“ klasiki
ne prasme, „liaudies vedliai“. Tie,
kuriuos vadina „pilietininkais“, kalba apie žmonių pasaulį kaip savotišką klasių kovą, kai valdininkų klasė
stengiasi engti liaudį (ar „piliečius“).
Pastarieji yra raginami neapsnūsti ir
ginti savo interesus bei demaskuoti
valdančiųjų noro gyventi mažesniųjų
sąskaita apraiškas. Todėl pilietininkai yra labai smalsūs, ypač tuo, kas
susiję su įvairiais smulkiais žmonių
prasižengimais, su žmogiškomis silp
nybėmis. Jie domėsis, kas ir kaip yra
vežiojamas į darbą, kas kiek uždirba,
kas su kuo bendrauja, kas kur negražiai pasielgė.
Jei viešasis gyvenimas pasiduos
šiems pokyčiams, tai galbūt galiausiai
išsispręs vertybiniai paradoksai, ryškėję nepriklausomos Lietuvos politiniame gyvenime. Konservatyviausia
partija iš tiesų buvo LDDP ir jos įpėdiniai socialdemokratai. Jie tarsi tęsia
tradiciją, kurią sudaro per sovietinius
dešimtmečius susiklostę veiksenos ir
elgsenos įpročiai, tam tikra visuomenės struktūra ir piliečių bei valdančiųjų santykiai. Socialdemokratai mažai stengėsi ginti „paprastą“ žmogų,
jo interesus prieš stambiuosius kapitalistus, sudaryti sąlygas smulkiam
verslui ir panašių dalykų, ko tradiciškai tikimasi iš „kairiųjų“. Konservatorių partija tegalėjo remtis vertybių
ir įpročių restitucija. Jie tegali žvelgti į tikrovę, kurią buvo užgožęs ar net
perkeitęs sovietmetis ir puoselėti jos
atstatymo viltį.
Ar sugebės tradicinės partijos persigrupuoti pagal aktualias vertybines ir pasaulėžiūrines priešpriešas,
kurios šiandien ryškėja? Juk galime
atsidurti tokioje viešojo gyvenimo erdvėje, kur valstybininkų pasaulėžiūros propaguotoju ir vedliu taps Rolandas Paksas, o pilietininkų – Viktoras
Uspaskichas.
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Ar būties metafizika dar galima?
Marie-Dominique Philippe OP

Nesunku konstatuoti, kad būties problema bei būties ir
tapsmo, būties ir gyvenimo, būties ir minties, būties ir
meilės sąryšiai yra raktas į Vakarų filosofijos raidos –
nuo pirmųjų užuomazgų Graikijoje iki nebūties primato paskelbimo tam tikros krypties šiuolaikinėje filosofijoje – suvokimą.
Šių laikų pasaulyje galingas Heideggerio šauksmas
skelbia „būties užmarštį“ filosofijoje ir šis šauksmas
prasmingas. Būties užmarštis, kaip mėginsime paaiškinti, pirmiausia yra egzistencinio sprendinio užmarštis. Siekdamas iš naujo atrasti būties grynumą bei išvysti jos pirmykštį spindesį Heideggeris nedvejodamas
atmetė Wolffo metafiziką. Jis manė, kad taip jam iš esmės pavyks „išvalyti“ būties ieškojimus. Tiesą sakant,
Wolffo paieškos nė nebuvo būties paieškos, nes Wolffas
plėtojo baigtinės ir begalinės būties idėją. Heideggeris
norėjo atrasti pamatinę ontologiją, o ne onto-teologiją,
kuri baigtinybę paaiškina begalybe.
Heideggerio šauksmas siekė toliau už jo paties atradimus. Mums atrodytų, kad jais jis neatsakė į savo
paties šauksmą. Išties, „būties mąstymas“ atskirtas
nuo visų egzistuojančių esančių1, iš tiesų neatskleidžia, kas yra būtis. Todėl esame verčiami labai rimtai
paklausti, ar įmanoma pirmoji būties filosofija, kurią
pasitelkęs žmogaus protas atrastų giliausią tai-kas-yra
kaip yra plotmę, jos savąsias priežastis, suvokti, kas
iš esmės būdinga žmogaus asmeniui, galiausiai kelti
klausimą apie aukščiausią ir pirmąją tikrovę ir taip pasiekti filosofinę išmintį, pajėgiančią kontempliuoti pirmosios Būtybės, religinių tradicijų vadinamą Dievu ir
Kūrėju, slėpinį.
Taigi didžiausias Heideggerio nuopelnas yra tas, kad
Marie-Dominique Philippe (1912-09-08 – 2006-08-26) –
viena iškiliausių XX a. dominikonų asmenybių. 40 metų dėstė filosofiją Fribūro universitete, plėtojo teologinę mintį, buvo
vienas Bažnyčios atgimimo įkvėpėjų ir daugeliui – dvasios tėvas. 1978 m. jis įkūrė naują vienuolinę kongregaciją – Šv. Jono
bendruomenę. Jos įsikūrimo Lietuvoje penkiolikmečiui ir skiria
ma ši publikacija. Tekstą iš prancūzų k. (in: Aletheia: Ecole Saint
Jean, Revue de formation philosophique, théologique & spiritu
elle, 1993, Nr. 3, p. 39–56) vertė šv. Jono broliai ir seserys.
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jis galingu balsu paskelbė būties užmarštį. Dar anksčiau už jį būtinybę iš naujo atrasti tikrąją filosofinę teo
logiją užčiuopė Hegelis. Su gilia įžvalga jis įvardijo didžiąsias mūsų laikų kliūtis, trukdančias plėtoti pirmąją
filosofiją. Pirmoji kliūtis – pozityvizmas, teigiantis, kad
žmogiškasis protas geba pažinti vien moksliškai, vien
tai, ką gali pamatuoti. Taigi pozityvizmas susiaurina
„būtį į esantį“, nužemina ją iki jos sąlygotumo. Antroji
kliūtis – psichologizmas, išgyvenimus laikantis tikrove, taigi būtį painiojantis su gyvenimu, ir apie vieną, ir
apie kitą svarstantis vien pagal jų skirtingas sąlygas.
Hegeliškoji dialektika buvo stebinantis bandymas
įveikti šias abi kliūtis. Hegelis aiškiai pareiškė: „Juo labiau vystėsi baigtinių dalykų pažinimas, juo neribotesnė
tapo mokslų plėtra ir juo plačiau išsidriekė visos žinijos
sritys, juo labiau susiaurėjo dieviškojo mokslo ratas [...].
Mūsų epocha nebesielvartauja, kad nebeliko jokio Dievo pažinimo, priešingai – požiūris, kad šis pažinimas
yra net neįmanomas, laikomas aukščiausiu dalyku“2.
Ar taip tik kartais nenorėta įgelti Kantui, turint galvoje
jo antropologinį požiūrį? Beje, Karlas Barthas yra pasakęs: „Hegelio akimis žiūrint, šaunusis Kantastėra siauro akiračio kruopštus neūžauga, kuo sąžiningiau besikrapštantis savo landoje...“3 O gal – savo oloje?..4
Bet argi Hegelis neatrado dvasios absoliuto? Atradęs jį, jis tikėjosi atrasiąs ir tikrąją išmintį, teologiją.
Hegelio atradimas iš tiesų genialus, didingas, kerintis, bet ar tai tiesa? Ar tai tikroji filosofinė išmintis?
Ar Hegelis nėra vis dar pernelyg priklausomas nuo didžiojo posūkio Europos filosofijos istorijoje, kurį atliko Descartes’as? Žinia, jų tapatinti nereikėtų, bet tam
tikros priklausomybės esama. Turbūt Hegelio pažinimo kritika nesiekė taip toli, kaip to reikėjo, ir tai su1
Čia ir toliau verčiant svarbiausias filosofines sąvokas pirmiausia paisoma t. Marie-Dominique minties, jo filosofijos tradicijos supratimo ir
originalo prancūziško teksto, o ne vienos ar kitos tų sąvokų lietuviško
vertimo tradicijos. Vis dėlto, esant galimybei ir leidžiant tekstui, ten,
kur cituojami kiti filosofai, pasitelkiamas jau esantis lietuviškas vertimas (Vert. ir red. past.).
2
Georg W. F. Hegel, Leçons sur la philosophie de la Religion, t. 1:
Notion de la religion, Paris: Vrin, 1971, p. 12.
3
Karl Barth, „Hegel“, in: Cahiers théologiques, Paris, 1955, Nr. 38,
p. 18.
4
Plg. Platonas, Valstybė, VII.
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trukdė išsipildyti jo troškimui – atrasti tikrą pirmąją
filosofiją, išmintį. Argi jis nėra pasakęs: „Iš tiesų, René
Descartes’as yra moderniosios filosofijos pradininkas...
Jis – didvyris, atgaivinęs visų dalykų pradmenis ir
įdirbęs filosofijos dirvą, į kurią jis vienas po tūkstančio
metų kelionės parvedė filosofiją“5. Tačiau ar tikrai jau
galime sušukti: „Žemė!“? Ar tikrai Descartes’as parvedė mus namo?
Nukreipdamas savo mintį į dvasios gyvenimo pri
matą bei į jos gyvenimo absoliutų rutuliojimąsi savyje,
Hegelis sutapatina dvasios gyvenimą su savo dialektiniu metodu, kurį laiko visuotiniu. Todėl ir neatranda,
kas yra dvasia būties požiūriu6. Hegelio teologinė išmintis taip ir užsilieka jo imanentiškai besivystančioje
dialektikoje.
Tad norėdami įveikti pozityvizmą bei šiuo metu klestintį psichologizmą negalime pasitenkinti vien hegeliškąja dialektika, kad ir kokia ji būtų didi ir kerinti. Ar
dabarties pasaulyje nekyla būtinybė vėl atsigręžti į itin
realistinius Tomo Akviniečio ieškojimus? Tačiau nepamirškime, kad Tomas Akvinietis yra teologas. Taigi jis
tik pritaiko realistinę filosofiją. O mums reikia atrasti šios filosofijos grynumą – mūsų laikų pasaulyje tai
neatidėliotina. Vien giliausia to-kas-yra filosofijos plot
mė leidžia aptikti pirmosios Būtybės buvimą bei, kiek
tai įmanoma, kontempliuoti pirmojo Asmens „Aš esu“,
Jo dvasią, ir net, padedant krikščioniškajam tikėjimui,
kontempliuoti bei aiškinti tą nepaprastą dieviškosios
dvasios vaisingumą: Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią.
Todėl turime vėl suvokti, koks yra esmingiausias
mūsų proto gebėjimas, pranokstantis bet kokią savo
paties racionalią veiklą. Pranokdami savo proto tapsmą, turime atrasti tik jam būdingą tikslą. Argi mūsų
protas nėra sukurtas pirmiausia tam, kad suvoktų tai,
kas yra, pažintų žmogų, kuris yra tobuliausia mums
tiesiogiai pažįstama būtybė, ir galiausiai suvoktų neišvengiamą būtinybę paklausti: ar egzistuoja pirmoji Būtybė? Būtų labai įdomu ir kartu lengviau, jei tam tikslui pasitelktume Aristotelio filosofinius apmąstymus,
priešpriešintus tai pirmutinei, genialiai, stebinančiai ir
vis dar tebekeliančiai pasigėrėjimą, tik, deja, labai trapiai, Platono filosofinei sintezei. Ji išties grandioziška,
bet, manytume, rymo ant „molio kojų“. Mąstydamas

apie šią sintezę, Aristotelis suprato, kad reikia grįžti
prie patirties. Mat, jo manymu, Platonui trūko patirties7. Platonas taip ir neperprato žmogui būdingo sąlygotumo. Jis pernelyg susižavėjo savo paties meninėmis
idėjomis! Jei žmogus būtų meno kūrinys, tai „forma
savyje“ iš tiesų atitiktų tai, kuo žmogus labiausiai yra
žmogus, kitaip sakant, jo substanciją. Norint grįžti prie
patirties, pirmiausia reikia suvokti egzistuojančias tik
roves ir suprasti, kad tai, kas „potencialu“, savaime
nėra pamąstoma. Vien tai, kas egzistuoja aktualiai
kaip toks, paaiškina tai, kas potencialu. Tai reiškia,
kad būtent patirtis turi padėti mums atrasti egzistencinį sprendinį „šitai yra“. Pats egzistencinis sprendinys
jau nebėra patirtis, bet tam tikra meta-patirtis, patirčiai teikianti gilios ir originalios prasmės. Protas patirtyje tiesiogiai suvokia būtent tai-kas-yra.
Dabarties pasauliui labai reikia atrasti realistinę filosofiją. Tačiau tenka pripažinti, kad suvokti šios filosofijos pradinį tašką ir perteikti jos pradus nepaprastai
sunku. Šių sunkumų, kurie visada kilo ir kils, negalima nureikšminti. Vis dėlto šį pradinį tašką būtina išgvildenti ir palyginti su kitų filosofijų pradiniais taškais, – šiuo požiūriu ypač naudingas tėvo Maréchalio
veikalas Le point de départ de la Métaphysique. Dar būdamas jaunas Saulchoir d’Etiolles studentas perskaičiau šią knygą ir man ji labai patiko. Pagalvojau, ar
panagrinėti įvairių filosofijų „viršūnes“ nebūtų dar įdomiau? Juk „viršūnė“ aiškiausiai matoma, ji yra tikriausioji kiekvienos filosofijos bei kiekvieno filosofo dvasios,
proto bei širdies užmojų išraiška. Klausimą galėtume
formuluoti ir šitaip: ar aiškinti filosofijos pradinį tašką
per aukščiausią jos atradimą nėra geriausias būdas ir
jos tikrajam pradiniam taškui tiksliai nustatyti? Tada
galėtume patikrinti, kaip vienoks ar kitoks filosofijos
pradinis taškas veda būtent į vienokią ar kitokią pabaigą. Filosofas daro pažangą tik nuolat grįždamas prie
ištakų ir vis giliau įsisąmonindamas, kad ne jis įsigyja
tiesą, bet kad pats yra tiesos „įsigyjamas“. Girdėdamas
įtaigias ir įžvalgias kalbas apie Hegelio filosofiją ar veikiau apie jo teologiją, vis prisimenu Aristotelio žodžius
„Nikomacho etikoje“: „Aš myliu Platoną ir tiesą, bet tiesą myliu labiau“8. Kyla noras atkartoti „Aš myliu Hegelį, bet tiesą dar labiau!“ Be abejonės, Hegelio filosofija

5
Georg W. F. Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philoso
phie; cit. iš: Bernard Bourgeois, „Hegel et Descartes“, in: Etudes hégé
liennes, Paris, 1992, V, 3, p. 349; plg.: „Bet kas gi aš esu? Mąstantis
padaras. Kas tai yra mąstantis padaras? Tai padaras, kuris abejoja, suvokia, teigia ir neigia, nori ir nenori, taip pat įsivaizduoja ir jaučia“
(René Descartes, „Deuxième méditation“, in: Idem, Œuvres, t. IX–1,
Paris: Vrin, 1973, p. 22). „Tai šiuo metu man pažįstamas padaras, o kadangi kūnus suvokiame tik savo suvokimo galia [entendement], kuri
yra mumyse, o ne vaizduote ar jausmais, ir juos atpažįstame ne pagal
tai, ką suvokiame regėdami ar lytėdami, bet pagal tai, ką suvokiame
mintimi, tai neabejodamas žinau, kad man nieko nėra lengviau kaip
pažinti savo dvasią“ (Ibid., p. 26).
6
Heideggeris taip pat siekė įveikti autentiškai pirmajai filosofijai iš-

kylančias kliūtis, išsilaisvinti iš hėgeliškosios dialektikos ir atrasti tikrąją, „pamatinę ontologiją“. Bet ar jis tikrai suvokė hėgeliškosios intuicijos gelmę? Ar ne todėl, kad jos nesuvokė, jis liko joje įkalintas prieš
savo paties valią, o jo filosofija nepajėgė sukritikuoti Hegelio, kad jį
viršytų ir pasiektų šaltinį?
7
Žr. Aristoteles, De generatione et corruptione, I, 2, 316a 5–6.
8
„O vis dėlto, norint išgelbėti tiesą, bus geriau – ir net būtina – atmesti net ir tas mintis, kurios mums yra pasidariusios savos ir tarsi į
širdį įaugusios, – juk mes esame filosofai. Ir draugai, ir tiesa mums yra
mieli, bet mūsų šventa pareiga atiduoti pirmenybę tiesai“ (I, 5, 1096a,
14–17; cit. iš: Aristotelis, Rinktiniai raštai, iš senosios graikų k. vertė Jonas Dumčius, Vilnius: Mintis, 1990, p. 68).
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iš visų Naujųjų amžių filosofijų yra pati stipriausia ir
skvarbiausia proto požiūriu. Ir krikščioniui ji gal pasirodys kai kuo nuostabi, gundanti, viliojanti. Tačiau iš
pradžių pasverkime jos realizmą ir jos tiesą! Ar dialektinis filosofo mąstymo kelias lygintinas su krikščionio,
gavusio apreiškimą iš Dievo, mąstymo keliu? Juk jie
tokie skirtingi! Vis dėlto krikščionių teologas taip pat
argumentuoja. Tikėjimas anaiptol nepanaikina nei jam
būdingo būdo samprotauti, nei jo proto, net atvirkščiai.
Tad ar dialektinis mąstymas yra tikrasis krikščionio
mąstymas? Hegelis tuo nė kiek neabejoja! Bet ar tikrai
tokie ieškojimai religiški? Hegelio dialektinį mąstymą
būtų įdomu palyginti su Tomo Akviniečio, pasisavinančio realistinę, tai yra Aristotelio metafiziką, teologiniu
mąstymu. Kuris labiau atitinka tiesą? Žinia, šiuodu genijus lyginti sunku, bet šiandien kito kelio nėra. Reikia rinktis vieną arba kitą, todėl būtina žinoti, kuris iš
jų arčiau tiesos, arčiau filosofinės išminties. Privalome
suprasti, kuris iš jų atveria didesnę galimybę autentiškiau vystytis žmogaus dvasiai. O krikščionio vardu dar
paklauskime, – nes kalbama apie krikščioniškąją teologiją, – kuris geriau paaiškina Kristaus Apreiškimą?
Tai labai svarbu. „Nikomacho etikos“ pabaigoje Aristotelis sako: „Kas lavina savo intelektą bei kas jį puoselėja, atrodo, gyvena geriausiai ir yra labai mylimas
Dievo“9. Iš esmės filosofas ir teologas trokšta to paties –
kuo giliau pažinti tiesą.

***
Idant ši takoskyra mums taptų lengviau įžvelgiama,
palyginkime, kuo baigiasi Aristotelio filosofija ir kuo –
hegeliškoji dialektika. Tai nepaprastai svarbu ir įdomu.
Toks palyginimas peršasi savaime, nes pats Hegelis
savo didžiausią veikalą, „Filosofijos mokslų enciklopediją“, užbaigia cituodamas giliausio pasigėrėjimo vertą, niekad nepasensiantį ir visada aktualų Aristotelio
tekstą. Rasi, šis išliekantis aktualumas būdingas kontempliacijai, išminčiai. Išmintis neturi amžiaus, nes
pasiekia aukščiausią, amžiną Tikrovę. Aristotelio filosofijos baigmė kelia tikrą pasigėrėjimą. Gali skaityti ir
skaityti šį tekstą – toks jis neišsemiamas! Maža tėra
filosofų ir net teologų taip giliai kontempliavusių Dievą
patį savaime! Dažnas, cituodamas šį Aristotelio tekstą,
jį interpretuoja savaip ir taip atskleidžia savo paties išmintį. Hegelis visada pripažino Aristotelio filosofijos diX, 9, 1179a, 22–24; cit. iš: Ibid., p. 268.
„Aristotelis yra vienas iš pačių turtingiausių ir universaliausių genijų“ (Georg W. F. Hegel, Filosofijos istorijos paskaitos, t. 2, Vilnius:
Alma littera, 2000, p. 122); „Iš tikrųjų savo spekuliatyviu gilumu Aristotelis pranoksta Platoną, jam būdingas nuodugnus spekuliatyvumas
bei idealizmas, ir net labai plati empirinė medžiaga jo nepriverčia pakeisti šio požiūrio pažino“ (Ibid., p. 123); „Aristotelis didis ir sumanus,
kai šitaip jungia apibrėžtis į vieną sąvoką, kai itin paprastai plėtoja
9

10
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dybę10, ir, norėdamas pagerbti Aristotelį, savo veikalą
baigė minėta citata, parodydamas, kad bet kuriam ieškotojui ar filosofui šis tekstas tebeturi išskirtinės reikšmės ir siekia filosofijos „viršukalnę“. Tomas Akvinietis
tai pripažino dar anksčiau už Hegelį. Ar ne stebėtina
suprasti, kad Tomas Akvinietis ir Hegelis susitinka ant
šios „viršukalnės“, jiedu abu pripažįsta, kad Filosofas
čia suvokė aukščiausią bei galutinį dalyką. Tačiau kiekvienas tai pripažįsta savaip. Galbūt kaip tik šio teksto
egzegezė geriausiai padės suvokti ir vieno, ir kito genialumą bei skirtingumą.
Aristotelis pirmosios filosofijos Λ knygoje siekia paaiškinti, kas yra Dievas, Jo ti esti. Visų pirma jis teigia, kad Dievas yra „nejudama substancija“11, „toks
pradas, kurio substancija yra aktas“12. Ši pirmoji Būtybė – „aukščiausia judinanti, pati nejudinama, amžina
būtybė, [gryna] substancija ir [grynas] aktas. Taigi tai,
kas trokština ir mąstytina kaip tik šitaip ir judina. Jie
judina būdami nejudinami“13.
Taigi Jis egzistuoja būtinai ir kadangi yra būtinas,
Jis yra geras, būtent taip Jis yra pradas [...]. Šiuo pradu remiasi dangus ir gamta. Jis visąlaik gyvena tuo,
kas mums yra visų geriausia ir tetrunka akimirksnį.
Jis, priešingai, taip esti amžinai (mums tai neįmanoma), nes Jo aktas taip pat yra ir Jo džiaugsmas...
Mintis, ta, kuri yra savaime – apie tai, kas geriausia
savaime, o aukščiausioji mintis – apie tai, kas aukščiausia. Taigi protas suvokdamas tai, kas pamąstoma,
mąsto pats save. Išties, suvokdamas bei pažindamas
tai, kas pamąstoma, protas tampa pamąstomu ir sutampa su tuo, kas pamąstoma. Nes protas yra to, kas
pamąstoma, ir substancijos (to pirmojo, kas pamąstoma) talpykla, ir juos abu turėdamas protas pasiekia
tikslą. Kaip tik tuo, atrodo, protas ir yra dieviškiausias, o kontempliacija yra tai, kas maloniausia ir kilniausia. Tad jei ši laimė, kurią mes patiriame tik akimirksniais, Dievui priklauso amžinai, tai nuostabu.
Po to Aristotelis kontempliuoja Dievo gyvenimą ir
teigia:
Gyvenimas taip pat priklauso Dievui. Iš tiesų, proto aktas yra gyvenimas, ir pats protas yra aktas. Ir jo
savaiminis aktas yra tobulas ir amžinas gyvenimas.
Taigi mes sakome, kad Dievas yra tobula ir amžina
gyva būtybė, nes gyvenimas ir nenutrūkstantis bei
savo mintį, kai keliais žodžiais geba suformuluoti sprendimą“ (Ibid.,
p. 136); „Aristotelį daugelis laiko žmonijos mokytoju; jo sąvoka prasiveržė į visas sąmonės sritis; ir šitas sąvokinių apibrėžčių išskaidymas,
kuris taip pat yra būtinas, kiekvienai sričiai davė gilių ir teisingų minčių“ (Ibid., p. 225).
11
Aristoteles, Metaphysica, Λ, 6, 1071b, 4.
12
Ibid., 7, 1071b, 20.
13
Ibid., 7, 1072a, 24–26.
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amžinas laikas priklauso Dievui. Iš tiesų kaip tik tai
ir yra Dievas.14

ir cituoja šį Aristotelio tekstą, teigdamas, kad „amžinoji
idėja, esanti savyje ir sau, tampa veikianti, gimdo save
bei amžinai mėgaujasi savimi kaip absoliuti dvasia“15.
O „Filosofijos istorijos paskaitose“ tvirtina:

Skaitydami šį tekstą, išreiškiantį Aristotelio išminties žvilgsnį, nesunkiai numanome, kad visa jo filosofija – jo gamtos bei visatos tvarkos suvokimas, žmogaus
Absoliučiu ir tikru dalyku mes laikome vien tą, kukaip tiesiogiai pažįstamos tobuliausios gyvos būtybės
rio subjektyvumas ir objektyvumas yra tas pat, taisuvokimas, jo požiūris į tai,
gi yra tapatu; ir Aristotelis
kas yra kaip būtis, t. y. visa
išsakė šitą mintį. Absoliutus
pirmosios filosofijos analizė
mąstymas (Aristotelis jį vadi– baigiasi pirmosios Būtybės
na dieviškuoju nous), dvasia
kontempliacija. Ši kontemsavo absoliutume, šitoks mąspliacija – tai tobuliausia žmotymas – tai mąstymas to, kas
gui pasiekiama laimė. Aristoyra geriausia, kas yra tikslas
telis tai parodo „Nikomacho
savaime ir sau; kaip tik tai
etikoje“. Taigi apie šią konir yra save mąstantis nous.
templiaciją jis kalba ne pirŠitą priešpriešą, šitą veikla
mojoje filosofijoje, bet užbaigatsiskleidžiantį skirtumą ir
damas etikos traktatą. Tai
jo įveiką Aristotelis išreišlabai reikšminga, nes padeda
kia teigdamas, kad nous pats
suprasti Aristotelio spekusave mąsto pasisavindamas
liatyviosios filosofijos – tiesos
mintį, mąstomąjį objektą.
ieškojimą dėl tiesos – ir praktinės, laimės siekimo filosofiIr priduria:
jos, sąsają. Pasiekusios „viršūnę“, šios filosofinės paieškos
Jeigu minties turinį, objek(spekuliatyvioji ir praktinė)
tinį jos turinį, laikytume diesusieina, nors etika prasidevišku, tai būtų neteisingas
da kitaip negu pirmoji filosopožiūris; tačiau visa veikimo
fija. Aristotelio etika baigiasi
visuma yra dieviška. Pasak
kontempliacija: jis mano, kad
Aristotelio, teorija yra veidorybių siektina, idant galiaukliausias ir džiugiausias daMarie-Dominique Philippe OP
siai kontempliuotume Dievą.
lykas, tatai užsiėmimas minIr savo etikos filosofijoje jis teikia tiek svarbos drautimis, tuo, kas pasisavinama veikla. […] Nous mąsto
gystės meilei taip pat tik tam, kad pagaliau galėtume
tik pats save, nes jis yra tai, kas puikiausia. Jis yra
kontempliuoti pirmąją Būtybę, grynąjį Aktą, Minties
minties mintis, jis yra minties mąstymas; taip išsakoMintį (noesis noeseos). Pagaliau pirmoji filosofija reikama subjektyvumo ir objektyvumo vienybė, ir būtent
linga, idant pasakytume ką nors tikra apie Tą, kuris
tai yra puikiausia. Absoliutus galutinis tikslas, nous,
yra pirmoji Būtybė, pranokstanti visokį potencialumą
kuris pats save mąsto, – tai yra gėris; pastarasis yra
ir judėjimą, apie Tą, kuris yra amžinas ir kurio gyvetiktai pats su savimi, egzistuoja pats dėl savęs. Taigi
nimas yra savęs paties kontempliacija. Šie Aristotelio
tai yra pati aukščiausia Aristotelio metafizikos viršūteiginiai labiausiai stebina tuo, kad apima ir suvienija
nė, didžiausias spekuliatyvumas, virš kurio nebeįmavisas pirmosios filosofijos analizes, ir kartu jas viršija.
noma pakilti16.
Dabar panagrinėkime, kaip minėtus Aristotelio teiginius interpretuoja Hegelis. Jo manymu, jie iliustruoja
…Ir kartu didžiausias praktiškumas, nes tai aukšir net išbaigia visą jo filosofinę sistemą, visą jo filosofičiausia žmogaus laimė.
nę sintezę. Jis mano, kad Aristotelio teiginiai iš tikrųjų
Peršasi išvada, – ką tik labai aiškiai pasakyta, – kad
atitinka tai, ką teigia jis pats; kaip tik tai neįtikėtina ir
Hegelis tapatina nous, mūsų dvasią, su Dievo dvasia,
nuostabu. Baigdamas „Filosofijos mokslų enciklopedivadinasi, su pačiu Dievu. Žinia, Hegelis ginasi tai sują“ jis aiškina trečiąjį silogizmą, t. y. „filosofijos idėją“,
tapatinęs17. Jis lieka tikintis ir krikščionis, pripažįstanIbid., 7, 1072b, 10–30.
Georg W. F. Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques, t.
3: Philosophie d‘esprit, Paris: Vrin, 1988, p. 374.
14
15
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Georg W. F. Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques, t.
1: La Science de la logique, p. 140–141.
16
17
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tis savo tikėjimu, kad mūsų protas nėra Dievo Protas.
Vis dėlto jis tvirtina: „Dievas yra tiek Dievas, kiek Jis
žino pats apie save – Jo žinojimas apie save, beje, yra
savęs suvokimas žmoguje ir žmogaus žinojimas apie
Dievą. Šis žinojimas progresuoja žmogaus savęs pažinimo Dievuje kryptimi“18. Viena aišku: Hegelio manymu, absoliutas yra save mąstanti dvasia. Dvasia turi
išskirtinę savivokos dovaną. Jos mąstymas apie save
yra jos pačios mintis, taigi kai dvasia kontempliuoja,
ji kontempliuoja save. Jei ji nekontempliuoja, ji skiriama, bet kontempliuodama dvasia turi saviaišką, kuri
kyla iš to, kad kontempliuodama ji kontempliuoja save.
Tai leidžia suprasti, kodėl Hegelio filosofija buvo pavadinta „pasitikėjimo savimi“ filosofija19.
Viską, ką Aristotelis teigia apie Dievo Dvasią, Hegelis priskiria tiesiog dvasiai, savo dvasiai. Ir viską, ką
jis suvokia apie savo dvasią, priskiria Dievo Dvasiai.
Mat Dievo pažinimas apima Dievo savižiną žmoguje:
Dievo pažinimo nebegalima atskirti nuo žmogaus Dievo pažinimo. Štai kur susieina Hegelio filosofija ir Aristotelio, taip pat ir Tomo Akviniečio mintys. Bet čia jos
ir išsiskiria!
Šiuos Hegelio teiginius būtų įdomu sugretinti su
Descartes’o teiginiais apie laisvę, Dievo ir mūsų laisvę. Anot Descartes’o, laisvė leidžia užčiuopti tam tikrą Dievo ir mūsų dvasios tapatumą. Ji yra lyg „sąlyčio taškas“ tarp jų. Žinoma, Descartes’as netapatina
Dievo su žmogumi. Bet žmogaus prote (entendement)
glūdinti laisvės idėja, kuri padedanti žmogui pasiekti
kai ką dieviška. Ar tik ne štai čia užčiuopiame kai ką
labai svarbaus? Argi pirmoji Hegelio intuicija nebuvo
tos giliosios, kone begalinės20, laisvės atradimas dvasioje? Būtent po šio atradimo Hegelis laipsniškai, dialektiškai išplėtojo savo mintį iki tos kontempliacijos
kontempliacijos, minties minties.
Dabar iškelkime tokį klausimą: kuo skiriasi Aristotelio pirmosios filosofijos pabaiga Λ knygos 7-ame skirsnyje, kur Aristotelis teigia, kad Dievas yra minties mintis, nuo dialektinio Hegelio mąstymo, kuris galiausiai
baigiasi teiginiu, kad pati dvasia yra minties mintis?
Ar tai ne pats įdomiausias ir esmingiausias klausimas,
kurį šiandien turėtų išsikelti filosofai? Reikia priešpriešinti šių dviejų filosofų ieškojimus – panašiai darė ir

Bažnyčios Tėvai, manę, kad teologija gimsta iš Dievo
žodžio. Jų manymu, Dievo žodis yra lyg titnagas. Jei du
titnagus trinsi vieną į kitą, išgausi kibirkštį. Bendraudami su tokios gelmės intelektais ir juos priešpriešindami, – kaip tikintysis, neabejoju, kad amžinybėje jie

18
Georg W. F. Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques, t.
3, p. 354.
19
„Hegelio filosofija – tai „pasitikėjimo savimi“ filosofija. [...] Jei supratome, kad sutikome žmogų, besąlygiškai ir neabejotinai vertą pasitikėjimo savimi pačiu, žmogų, kuris gali abejoti viskuo, nes nė akimirkos neabejoja savimi, žmogų, kuris visa pažįsta, nes pažįsta save
patį – jei tai supratome, tai savo rankose turime raktą į visą šį labirintą
[...]. Kadangi čia kalbame apie filosofiją, tai pasitikėjimas savimi čia yra
mąstančio žmogaus pasitikėjimas savimi. Toks Hegelio pasitikėjimas
kyla iš jo įsitikinimo, kad jo mintis ir jo mąstomas objektas yra lygiaverčiai, kitaip sakant, jis mano, kad jo mintis visiškai išsitenka jo mąstomajame objekte, o jo mąstomas objektas visiškai išsitenka jo mintyje.
Jis pasitiki šių dviejų dalykų lygiavertiškumu, nes – būtent tai yra jo pa-

slapties paslaptis – jis pasitiki šių dviejų dalykų tapatumu, įvykstančiu
mąstant. Tą minties ir mąstomo objekto tapatumą, įvykstantį mąstant,
Hegelis ir vadina dvasia. Tad Hegelio pasitikėjimas savimi yra ir pasitikėjimas dvasia, kuri savo ruožtu tapati Dievui. Todėl pasitikėjimas dvasia ar Dievu plačiąja ir griežtąja prasme turi būti pasitikėjimas savimi,
nes „savimi“ ir dvasia galiausiai sutampa, lygiai kaip sutampa mintis ir
mąstomas objektas. Šio pasitikėjimo skelbimas ir dalijimasis juo su kitais – tokia yra šios filosofijos prasmė“ (Karl Barth, op. cit., p. 15–16).
20
„Pamatinė ir nuolatinė hėgeliškojo apmąstymo tema – laisvė, suvokiama kaip begalinis gyvenimas, kitaip sakant, kaip neribojama Kito
egzistencija, kaip būtis-namie (bei sich sein) tame, kas yra“ (Bernard
Bourgeois, Hegel à Francfort..., Paris: Vrin, 1970, p. 9).
21
Žr. René Descartes, „Discours de la méthode“, in: Idem, Œuvres, t.
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kuo puikiausiai sutaria, – ar ne taip atrasime kai ką,
kas mums yra be galo reikšminga?
Descartes’o teiginiai, taip priešpriešinti Aristotelio
teiginiams, yra tiesiog pribloškiantys21. Mat paaiškėja,
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kad Descartes’as prieštarauja Aristoteliui. Aristotelio
manymu, klausimai turi tvarką. Pirmasis ir pamatinis
klausimas yra ei esti (ar tai egzistuoja?), o antrasis –
ti esti (kas tai yra?)22. Visas Aristotelio filosofijos realizmas paremtas pirmuoju klausimu ir atsakymu į šį
klausimą. O Descartes’as klausimų tvarką ima ir apverčia aukštyn kojom: kadangi idėjos yra įgimtos, tai
pirmasis klausimas yra ti esti! Pirmiausia jis siekia suvokti proto turimų idėjų reikšmę, ir tik paskui jis klausia, ar šios idėjos egzistuoja – ei esti?
Tad pirminių proto klausimų tvarka yra apversta aukštyn kojom. Aristotelis sako, kad nereikšmingi
skirtumai ieškojimų pradžioje virsta didžiuliais nesutapimais pabaigoje23. O čia svarstome apie pamatinį
filosofinės minties tvarkos skirtumą. Iš pirmo žvilgsnio, nesigilinant, šis skirtumas atrodo visai nereikšmingas – skonio reikalas! – bet filosofinio ieškojimo pabaigoje jo padariniai yra didžiuliai. Jei savo mąstymo
kelią pradedu nuo samprotavimo apie įgimtas idėjas,
tai reikšmės klausimas man tampa svarbiausias. Taip
įklimpstu į filosofavimą apie galimybes ir prie tikrovės
tegaliu grįžti vien žiūrėdamas ir aiškindamas ją per
savo idėjų prizmę. Ir net jei man pavyksta nutraukti
skraistę nuo Dievo buvimo, vis tiek Jo buvimą tegalėsiu mąstyti ir aiškinti per savo idėjų prizmę. Taigi tik
rovę suvokiu ne tokią, kokia ji yra, bet tokią, kokią ją
matau per savo idėjų prizmę.
Jei filosofas pirmiausia domisi egzistuojančiomis tik
rovėmis, ypač tobuliausia ir tiesiogiai man pažinia tik
rove – egzistuojančiu žmogumi – tai kelti klausimus
apie save patį kaip apie gyvą būtybę, jam, žinoma, parankiausia. Tačiau jam gresia per didelio subjektyvumo pavojus! Todėl, vengdamas suklysti, filosofas klausinėja pažįstamų žmonių. Vis dėlto jis niekada neturėtų
pamiršti, kad kai kas pranoksta vidines patirtis ir yra
bendra joms ir išoriškesnėms, pojūčius apimančioms
patirtims apie kitus žmones, kai kas yra radikaliau –
tai egzistencinis sprendinys „šitai yra“. Egzistencinis
sprendinys, pranokdamas visų egzistuojančių patiriamų tikrovių būdingąsias savybes, pasiekia aktualiosios
jų egzistencijos gelmę. Būtent egzistenciniu sprendiniu
atsakoma į pirmąjį Aristotelio klausimą: ar šitai egzistuoja? Šio klausimo kaip pirmutinio iškėlimas reiškia,
kad egzistencinis sprendinys „šitai yra“ yra pirmasis
ir pamatinis. Aristotelis, šį klausimą keldamas Platono filosofijos akivaizdoje, analizuoja tikrovę, apklausia
ją įvairiais būdais, skirtingais požiūriais, idant pamažu pakiltų iki save mąstančios dvasios: atsispirdamas
nuo „šitai yra“ pamažu atrandu „aš esu“. Šis vidinis „aš

esu“ potyris, susietas su „šitai yra“, lieka labai reikšmingas tyrinėjant tai-kas-yra kaip būtis, nes kaip tik ir
siekiame atrasti dvasią jai savitos, asmeniškos būties
aspektu. Šią akimirką aš suvokiu ir liečiu tai-kas-yra
nebe iš išorės, bet iš dvasios vidaus. Galėtume sakyti,
kad visa pirmosios filosofijos analizė baigiasi šiuo „aš
esu“ teiginyje suvoktu žmogaus asmens pažinimu. Šitaip imu suprasti, kad žmogaus asmuo pajėgus valdyti
pats save, kreipti save ieškoti tiesos, kontempliatyviai
ieškoti pirmosios Būtybės. O jei šis asmuo krikščionis,
tai imu suprasti, kad jis gali pasiekti ir tą aukščiausią
kontempliaciją, kontempliuodamas ne vien „minties
mintį“, bet ir nuostabų Dievo vaisingumą.
Atkreipkime dėmesį, kad ši filosofija, prasidedanti patirtyje suvoktu egzistenciniu sprendiniu, baigiasi naujaip suvokta išorine ir vidine „aš esu“ patirtimi. Taip ji
pasisavina visą dvasios filosofiją ir atranda pirmosios
Dvasios, minties minties, egzistavimą. Tad šitaip ji baigiasi teologine kontempliacija. Palyginę šią filosofiją su
Descartes’o ar net Hegelio filosofija, galime teigti, kad
pirmiausia ji suvokia Dievo transcendenciją. Po to, apmąsčiusi kūrimo aktą, ji atskleidžia Jo imanenciją, Jo
beribį buvimą. Descartes’o ir Hegelio filosofijos Dievo
transcendencijos ieško intencionalioje imanencijoje.
Descartes’ui jos paaiškinti nepavyko. O Hegelis, pradėjęs savo ieškojimus nuo tikėjimo akto, gerbia Dievo
transcendenciją, bet nuosekliai jos nepaaiškina.
Šis ryškus Aristotelio ir Descartes’o filosofijų pradinių taškų skirtumas atskleidžia dvi didžiąsias europietiškos filosofijos kryptis: to, kas yra, realistinę filosofiją
ir to, ką reiškia mūsų idėjos, idealistinę filosofiją. Hegelio filosofijos, kaip ir teologo Tomo Akviniečio, pradinis
taškas yra tikėjimu pažintas krikščioniškasis Apreiškimas. Šv. Tomas, remdamasis savo tikėjimu ir taikydamas Aristotelio filosofiją, parengia mokslinę teologiją.
O Hegelis, apmąstydamas savąjį – liuterono – egzistencinį sprendinį apimantį tikėjimą, plėtoja dialektinę teologiją ir pirmiausia pradeda svarstyti apie save
mąstančią dvasią, minties mintį. Taigi nors Hegelį su
Descartes’u daug kas sieja, tačiau daug kas ir skiria.
O dabar būtų be galo įdomu patyrinėti, kaip teologas Tomas Akvinietis, pasitelkdamas asmens metafiziką, išdėsto Kristaus asmens slėpinį: jis pasitelkia visas metafizines paieškas žmogaus asmens klausimu,
idant teologiškai suvoktų itin svarbų ir esmingą Žodžio, tapusio kūnu, Kristaus, slėpinį. Hegelis neklysta teigdamas, kad krikščioniškosios minties centras
yra žmogus-Dievas, Dievas, kalbantis per žmogų, Dievas egzistuojantis, esantis žmoguje24, o per šį žmogų-

VI, Paris: Vrin 1973, p. 32–33; Idem, „Deuxième Méditation“, in: Idem,
Œuvres, t. IX–1, p. 20; Idem, „Sixièmes réponses“, in: Idem, Œuvres, t.
IX–1, p. 225–226; žr. Martial Guéroult, Descartes selon l’ordre des rai
sons, t. 1, Aubier éd. Montaigne, 1953, p. 78: „Jei žinau, kad egzistuoju
(quod), tai tik todėl, kad žinau, kas (quid) aš esu, t. y. esu mąstantis“.

Žr. Aristoteles, Analytica Posteriora, II, 8, 93a, 17 ir t.
Žr. Aristoteles, De Caelo, I, 5, 271b, 4–6.
24
„Kanto filosofijoje klausimų klausimas, apimantis kitus tris filosofinius klausimus, skamba: ‚Kas yra žmogus?‘“ Hegelio manymu, pamatinis filosofinis klausimas yra šis: „Kas yra žmogus-Dievas?“ ir yra
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Dievą toji mintis stengiasi pažinti Tėvą ir pačią Tėvo
Dvasią, kuri yra tarsi paslapties paslaptis. Žodis, mylimasis Sūnus – tai pirmoji Tėvo paslaptis, o paslapties paslaptis, drįstu sakyti, yra Dvasia, Šventoji Dvasia. Šiuo vardu „Šventoji Dvasia“ išreiškiame šviesos ir
meilės vienovę. Žmogus, kuris yra krikščionis, filosofas
bei teologas, žino, kad labiausiai jis turi siekti vienybės
su Jėzumi, su Kristumi, o per Jį – vienybės su Tėvu.
Antai Tomas Akvinietis nedvejodamas teigia, kad pati
giliausia mistinė patirtis, teikiama per išminties dovaną, – tai šauktis Dievo kaip Tėvo – „Aba, Tėve !“25 Tai
iš tiesų aukščiausia patirtis: pažinti save kaip mylimąjį
Tėvo vaiką Jo viengimyje mylimajame Sūnuje. Tačiau
jis pabrėžia, kad reikia skirti filosofiškai ieškantį ir filosofiniu metodu besiremiantį protą nuo tikėjimo, kuris
priimamas protu ir keičia protą. Savo veikale Summa
Contra Gentiles jis labai aiškiai atlieka šią perskyrą26.
Tomas taiko Aristotelio filosofiją ir nebeseka savo mokytoju Albertu Didžiuoju, idant parengtų įžvalgesnę,
aiškesnę mokslinę teologiją. Tai rodo, kaip atkakliai
Tomas ieškojo tiesos ir rinkdavo ją ten, kur rasdavo –
jis nepaisė, kad Avicena tikintis, o Aristotelis netikintis: svarbiausia jam buvo tai, kad filosofijos lygmenyje
Aristotelis atrado gilesnę tiesą. Tiesos ieškojimas Tomą
Akvinietį padarė neįtikėtinai drąsų.
Čia turime iškelti aikštėn kai ką labai svarbaus: katalikiškosios ir liuteroniškosios perspektyvų skirtumą. Liuterio supratimu, gimtosios nuodėmės padariniai sužalojo žmogaus protą, todėl jis nepajėgus teigti
tiesos. Vien tikėjimas galįs jam sugrąžinti tiesos nuovoką ir padėti priimti tiesą. Todėl mąstantis liuteronas, trokštantis savo tikėjimu visiškai įsisavinti Dievo
žodį, apsiriboja vien savo tikėjimu. Tikėjimas jam teikia Dievo slėpinio suvokimą ir leidžia jį kontempliuoti. Liuteronas mano, kad bet kuri tiesa tesuvokiama
pasitelkus antgamtinį krikščionių tikėjimą ir vien šiuo
tikėjimu. Tiesą jis visada atranda tik per įsikūnijusio
Dievo slėpinį. Dėl šios priežasties filosofija jam tiesiog
neegzistuoja. Hegelio suvokimu, iš jo tikėjimo kilusi liuteroniškoji teologija pamažu atgaivina ir jo proto
gyvastingumą. Galėtume netgi pasakyti, kad Hegelis
mano tikėjimą prikeliant protą, nes visa jo dialektika
iš tiesų yra per tikėjimą ir tikėjimu Kristumi laipsniškai prikelto jo proto gyvenimo pasekmė. O Tomas
Akvinietis kaip katalikas mano, kad esama tikrų filosofinių paieškų, tarnaujančių tikėjimui: fides quarens
intellectum. Tikėjimas siekia suprasti, suvokti bei kontempliuoti, nes gimtosios nuodėmės padariniai nesunaikino žmogaus proto.

Filosofinės kritikos požiūriu dar būtų labai įdomu palyginti iš krikščioniškojo tikėjimo išsirutuliojusią Hegelio dialektišką mintį su Aristotelio analogija, gimusią iš
jo realistinio filosofinio ieškojimo. Toks palyginimas padeda iškelti aikštėn vieną nepaprastai svarbų dalyką.
Abu šie intelektiniai ieškojimai skyrimą laiko proto,
siekiančio kuo giliau suvokti tiesą, kuo geriau suprasti,
ką palikti ir ką atmesti, veiksmu. Tačiau filosofiniuose
ieškojimuose analoginė mintis ir dialektinė mintis skyrimą taiko visiškai skirtingai.
Aristotelis mano, kad analoginė mintis, remdamasi
egzistenciniu sprendiniu, pirmiausia nagrinėja patiriamų tikrovių įvairovę, o tik po to už įvairovės atranda
tai, kas joms bendra (ti koinon), kas jas vienija, leidžia
atpažinti ir palyginti. Tai įmanoma tik dėl egzistencinio sprendinio, nes per jį protas gerbia tikrovę, kuri egzistuoja ne jame ir vis dėlto yra jo gėris, mat ji egzistuoja. Protui gėris yra visa, kas yra, ir visa, kas yra,
determinuoja, aktualizuoja protą.
Protas iš pat pradžios suvokia, užčiuopia, – ir apmąsto – įvairovę ir vienovę. Šitaip atrandama mūsų proto vidaus gyvenimo perskyra tarp suvokimo, kuris yra
visuotinio pobūdžio, ir sprendinio, „palytinčio“ konkrečią ir egzistuojančią tikrovę – šiuos terminus Tomas
perėmė iš Aristotelio. Būtent egzistencinis sprendinys,
protui suvokiant tai-kas-yra, pranoksta universalijos
ir konkretybės ar individualybės priešpriešą. Juk taikas-yra turi tam tikrą apibrėžtį, kurį protas gali suvokti suvisuotindamas, ir kartu per šios tikrovės egzistavimą protas užčiuopia tai, kas joje konkretu. Iš pat
pradžių protas suvokia, kad kai kas jį pranoksta – tai
egzistuojanti tikrovė. Ir tvirtindamas „aš esu“, jis geba
savo egzistavimą skirti nuo savęs pažinimo: neatskirti,
bet skirti. Tenka pripažinti, kad viena iš baisiausių dekadentiškos tomistinės scholastikos klaidų – tik skirtinų dalykų atskyrimas: ši scholastika ne skyrė, o atskyrė suvokimą nuo sprendinio. Bet juk protas geba skirti
neatskirdamas. Painiojant atskyrimą su perskyra tiesiogiai pasiekti egzistuojančios tikrovės nebeįmanoma.
Vis dėlto bandyta ją pasiekti ir tam reikėjo atsisakyti
spekuliacijos: taip Wolffas, reprezentuojantis dekadentišką tomistinę scholastiką, dekadentišką scholastinę
metafiziką, „pagimdė“ Kantą. Kai Wolffas atskyrė tai,
kas teturėjo būti skiriama, liko nesuprantama, kaip
protas suvokia ir užčiuopia tai, kas egzistuojančioje
tikrovėje determinuota, ir kaip tą apibrėžtį jis suvokia pasitelkdamas universalaus pobūdžio abstrakciją.
Kai protas ką nors suvokia, jis tarsi susitapatina su suvokiamu dalyku, nes pasisavina suvokimo objektą ir

žinoma, kad Hegelis iš pat pradžių labai domėjosi Kristaus asmeniu.
Hegelianizmas save laiko ne žmogaus, bet žmogaus ir Dievo vienovės
filosofija (Bernard Bourgeois, „L’homme hégelien“, in: Etudes hégélien
nes, p. 181).
25
Rom 8, 14–16: „Visi, vedami Dievo Dvasios, yra Dievo vaikai. Jūs

gi esate gavę ne vergystės dvasią, kad ir vėl turėtumėte bijoti, bet gavote įvaikystės Dvasią, kurioje šaukiame: ,Aba, Tėve‘! Ir pati Dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai“; žr. Thomas Aquinas, Summa
theologica, II–II, q. 45, a. 6.
26
Žr. Ibid., I, 3–9.
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tam tikru būdu tampa egzistuojančios tikrovės kasybe
(quidditas), apibrėžtimi, kuri būdinga suvoktajai tikrovei. Tačiau sprendinys šį pasisavinimo veiksmą tučtuojau pranoksta, jis tarsi „baksteli“ į paskirą egzistuojančią tikrovę savaime, o tai, kas pasisavinta, universaliu
pavidalu lieka prote.
Mąstant dialektiškai, pirmiausia aikštėn iškeliama
„tapatybė“, ir tik po to skirtybė. Mąstant analogiškai,
pirmiausia suvokiami skirtumai ir tik po to – ką tie
skirtumai turi ti koinon. Dialektiškai mąstant pirmiausia suvokiama tapatybė ir tik šios tapatybės viduje –
skirtybė. Rasi, tie, kurie iš tiesų ieško tiesos, deramu
metu turėtų apmąstyti šias dvi skirtingas mūsų proto
vystymosi kryptis?
Hegelis ir Aristotelis – filosofai, geriausiai supratę,
koks svarbus yra proto tapsmas, augimas, gyvybinis
vystymasis. Jau seniai troškau parodyti, kaip nuostabiai giliai šiuodu filosofai užčiuopė mūsų proto augimą
bei neįtikėtiną, nenykstantį jo gyvybingumą – juk čia
užčiuopiama dvasios begalybė! Tačiau juodu šį augimą
aiškina skirtingai. Aristotelis aiškiai skiria mūsų proto sąlygotumą ir jam būdingą prigimtį: protas ir turi
augti kaip tik todėl, kad yra sąlygotas. O Hegelis iškelia proto vidujybę, dvasiai, kuri vystosi pati iš savęs
pažindama save kaip dvasią, būdingą gyvybingumą, –
tada perskyros tarp proto sąlygotumo ir jam būdingos
prigimties nebelieka. Hegelis paaiškina, kas šiam augimui teikia tokios vidinės dinamikos, bet jo objekto, to,
kas jam teikia esminę apibrėžtį, – tai-kas-yra – nuosek
liai nepaaiškina. Jo manymu, dvasią apibrėžia jos pačios gyvybingumas, jos pačios mintis.
Galbūt Hegelis leidosi pakerimas šio dvasiai būdingo dinamizmo. Nieko nuostabaus, šis vidinis dvasios,
kuri aktualizuojasi ir tobulai pati save judina, gyvybingumas nepaprastai keri – tai ir yra jos imanentiškai
veikiantis transcendentalinis subjektyvumas. Tačiau
tada viską suvokiame per šią imanentinę, dialektinę ir
priešybes sintezuojančią dinamiką. Tiesioginio sąlyčio
su tuo, kas iš tikrųjų yra, nebelieka. Tada trancendenciją išgyvename per dvasios dinamišką imanenciją, per
jai būdingą veikimą. Ir tada, per dvasinę dinamiką, kurios imanencija vis didėja, o vientisumas vis stiprėja –
ir taip iki begalybės – teologas susitapatina su Dievo
Dvasia. Ar tai ne tobuliausias dvasios judėjimas ratu?
Aristotelis mūsų proto veikloje analizuoja ir aiškiai
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skiria tai, kas kyla iš jam būdingos apibrėžties ir tai,
kas priklauso nuo jo žmogiško sąlygotumo, susijusio
su jusline patirtimi bei egzistenciniais sprendiniais
apie fizinį pasaulį ir mūsų pačių kūną. Todėl Aristotelis mano, kad būtinai turi egzistuoti abstrakcija bei
aktyvusis protas, aktyvioji šviesa, iš vidaus nušviečianti visą juslinį pažinimą, vaizdinius ir nepanaikinanti joms būdingų apibrėžčių. Idant mūsų protas
galėtų augti, jis naudojasi juslėmis, kurios teikia jam
įvairias egzistuojančių tikrovių apibrėžtis bei jų formas ir galiausiai joms būdingą „būtį“ – tai įmanoma
dėl aktyviojo proto, kuris nušviečia vaizdinius jų nekeisdamas. Štai kas sąlygoja visą mūsų proto gyvenimą ir paaiškina jo tapsmą. Žmogaus protas priklauso
nuo patirties bei juslių. Idant galėtų augti, jis tarsi
prašo jų išmaldos, bet dėl aktyviojo proto jis išlieka
imanentiškas ir išsaugo savo pranašumą. Net ir būdamas sąlygotas, mūsų protas lieka tikru protu, pasisavinančiu visas formas ir nukreiptu į tai, kas yra
kaip tiesiog yra.
Taigi galime patikslinti, kad mūsų juslės nedeterminuoja proto. Mūsų protas savo būdinga veikla pranoksta juslių, vaizdinių sąlygotumą ir suvokia tai-kas-yra.
Vien tai-kas-yra tiek, kiek yra, iš tiesų suteikia protui
tikslą. Šitaip mūsų proto veikla lieka atvira bet kokiam
tai-kas-yra, tikrajam savo gėriui. Ir juo labiau protas
budinamas ir pats save budina, juo labiau jis siekia šio
gėrio. Kol jis neatranda pirmosios Būtybės, visų taikas-yra šaltinio, grynosios Dvasios, Minties minties,
tol jis alksta tiesos. Ir net atradęs šią Būtybę, jis žino,
kad šis atradimas dar labai netobulas ir kad jis gali Ją
atradinėti vis iš naujo... Jo troškulys kontempliuoti Tą,
kuris yra minties mintis vis stiprėja. Jo kontempliacija
nėra minties mintis, bet mintis apie Tą, kuris yra minties mintis. Mat protas nesuvokia netarpiškai ir tiesiogiai, kas yra Dievas. Idant pajėgtų vis labiau kontemp
liuoti pirmąją Būtybę, grynąją Dvasią, jis visada turės
ieškoti, pasiremdamas analogija.
Būtent tokia kontempliacija ir tokios paieškos atskleidžia žmogaus, sukurto kontempliuoti Absoliutą,
pirmąją Būtybę, didybę bei orumą. Būtent tokia kontempliacija giliausiai įprasmina etiką. O trokšdami
šios kontempliacijos liekame amžinai jauni, nes ji teikia mūsų protui nesilpstantį polėkį ir akina kilti vis
aukščiau.
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Politinių klausimų lietimas
per pamokslus
Juozas Tumas

Juozo Tumo-Vaižganto (1869–1933) pamokslininko palikimas dar
laukia savo eilės – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto leidžiamų akademinių jo raštų vienas paskutiniųjų tomų turėtų būti
skirtas Vaižganto pastoracinei veiklai. Kaip žinome, skaitytojus
jau pasiekė aštuoniolika šių raštų tomų, o numatoma, kad jų turėtų būti apie trisdešimt, vadinasi, pamokslų – tiek jau spausdintų
prieškarinėje katalikiškoje spaudoje, tiek tebesančių rankraštiniu
pavidalu – dar teks palūkėti, kol jie visi suguls į jiems skirtą tomą.
Skaitytojams pateikiamas pirmą kartą publikuojamas Vaižganto
pamokslas „Politinių klausimų lietimas per pamokslus“, saugomas
Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje rinkinyje „J.
Tumo paskaitos Kauno dekanato kunigams“ (VUB RS, F1–F312,
p. 25–47). Jis skaitytas 1929 m. liepos 30 d. Rinkinyje dar yra trys
šio dekanato dvasininkams skaityti pamokslai: „Aktualiosios pastabos prie kai kurių krikšto kanonų“ (1928 m., p. 1–12), „De assistentia matrimonia ex delegatione“ (1929, p. 13–24), „Kaip reikia
penitentai pamokyti ir įspėti“ (1932, p. 48–58). Du pirmieji buvo
spausdinti 1931 m. „Tiesos kelyje“ (Nr. 4 ir Nr. 5).
Iki šiol daugiausia buvo skelbta vadinamųjų literatūrinių arba
proginių Vaižganto pamokslų, jo sakytų laidojant kurį nors iškilų Lietuvos kultūros veikėją arba jam dalyvaujant iškilminguose
minėjimuose. Pamokslų, kuriuose būtų gvildenamos grynai religinės temos, publikuota nedaug. Vaižganto pamokslas „Politinių
klausimų lietimas per pamokslus“ ne tik pristato jį kaip puikų oratorių ir Šv. Rašto žinovą, bet ir rodo gerą jo politinės situacijos išmanymą. Pamokslas sakytas Lietuvoje jau trečius metus tveriant
autoritariniam valdymui ir iš viešojo gyvenimo vis labiau traukiantis politikavimui. Pamoksle nubrėžtas religijos ir politikos santykis, motyvuotai pagrindžiant vienos ar kitos vyravimą visuomenės
gyvenime, tikėtina, bus įdomus ir aktualus šiandienos skaitytojui,
stovinčiam prie naujų Seimo rinkimų slenksčio.
Rengiant tekstą spaudai, padabartinta pamokslo skyryba ir rašyba,
pakomentuotos kai kurios teksto realijos, išverstos kitakalbės frazės.
Ilona Čiužauskaitė

Gavę iš komisijos1 šitą temą, pamėginkime atspėti, ko ji
tuo norėjo iš mūsų gauti. Pirmiausia ta tema lyg klauste klaustų: 1) ar iš viso liestini yra politiniai klausimai per pamokslus; 2) jei liestini, tai kas, kada ir kaip;
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3) galop ar iš esmės svarstyti per pamokslus politinius
klausimus, ar tik tos dienos aktualumo atžvilgiu.
Pirmąjį klausimą išsprendus neigiamai, būtent kad
politiniai klausimai iš viso nėra per pamokslus šventoje vietoje liestini, kaip to pasauliečiai primygtinai reikalauja, nebeliktų nė pačios temos. Ne, tai ne, nebelieka nė kalbos. Bet komisija velija, kad mes apie tai per
dekanato susirinkimus kalbėtume; reiškia, mano, kad
politiniai klausimai per pamokslus savaime liestini;
belieka tad metodikos klausimas, kas ir kaip darytina,
kad tikintieji kaip tik šventoje vietoje gautų informacijų ir instrukcijų, ne tiek įsiaistrindami tais dalykais,
kiek įsiaistrina kitur ir kitų informuojami. Stačiai sakant, kad religijos atstovas bažnyčioje, o per bažnyčią
valstybėje nepavaidintų nederamos jo pašaukimui rolės, nesukiršintų draugės, nepasėtų nerimo vieton Pacem Christi.
Kada, kam, kaip kalbėti?
Kai visų politinių krypčių pasauliečiai vienu balsu
reikalauja skirti politiką nuo religijos, o Bažnyčia savo
galvų popiežių lūpomis ir plunksnomis skelbia nesą
arba mažai tesą gyvenimo dalykų, visiškai izoliuotų
nuo religijos veikimo, – tai ar nebūtų čia kurios trečios
išeities? Man rodos, tertium datur; jis slepiasi religijos
santykiavimo su politika strategijoje.
Religija turi būti gyvenimo reguliatorius, ne gyvenimo konkurentas. Rytuose esą ir tokių religijų, kurios
gyvenimą neigią, blogybe, neleistinumu laiką. Tokios
religijos masiną žmones bėgti iš gyvenimo; vadinas, begyvenant nebegyventi. Krikščionybė priešingai – net ir
pomirtinį gyvenimą deda tęsiniu žemiškojo gyvenimo,
griežtai nuo jo prigulinčiu; tai jai nėra ko varžytis su
gyvenimu dėl šiokių ar tokių gerybių. Nesąmonė būtų
religiją dėti šalia gyvenimo, kai jos vieta – virš gyvenimo. Religijos uždavinys iš aukštybių žiūrėti į visa, kas
dedasi žemėje, ir viską įvertinti sub specie aeternitatis.
Aukštyn pakilusi religija išvengia įkyrumo painiotis po
kojų žemiškiems padarams, pačiai esant visai nežemiš1
Neaišku, kuri iš bažnytinių komisijų, veikusių iki Antrojo pasaulinio karo, minima.
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kos tvarkos dalyku, nesulyginamai kilnesniu už žemės
reikalus.
Nepakilusi į aukštybių sritį, kur jai tik vieta, religija
visam kam matosi gali imtis netinkamą jai žemės matelį, kurs esti ginčytinas ir ribotas. Kai religija nieko savim neužstoja, jai netenka statyti klausimo taip stačiai,
kaip dabar statoma: arba aš, arba tu; kas ne su manim,
tas prieš mane; jos objektas – ji pati, ne tu: aš su jumis
visais iki galo amžių. Kai religija virš visa ko žemiško,
tai jos lyg nėra, o dėl to ji visai realiai jaučiama. Kaip
tas gaivinąs grynas oras: jis nieko savim neužstoja, o aš
juo alsuoju ir be jo niekur ir niekados negaliu būti gyvas, taip ir religija savim viską pripildo ir gaivina.
Mes darome gyvą nesąmonę, kai deramės su bet kuriuo „-istu“, kur ir kiek jis malonėja skirti religijai vietos, kai ji iš savo esmės yra visai neribota plotu ir laiku.
Grynas oras, šviesi saulė viską lygiai gaivina ir vešlina.
Kitas daiktas ir menkas pažiūrėti, o jų įtakoje, netikėtumei, išauga neproporcingo dydžio ir patvaros, kaip
iš garstyčios grūdelio išauga toks stabaras, kad net
paukštis jame gali patupėti. Religijos šviesoje ir šilimoje daug kas ne mūsų sumetimais veši. O kas tyčia dengias nuo religijos kaip nuo saulės, tas, gaivos netekęs,
ir savaime nuvysta, kad ir didis būtų buvęs. Galimas
daiktas, kad yra ir indiferentiškų daiktų, nereaguojančių religijos šviesai ir šilimai; su tais mes nesiskaitome,
su tais nėra mums bendros kalbos, tai veltui ir pastangas dėtume susikalbėti; gal kai kur ir nereikia; pav.,
pačiai agrikultūrai. Patarimas arti, sodinti, laistyti, o
derliaus iš Dievo laukti yra ne dirvos savotiška religijos
„elektrifikacija“, tik paties darbininko širdies.
Gal aš čia tik impresionistiškai kliedu, visai ne ortodoksiškai kalbu, bet aš savo tvirtinimų nestabilizuoju. Tik man savo pasąmonėje tai turint, religiją dedant
virš politikos, ne šalia politikos, išsisprendžia pirmas
klausimas: argi jau visai neliesti politikos klausimų per
pamokslus. Tada aš atsakau sau: ir taip, ir ne! Jei religija, kaip tai jai vien tedera, žiūrės sub specie aeternitatis, kad viskas kryptų ad majorem Dei gloriam utilitatemque nostram2 prasmėje tos pat Dievo glorijos, kurios
mes padauginame pasiekę paskučiausį dangaus tikslą,
per žemės daiktus, tai jos vardu visur, visados ir apie
viską derės kalbėti; tad ir per pamokslus. Žiūrėti „sub
specie aeternitatis“ yra daugiau ir kilniau neg „objektingai“. Objektingai težiūrėdami, dažnai teigiamai išsprendžiame tokias konjunktūras, kurios in ordine ad
salutem et Dei gloriam3 esti tikrai neigiamos. Tai pravartu atminti ypač pasauliečiams. Iš sakyklos tad kalbėti, kaip religijos žinovai sprendžia socialį klausimą,

idant būtų dignum et justum4, idant įvyktų meilės principas; kaip jie pataria sudarinėti kolektyvus, kuriems
pavedami valstybių vairai, idant Dievo garbė didėtų, –
yra ne tik leistina, bet ir privaloma pamokslininkui.
Per jį tatai dvelks kalbamasai gaivinąs oras, kurio Bažnyčia pompuoja auklėjimo tikslu.
Kai klausytojai bus jo pilni, supratę ir pritarę, tai nebereikės daryti tokių netaktų, kurie mus, katalikų pamokslininkus, dažnai labai skaudžiai pažemina ir diskredituoja; nebereiks būtent apie tuos dalykus kalbėti
in flagranti5, opiaisiais momentais, kada klausimas reikia pačiam, savo atsakymu, laisvai išspręsti, savo paties gyvenimo prityrimu tesivaduojant. Kai tokiuo momentu vis tiek kas kažin kuriais nelabai atspėjamais
tikslais ima tau pakaišioti gatavą sprendimą, tai pasireiškia faktas, kurį čia patvirtins jau pagyvenę ir to
matę aukštieji mūsų dvasininkai. Kuo geriausis parapijos narys, ištikimas konfesijos reikalavimų vykintojas, su dvasiškuoju savo ganytoju buvęs iki tol kuo geriausiuose santykiuose, ligi tik šventoje vietoje išgirs
netikėtą statų reikalavimą kurio pasauliško dalyko, ką
bematant, pasidaro nusistačiusiu nepadaryti taip, kaip
„kunigas“ nori!
Mes šios rūšies faktus mėgstame nudėti demoralizacija iš šalies. Girdi, dabar nebe tie laikai. Seniau, ką
kunigas tarė, tai buvo šventa; religijos vardu liepė eiti,
sakysime, į klausukus6 ir mušti ruskį, ėjo. Dabar gi jis
iš visur viena tegirdi: „Neklausykite kunigo!“ Tai ir neklauso. Sumetimas gana pigas. Juk ir mes sakome, kur
tik pasitaiko, raštu ir gyvu žodžiu: Neklausykite socialisto-komunisto, neklausykite liaudininko bedievio, neklausykite tautininko masono, dėl to mūsų neklauso,
o jų klauso. Čia, matyt, kultūrėjančio mūsų kaimiečio
viduje darosi kažkoks visai kitas psichologinis procesas. Tai, ką mes pavadiname mūsų ganomojo pagedimu, gali kai kada būti moralė jo sveikata, religinis jo
subrendimas, jei pasipurto prieš papiršimą tokio dalyko, kurį instinktas rodo jam nepriimtiną arba tebesant
jam dar visai svetimą, nesuvirškintą, vadinas, dar neįvertintą ir nepamėgtą tiek, kad pasidarytų jam brangenybė, dalis jo esmės, kuri reikia jau ginti, kaip visą patį
save. Tokiuo ūmu atveju klausytojas reaguoja „actu
primo primi“7: Ne! Paskui ir padaro priešingai tam, ką
liepė pamokslininkas; gali būti kaip tik savo nenaudai,
bet kitaip jis organiškai negalėjo pasielgti. Šiuo atveju
bus kaltas jo ganytojas instruktorius, kad laiku jo neišauklėjo ir dabar neteko bendros su juo kalbos.
Be to, tai ir natūralu: parapija-klausytojai labai nevienodi, kaip nelyginant kaimenėje gyvuliai. Yra žąsų

2
ad majorem Dei gloriam utilitatemque nostrum (lot.) – didesnei
Dievo garbei ir mūsų naudai.
3
in ordine ad salutem et Dei gloriam (lot.) – iš eilės išganymui ir
Dievo garbei.
4
dignum et justum (lot.) – verta ir teisinga.

in flagranti (lot.) – nusikaltimo vietoje.
į klausukus – į 1863 m. sukilėlius; jie taip buvo vadinami žmonių
dėl to, kad ką nors sutikę vis klausdavo, ar nematę rusų kareivių; žodį
savo „Autobiografijoje“ yra pavartojusi Žemaitė.
7
actu primo primi (lot.) – pirmojo pirmu veiksmu, t. y. iš karto.
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ir avių, kiaulių ir galvijų. Visų jų viename būryje nepaganysi. Žąsys tenka varinėtis pamažu, flegmatiškai,
su ilga rykšte tik mojuoti ant jų, o ne pliekti per sparnus už tai, kad jos trumpom kojom ir greit nepabėga.
Tuo gi tarpu avys tenka už akių užbėgus laikyti, nes jos
per greitos; eina eina nesustodamos, tik žolę be reikalo
mina savo nenaudai, o ne vietoje ganosi.
Dažnai tenka mums priekaištas, ne kad kalbėjome
per pamokslą apie politinius dalykus iš viso, bet kad
kalbėjome netinkamu mūsų padėčiai momentu. Negi
kalbamės su pasiutėliais. O, sakysime, per rinkimus,
ar žmogus neįsiutintas? Jis laiku ir ilgokai buvo aist
rinamas; įaistrintam galų gale paskučiausiame momente ką nors sakyti iš sakyklos nebesti tikslu; dar
aršiau, žalinga. Kas nėra matęs, kaip narkotizuotas
asmuo niekados ir niekam nepritaria; tai girto niekas
nemoralizuoja, nieko jam neprivedžioja. Išgirs, kaip tu
bausi jį, kam, sakysime, nekaltus savo vaikelius badu
marina, tučtuojau ims tuos savo vaikelius keikti ir velniui atidavinėti tikru pasiryžimu. Geriau toks nelietus.
Paskutiniuoju lemiamu momentu, man rodos, iš sakyk
los ką nors kalbėti yra tiek pat netikslu, kaip ir iš bačkos pamūryje. Ūmai niekas nieko neįtikina ir jo valios
nepalaužia; tam reikia ilgesnio ir ramaus laiko šaltai
paruošti. Aistringi šūkavimai, baidymai ar anatematizavimai vienų, o laiminimai kitų tik žalos bepridaro,
neleisdami nurimti ir kiek ataušti, kad savo paties ištesėjimu galėtų sumesti, kokį valdžios kolektyvą norėtų
turėti savo, savo luomo, savo profesijos, savo konfesijos,
savo provincijos reikalams. Žinoma, kai rinkikas dar
nėra tiek aukštai pakilęs, kad pirmiausia galvotų, koks
kolektyvas tinkamiausias būtų pačiai valstybei vairuoti, o jau per valstybę naudingiausias būtų ir atskiriems
jos nariams ar vienetams.
Taip tatai visam kam tinkamas laikas. Vienu laiku
pamokslininkas ne tik gali, bet ir privalo sakyti apie
politinius dalykus, kitu laiku taktas ir sveikas sumetimas verste verčia geriau patylėti, nes kitaip pats savo
planus supainios. Tai dera visiems be išimties pamokslininkams.
Bet yra mūsų tarpe žmonių, kurie nei plačiu žinojimu, nei giliu išmanymu, nei begaliniu atsidėjimu vienam Dievui tetarnauti ir visur, visame Jo garbės teieškoti, iš viso nekvalifikuoja religijos vardu kalbėti apie
patektės, doczesność, dalykus. Tokių mūsų tarpe didelis didumas. Dažniausiai mes esame tokie siauradūšiai,
siaurakakčiai ir tiek mažai sudvasiškinti, nors ir vadinamės dvasiškiai, jog visai nepajėgiame žiūrėti į potekstę ne tik sub specie aeternitatis, bet net objektyviai.
Į tą kategoriją priklauso pirmon galvon aktingieji politiškųjų partijų nariai, vadai, lyderiai. Dėl ko? Pirminis
bet kurios politinės organizacijos siekinys, darbuotės
objektas, yra pati organizacija, jos sutvarkymas, išauk
lėjimas, imperialistinis išplėtimas; vadinas, be galo, be
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krašto; o tai, kas bus per tą organizaciją pasiekta, antrinis dalykas. Skelbiama antraip: organizacija sieks
konfesinės ar profesinės gerovės; bet praktikoje beveik
visa energija išeina besiorganizuojant. Politinė socialistų organizacija, politinė katalikų visokiais vardais or-

Juozas Tumas. 1928. Atvirukas. LNB fondai

ganizacija vos nuotrupas teduoda kūnui ar dūšiai išganyti. Vartojamos priemonės savo organizacijai išplėsti
kitų organizacijų sąskaiton, kitoms organizacijoms sunaikinti, jos nariams nurungti ar dar neįstojusiems suraišyti; na, tos politinės varžytynės laimėti, – visur ir
visada esti labai tolimos nuo religiškai dariško skrupulo: nuo teisingumo, gailestingumo, pakantumo, tolerancijos, humanumo, net nuo idealumo, nors idealais
dedamasi. Politinės organizacijos narys, jei jis nedėvi
tik kaukės kuriuo pašaliniu sumetimu, esti visas absorbuotas, prarytas pačios organizacijos darbo. Aš nesu
girdėjęs, kad politinė organizacija, kuri dedasi, sakysime, siekiu visa atnaujinti Kristuje8, tą atnaujinimą rimtai darytų, pradėję patys nuo savęs. Pats Kristus per
susirinkimus, visuotinius ir dalinius, esti labai tolimas,
8
Turimi omenyje ateitininkai, kurių organizacijos šūkis buvo Instau
rare omnia in Christo („Visa atnaujinti Kristuje“).
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labai neaiškioje migloje ir prieš Jį nepuolama ant veido
kaip bažnyčioje. Visas laikas gaišta begudraujant, kaip
čia priešininkas sutrempus brutalia pajėga, daugumu
balsų, ne teisybe? Nugramzdink kunigą į partinę akciją, kuo jį paversi? Aš iš labai [neįsk.] morališkai ir ortodoksų tikybiškai girdžiu tokių neteisybių, tokių aitrių
šmeižtų, mėtomų agitacijos tikslu savo priešininkams,
kad net kūnas pagaugomis nueina ir išveržia viešą dekretą, kaip tai esu vieną kartą padaręs spaudoje: „Aš
seniai nebetikiu, kad Vilnijos lenkai kunigai tautininkai nors kiek betikėtų tuo Dievu, kuriam jie skiriami
išimtinai tarnauti“. Ir žinote, broliai, manęs sąžinė neverčia to pasakymo atgailoti. Pati sąvoka „partinis“ nebepavelija būti bešališku. Partiniam žmogui, kaip tam
arkliui, uždedami tam tikri „akiniai“, kad jis tematytų
tiesiai ir nieko nematytų nei į kairę, nei į dešinę. Jei
kunigas partijoje, partija jį formuos ir visai ne į tą šalį,
į kurią kitados formavo seminarija. Ne seminarijos, bet
partijos auklėtinis ims žengti ir į amboną, ir ambonoje
jis neišsiners pats iš savęs tam kartui, kai kitoks esti
visados, kai dieną naktį plūduruoja partijos atmosferoje! Ilgiau pabuvęs partijoje kunigas persidirba iš esmės. Argi mes nematome, kuo pavirto tokia daugybė
pačių gabiųjų dvasiškių, kai ėmę gyventi nebe kunigiškoje sferoje, bet politinėje, ekonominėje, tautinėje, net
mokslinėje, kai ir šioji ne kuniginė. Supasaulėję nutolsta nuo religinio idealo, nors juo tebesideda. Kaipgi tad
toks pats nudvėsėjęs pamokslininkas kitus dvasins?
Kaipgi kasdien į viską patektėje žiūrėdamas sub specie partiae9, ūmai kitaip ims žiūrėti, sub specie aeternitatis? Partinio užsidegėlio pavartoti kilnūs, aukštosios
rūšies obalsiai rodysis tik „koščunstvo“10, burnojimas,
tik dengtukas profaniems dalykams. Bjauru profanieji
dalykai dangstyti šventaisiais, nedera ir aukščiausiame laipsnyje nuodėminga. Kristus tokiems virvagalį
ima. Niekas labiau nedemoralizuoja ideališkai nusistačiusių klausytojų, kaip veidmainystė idealo dalykuose,
ypač išganymo. Mano žodžiams bet kas pritars, kuriam
teko tokio supolitinėjusio „misionieriaus“ klausyti. Pedagogikos, viešojo auklėjimo atžvilgiu žalingiausia kalbėti viena, kilnu, šventa, o daryti ar bent jausti kita,
žema, profanu. Pamokslininkui „daryti“ ir „jausti“ – vis
tasia: jis jokiu būdu nenuslėps savo vidaus nuo auklėjamųjų: jis jų dvasios tėvas. O ir patys natūralieji gimdytojai nesudaro išimties. Dvejų metų kūdikis per gerai jaučia, ar jis teisingai pabaustas, ar ne; būtent ar
taip ir turi būti, ar ta bausmė tik pripuolamos blogos
nuotaikos, tiesiog šuniško ūpo pasireiškimas. Neteisingai nuskriausto kūdikio sąmonėje sveikas dingęs tėviškas ar motiniškas autoritetas. Antrą kartą jau kūdikis
bus kerštininkas. Taip pat bus ir mokykloje. Jei peda9

sub specie partiae (lot.) – dalies, t. y. daliniu, požiūriu.
„koščunstvo“ (rus.) – šventvagystė.
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gogas nesugeba jausti aukščiausį teisingumą ir griežtai
juo elgtis, lai meta savo amatą: jis bus demoralizuotojas, ne auklėtojas jaunimo; auklėtinius jis darysis sau
priešininkais, ne sekėjais; viskas baigsis negailestingu,
barbarišku kerštu jam, mokytojui; tam, kurs, rodės,
gera bedarė mokiniams; bet neturėjo saiko, takto. Nė
gerų geriausi tokio mokytojo žodžiai nedarys tinkamo
įspūdžio, nebebus tikimi, pritariami, – jiems tebus vienas gilus prieštaravimas bet kuriai logikai ir regimai
savo naudai. Nekišk piršto į liepsną – nudegsi! Ot, kišu
ir gana! Kiša, nudega ir to nesigriaužia.
Argi ne taip tenka aiškinti anasai pradžioje paminėtas faktas, kad ganytojo auklėjamieji pasauliniuose dalykuose dažnai ima ir visai priešingai bet kuriam teisėtam laukimui padaro? O kai tai manai padaryti griežto
reikalavimo formoje, tai dar neįlipęs į amboną gali sumanyti priešingus rezultatus.
Pakartoju primygtinai: esu nuomonės, kad apie politinius dalykus iš pamokslų kalbėti galima ir net privaloma, tačiau griežtai nusimanant, kada tinkama kalbėti ir kuris tinkamas tam dalykui kalbėtojas. Kitais
atvejais geriau visai nekalbėti.
Pridėkime čia dar ir kalbėjimo būdą: teigiamą ir neigiamą. Teigiamai kalbėti visados drąsiau ir rezultatų
esti gausingesnių neg kalbant neigiamai. Pavyzdžiui:
jei kas drįstų per religinį pamokslą nachališkai piršti
pamaldų dalyviams partiją, kuriai jis pats vergauja,
tiesa, profanuotų Dievo žodį, vis dėlto nesukeltų tokio
neskanumo, kiek drįsęs tokiuo pat nachalumu kuoneveikti priešingąją savo partijai. Peršant ką, gali pritarti, gali ne; tai klausytojo nuotaika; nepritaręs ramiai
eina sau šalin, nėmaž neužsigavęs, nebent tik burbtelėjęs: vienam skaniau su pipirais, kitam su garstyčiomis;
kas gi šuniui pakels uodegą, jei ne jis pats, ir daugybę
kitokių patarlių. Teigiamai agituodamas, aš galiu neprisitraukti, betgi ir nieko neatstumsiu, kai neigiamai,
baromai, keikiamai, anatematizuojamai veikdamas
tuos, kurių nepritrauksiu, galiu amžinai nuo savęs ir
nuo man rūpimo dalyko atstumti. Taip tatai geriau sakyti: būkite visi kr.-dem., nes jie vieni težino kelią tiesiai į patį dangų, ne tik į žemės rojų; neg sakyti: nebūkite tautininkai, nes jie masonai, nekrikščionys etc.
Lygiai geriau sakyti: būkite visi tautininkai, nes tai
vienatinis pasauliškas pagrindas nepriklausomybei, o
nedora ir netikslu sakyti: niekas nebūkite kr.-dem., nes
jų tarpe buvo lašinių skutėjų etc.; arba: nebūkite cicilikai, nes jie kraugeriai anarchistai ir bedieviai. Ar taip
yr iš tikrųjų, ar nėra, o parodęs savo neigiamą neapykantą, nuo savęs, nuo bažnyčios ar nuo tautybės atstūmei tuos, kurie jos dar šiaip taip laikės.
Komisija, duodama mums temą, pavartojo terminą
,,politiniai klausimai“ ar dalykai vargu bau vien šitoje
štai siauroje prasmėje. Bažnyčios santykis su esamąja valdžia ar tolygiai, veikiau toje prasmėje, kaip pa-
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prastoje kalboje suprantame: štai vienoje šalyje stovi
Bažnyčia, Kristaus religija, – amžinieji dalykai, o štai
antroje šalyje – valstybė, valdžia, visa patektė, doczesność. Kas ne religija – tai ,,politika“. Griebkime tad dar
plačiau, apie kuriuos dalykus visai nekalbėti per pamokslus. Čia pirmoje vietoje stovi asmeniniai pamokslininko reikalai, jo nauda ir nenauda, jo simpatijos ir
antipatijos. Manau, labai aišku, kad apie tai kalbėti ne
tik neleistina bažnyčios atžvilgiu, bet tiesiog idiotiška
ar net bedieviška. Prekiauti savo būkle, ieškoti šalininkų sau, ne Bažnyčiai, ne Kristui, reiškia pasisakyti, kad
jam vieta visai kur kitur; ne bažnyčioje, bet biržoje. Tokiam net aprobatos ordinarai neturėtų duoti. Asmeniškai karštai kalbant iš ambonos, labai lengvai paveikti
parapiją, nes tai esti velnio žodis, ne Dievo. Pamokslininkas labai dažnai asmeniniais savo dalykais suneramina visą parapiją, suskaldo ją ir sukiršina. Juk ir tai
„politika“, nors kaimo klebonijos išdirbinys.
Ne tiek nuodėminga, kiek vaikiška ir komiška, ir
veidmainiška graudintis ir graudinti, atsisveikinant su
parapija, kur pripuolamai teko vieni antri meteliai padirbėti. Čia ypač jaunas pamokslininkas palieka vieną
antrą savo simpatiją ir mano žemė dreba, dangus griūva: jis pats lieka ,,našlaitis“, o jam matos visi tūkstančiai parapijonų-našlaičių, kitą dieną jo, jauno kunigėlio,
netekę pražūsią. Nurimkime, nieko tokio nebus! Trejus
metus padirbėjęs Mosėdyje11, važiavau, tiesa, pamokslo apie save nesakęs, vis dėlto nusimanydamas, kad čia
palieku tvirtų, neveikiai užmirštų ryšių. Ir klydau: ligi
tik atvyko a. a. kun. Būtėnas12, jį, ne mane, nešiojo ant
rankų; juo džiaugės daug labiau neg manim. Ir kurios
čia prasmės? Dvasiškis yra internacionalistas, homo
catholicus; tai ar ne vis tiek, kas jo misijų klauso ir kurioje vietoje? O klausytojams ar ne vis tiek, kas juos
instruktuoja? Teliekie laimingi, kas lieka, tevažiuojie
sau laimingas, kas važiuoja. Jei kunigas geras buvo
vienoje vietoje, tai ko čia savęs pavydėti kitiems? O jei
žmoniškieji atžvilgiai graudina išvažiuojantį kunigėlį,
tai tiesiog gėda ir nuodėmė – už tai reikia atgailoti. Kunigo asmuo nieko nesveria – jis tėra instrumentum Dei
ir nieko daugiau.
O ką gi pasakysime apie ekonominę politiką, apie
neitralius dalykus? Kunigas R. atsidėjęs per visą am-

žių kariavo su matomomis moteriškų krūtinių formomis, vedė savotišką palaidinių madą, daug už tai kentėjo nabagas, iš daugelio vietų buvo tiesiog mėtomas, o
šiaip jau jis žmogus šventas. Pamokslininkai nemaža
parodo keistenybių, nieko bendra neturinčių su religija. Nusidėjimas čia gal ir menkas – minėti per pamokslus, o vis dėlto baisiai nepatogu ar net koktu.
Esu vieną metą nusidėjęs ekonominiu dalyku ir iki
šiol man nesmagu, nors jau praėjo 23 metai. Stakiuose
buvau ,,agronomas“13; tad paėmiau parapijai savo vardu visą vagoną zupero bargan; paėmiau ir gavau tuo
pat rudeniu iškilti Vilniun14. Pinigų neturiu, sumokėti
ūkio draugijai negaliu, tai ir ėmiau kas šventadienis
po pamokslo raginti ir graudinti, kad patys trąšų ėmėjai sutrumpintų kreditavimo laiką. Ir paveikiau: stakiškiai reikiamu man laiku atsilygino; žinoma, be kai
kurių niekšų, ir tai turtingesnių. Bet tai buvo laimėta
iš tos vietos, iš kurios visai kitoks zuperas turi byrėti į
parapijos sielas. Apie tai rašiau ,,Viltyje“.
Opųjį politinį klausimą, principinį, palikau galui.
Principinis religijos santykio su valstybe klausimas yra
pakankamai išspręstas visos eilės popiežių. Santrauką
jų decizijų ir nuomonių mes turime Katalikų veikimo
centro15 leidinyje ,,Katalikų veikimo kodeksas“. Sudėstytas pagal enciklikas ir kitokius popiežių raštus. Parašė kun. dr. Guerry, išvertė E. T(urauskas) 1928 m.
107 p.16 Skaityk ypač mus paliečiančios antrosios knygos trečiąją ir ketvirtąją antraštę ,,Civilė draugija ir visuomenės gyvenimas“. Turime ir šiaip jau literatūros.
Žiūr. K. V. C. Panevėžio rajono leidinius, ypač 3 nr. ,,Tikyba ir politika“ 1929 m. 16 p. Bet palieka atviras visa
to pritaikymas atskiroms valstybėms, ypač kurios dar
nėra stabilizavusios savo valdymo formos. Ar ir kaip
liestinas šisai gyvasis, tad ir opusis politinis klausimas?
Čia ir patys popiežiai ne itin aiškiai išbrenda iš susidarančio circulus vitiosus17. Antai ,,Katalikų veikimo kodeksas“ į lietuvišką jo vertimą įsidėjo popiežiaus Pijaus
XI18 laišką Lietuvos vyskupams (1928 m. VI. 24 d.), kur
pakartojamos dvi pop. Leono XIII19 opinijos. K. V. C. jas
pabraukė, o man jos viena kitai kliudo. 1. „Reikia saugotis iškrypusios nuomonės tų, kurie religiją maišo su
kuria nors civile partija iki tiek, kad tuos, kurie yra kitos partijos, laiko beveik išsižadėjusiais kataliko vardo“

Mosėdyje Vaižgantas kunigavo 1895–1898 m.
Juozas Būtėnas (1874 – po 1926), be Mosėdžio, dar kunigavo
Anykščiuose.
13
Stakiuose buvau ,,agronomas“ – kunigaudamas Stakiuose 1906 m.
Vaižgantas suorganizavo „Ūkininkų ratelį“, Raseinių ūkio draugijoje
gavo kreditą ir parsisiųsdino vagoną superfosfato. Daug jo išsimokėtinai išdaliojo ūkininkams ir mažažemiams.
14
Vaižgantas iš Stakių išvyko, kai Petro Vileišio buvo pakviestas į
Vilnių redaguoti „Vilniaus žinių“.
15
Katalikų veikimo centras – lietuvių pasauliečių katalikiška organizacija, veikusi 1919–1940 m. Skirstėsi į rajonus (pagal vyskupijas) ir
skyrius (pagal parapijas), leido knygas, rengė vyskupijų kongresus. Pirmininkais buvo Aleksandras Stulginskis, Vincentas Mieleška, vysk. Teo

filis Matulionis ir kt.; uždaryta 1940 m. sovietų.
16
Emile Maurice Guerry (1891–1969) – arkivyskupas, vyskupavo
įvairiose Prancūzijos vietose; Edvardas Turauskas (1896–1966) – diplomatas, visuomenės veikėjas, 1927–1928 m. „Ryto“ redaktorius, 1928–
1934 m. Eltos direktorius.
17
circulus vitiosus (lot.) – ydingas ratas; padėtis be išeities.
18
Pijus XI (tikr. Achile Ratti, 1857–1939), popiežius nuo 1922 m.;
1921 m. lankėsi Lietuvoje, joje įsteigė nunciatūrą; 1926 m. balandžio
4 d. paskelbė bulę Lithuanorum gente, pagal kurią buvo įkurta Lietuvos bažnytinė provincija.
19
Leonas XIII (tikr. Gioacchino Pecci; 1810–1903) – popiežius nuo
1878 m.

11

12
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politinių klausimų lietimas per pamokslus

(„Cum multa“). Tautininkai triumfuoja ir įsispręsdami į šonus šaukia kr.-dem.: Matai, ką jau Leonas XIII
yra jiems išrėžęs: jūsų nuomonės iškrypusios, nes mes
irgi – krikščionys! 2. Bet: ,,Katalikai, jei nieko neveiks,
tai valdymą paims tie, kurių nuomonės visai maža teduoda išganymo vilties“ („Immortale Dei“). Dabar kr.dem. įsisprendžia ir sako: varykime lauk tautininkus:
jie maža teduoda išganymo vilties! Pirmoje Leono enciklikoje nupeikiamas „kenksmingas politinis pasidalijimas, stūmimas į siaurą tikybinę sritį, broliško sutarimo drumstimas, daugybei nepatogų pragaištingas
kelio ir durų atidarytas“20. Vadinas, skelbiama lyg tolerancija, politikos laicizacija (stūm. į siaurą tik. sritį).
Bet kai antroje enciklikoje katalikai žmonės pačios išpažįstamos tikybos yra raginami atlikti savo pareigą
pilnumoje ir tikybos dvasioje, tai šita „pilnuma“ nuima
nuo katalikų bet kurius varžtus ir jie ima net pamiršti
priedą: ir tikybos dvasioje, nes kaipgi kitaip tikybos eisi
pareigas pilnumoje, vadinas, neribotai pločiu nė gyliu?
Demokratinės laisvės neturi teisės riboti bet kurią visuomeninę ar politinę akciją. Apie tai dar š. m. bene liepos 16 d. kalbėjo „Rytas“ įžengiamuoju21. Būk gi dabar
gudrus ir savo pilnumos neatsižadėti ir sutarimo tarp
kitų partijų nedrumsti ir nepatogumams durų neatidarinėti etc.! Čia Leono XIII patarimas lygu mylimojo mano vyskupo Pranciškaus (Karevičius)22: man restauruojant Vytauto bažnyčią ir tiekiant joje patogumų
publikai, įsakė taip „dailiai, dailiai“ sustatyti viduryje
bažnyčios sėdynes, kad visiems jų užtektų ir vis dėlto niekam nekliūtų. Aš tą sunkią problemą tegalėjau
išspręsti – sėdynes visai pašalindamas iš vidurio į pasienius. Tokiuo išsprendimu ir Gerb. Ganytojas džiaugės. Yra daiktų, kurie atsirasdami viduryje, indiferentūs būti negali: jie klius ar dešinei, ar kairei. Jei tikrai
nenori kliūti, pasišalink.
Ir mūsų vyskupai laiške Lietuvos kunigams yra formulavę teisingą, bet pavojingą pamokslininkams dėsnį: „Politika yra tampriai susijusi su bet kuriuo tikybinio, kultūrinio, visuomeninio ir ekonominio gyvenimo
besiplėtojimu, kuriuo kunigas turi rūpintis ir negali
būti abejutis politikos klausimams“. Šitas dėsnis atpalaiduoja visiems be išimties sakytojams visus varžtus.
O pavojumas kyla iš to pat, ką viršiau kalbėjome, iš nekvalifikuotumo „nebūti abejūčiu politikos klausimams“.
„Veli duraku molitsia, on siebie i lob rozubjot“23, jei jo
kuo aršiausia nekontroliuosi, jei jam aiškių aiškiausių instrukcijų nedavinėsi kiekvienu dalyku, kiekvienu klausimėliu. Tik atsargumas gali išgelbėti mus nuo
netaktų, nuo žalos, kurios pridarome. Juk ir pop. Pijus

XI konstatuoja: „Kartais atrodo, kad popiežius, vyskupai, kunigai, katalikai varo politiką, o iš tikrųjų čia rūpinamasi religija“. Tai ir negerai, kad duodama progos
įtarti varyme politikos ten, kur privalo būti tik religijos
rūpestis. Reikia aiškumo, kurio tegali duoti labai šviesus ganytojų protas, nes papiktinti mes neturime teisės

20
Netiksliai cituojama, turėtų būti: „Tai yra kenksmingas politinių pasidalijimų į siaurą tikybinę sritį stūmimas, brolišką sutarimą drumstinoras ir daugybei nepatogumų pragaištingas kelio ir durų atidarymas“.
21
Minimas 1929 m. „Ryto“ Nr. 157 išspausdintas P. Radauto slapyvardžiu pasirašytas straipsnis „Kultūra, dorovė ir valstybingumas“. P. Ra-

dautas – žurnalistas, visuomenininkas Petras Radzevičius (1894–1959).
22
Pranciškus Karevičius (1861–1945), vyskupas, marijonas, Lietuvių
mokslo draugijos narys, 1914 m. paskirtas Žemaičių vyskupu.
23
Veli duraku molitsia, on siebie i lob rozubjot (rus.) – Liepk kvailiui
melstis, jis ir kaktą prasiskels.
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Leonas Kaganas. Juozas Tumas. 1932. Piešinys

nė mažutėlius išmanymu. Negi vienos tik blogos valios
žmonės įtaria mus, kai mes dažnai prisidengdami religija, politikuojame. Reikia kad ir tie išmanytų, jog politiką ramsčiuojame religija, o ne antraip, religiją politika; kad politiką stengiamės persunkti religija, o ne
religiją persunkti politika. Pavyzdžiui, kokio bereikia
aiškumo, kai pop. Pijus XI sako: „Mes giname tik religiją, kai mes kovojame už Bažnyčios laisvę, už šeimos
šventumą, mokyklos religingumą, už Dievui pašvęstų
dienų šventimą“. Šitie žodžiai dvejojimų neiššaukia,
nes „kai pati politika palietė religiją ir altorių“, negi
gali būti kalbos apie tai, kad religijos atstovai nereaguotų, būtų inertingi, apsileidę, na, nebeiną savo pareigų aiškiose darbuotės srityse.
Tuo tarpu anoji mūsų vyskupų laiško vieta tiesiog supolitino ypač jaunąją mūsų kunigiją; tą, greitąją veikti,
uoliąją tarnauti, kai ji tenka bažnyčiose ir organizaci-

311

Juozas tumas

jose sakyti. Čia principinis religijos su dabartine mūsų
valdžia klausimas jai rišti tiek nesiseka, kad apskrities
viršininkams tenka įsikišti abiejų šalių nenaudai ir negarbei. Stačiai iš sakyklų ir per konferencijas neagituojama: to daboja valdžios organai. Užtat paliekama
pamokslų, ypač konferencijų dviprasmybės ir jos esti
žalingesnės klausytojams, nes lygu pašnibždomis sakomos politikams, o nedasakymas tik padvigubina pikanciją. Būkite tvirti, būkite vieningi: priešai čia pat už
tvoros tik betyką išplėšti iš jūsų visa gera... Neilgai trukus reiks stoti atviron kovon su bedievybe, masonais
etc. Meksika tai rodo... O kas čia ateis plėštų, pasakoma privačiai. Ir tokiuo būdu visai bešalės auklėjimo organizacijos be jokio reikalo virsta tikrai politinės kovos
organizacijomis, į kurias tenka valdžiai žvairuotis. Visa
tai, sakau, žalinga patiems klausytojams, net pačiai religijai; nes valdžios tai nepasiekia. Valdžios neigėjas
kuriame pašalėlyje greičiau esti komiškas neg baisus
revoliucininkas. Lyg anasai Senkevičiaus24 paminėtas
mažučio Amerikos miestelio mažučio laikraštuko redaktorėlis, kurs įžanginiais savo straipsniais griaudė ir
triuškino visą Vašingtono politiką ir patį jo prezidentą:
„Kiek kartų jau sakiau, kad keistų savo politiką, o ar
paklausė. Dabar turi, ko norėjo...“
Tai tik komiška. Bet esti ir iš esmės žalinga, virsta tikrais nuodais, kai įsipolitikavęs pamokslininkas
pamiršta nedviprasmišką šv. Povilo Ap. valdžios apibrėžimą: Non est potestas nisi a Deo25, nusideda šiam
dėsniui ir tampa nebeištikimas savajai valdžiai. Kai
kurių mūsų vyskupijų jaunoji kunigija yra perdėm surevoliucinta ir griežtai pastatyta prieš dabartinę valdžią. Tai priešinga ir konkordatui, ir iš viso Bažnyčios
vadovybei, kuri viena težino, kiek darosi žalos tikėjimui ir kiek jos egzageruoti. Šv. Tėvo ir valdžios atstovai budriai stovi savo sargybose, moka apginti savo
pozicijas ir mes, smulkieji savo vyresnybės padėjėjai,
drąsiai galime būti dėl tų tariamųjų žalų ramūs. O jei
imsime veikti nesutartinai su savo vyresnybe, tai kur

dings giriamoji katalikiškoji disciplina? Pašauks ganytojas galvos guldyti, guldysime; o kol neliepia, dirbkime pamatinį religijos darbą. Nėra didesnės blogybės
kaip padidinti blogybę. Paskui tai žmonės suvoks. Ir
kas bus, kai ims klausytojai sakyti: meluoja (ar perdeda), kaip kunigas per pamokslą? Kristus nebuvo melagis, ir mums jokiais sumetimais nedera būti melagiais.
O nėra lengvesnio dalyko, kaip neteisybę pasakyti politiniuose dalykuose. Jei norime iš sakyklų kalbėti apie
amžinybės dalykus, kuo mažiausia būkime įsiaistrinę
patekties dalykais.
Aš baigiu įspėjimu, kad mums nujau, ar tik nederėtų su didele didele rezerva į save taikinti Mt 18–17 žodžiai: „Jei jis nepaklausytų Bažnyčios, tebūnie jis tau
kaip pagonis“. Bažnyčios – taip; vadinas, aukštojo autoriteto; bet paprastų eilinių pamokslininkų – vargu
bau. Kai čia žemėje ką kvalifikuosime pagonais už nesidavimą vadovauti politiniuose dalykuose kunigams,
tai Danguje gali 99% mūsų kvalifikacijų nepripažinti.
O mums patiekti sunkias sąskaitas už nedėjimą visų
pastangų, visos savo geros valios aukštuosius ir aukščiausius dalykus patiekti lygiai aukštoje formoje; už
tai, kad savo simpatijas ir antipatijas, privačius mūsų
nusistatymus manėme atstosiant pačios Bažnyčios nusistatymą. Kaip dažnai sunku esti atskirti, kas elgias
prieš tikybą: ar tas, kurs jos vardan kalba, bet netinkamai, ar tas, kurs sveiku savo instinktu tam nepritaria. Lygiai labai sunku tebegyvenant griežtai pasakyti, kuri organizacija tikybą silpnina, o kuri stiprina.
Ir ar iš tikrųjų taip jau smerktini visi dalykai, kurie
pačiai tikybai tiesiogiai netarnauja, bet ir tikybai nieko
nekenkia? Nesumaningas per uolus patarnavimas kartais esti žalingesnis.
Aš baigiu pasikartodamas. Politikos, ekonomijos,
tautos etc. dalykus dvasiškis visur ir visada gali traktuoti tad ir per pamokslus, tačiau tik tas, kuris tesi super aspydum et basiliscum ambulare26, ir jo tie nuodingieji šliuzai nepajėgia įkirsti.

24
Henryk Sienkiewicz (1846–1916) – lenkų rašytojas, 1872–1887 m.
Varšuvos periodinių leidinių reporteris; 1876–1978 m. lankėsi JAV.
25
Non est potestas nisi a Deo (lot.) – nėra kitos galios kaip tik iš
Dievo.

26
super aspydum et basiliscum ambulare (lot.) – turėtų būti super as
pydem et basiliscum ambulare – vaikščioti viršum aspido ir basilisko.
Aspidas – labai nuodinga gyvatė; basiliskas – skiauterėtasis driežas.
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Kun. Stasio Ylos 100-mečiui

Atsiminimai apie kun. Stasį Ylą
Apolonija Ylaitė-Tamulienė

Žarstau pelenus židiny,
braukiu dulkes nuo stalo
ieškau gyvų žarijų,
duonos trupinių.
Stasys Yla

Likimas taip sutvarkė, kad a.a. kun. Stasys Yla (1908–
1983) ir aš gimėme tais pačiais metais, tame pačiame Luciūnų kaime. Mūsų gimtuosius namus teskyrė
tik sodas. Aš „Kastiniokų“ Ylų (tada kaime buvo daug
žmonių Ylų pavarde, todėl kiekvienas jų turėjo atskirą
pravardę, susijusią su seneliais ar amatu) duktė, per
vieną žiemą baigau bene tris skyrius, o jis, „Laikrodininko“ Ylos sūnus, mokėsi toliau Ukmergės gimnazijoje ir Kauno kunigų seminarijoje.
Šviesus kun. Ylos pavyzdys mus stipriai ir tiesiogiai
veikė jau vaikystėje, juo labiau jaunystėje. Vėliau didelį įspūdį darė jo iškentėtos kančios vokiečių Štuthofo
konclageryje, vaizdingai perteiktos knygoje „Žmonės ir
žvėrys“. Visa tai teikė stiprybės gyvenimo varguose ir
kančiose.
Tiesiogiai su kun. Yla ne taip jau daug teko bendrauti. Šviesūs įspūdžiai liko iš tų laikų, kai jis, gimnazistas ar klierikas, vasaromis atvykdavo atostogauti tėvų
namuose. Šios Stasio atostogos mums, Luciūnų jaunimui, būdavo šventė, prasmingai paįvairindavo kaimo
kasdienybę. Iš tikrųjų visos gimnazisto ar klieriko Stasio atostogos nepraeidavo be jo organizuojamų jaunimo
gegužinių, kur skambėdavo dainos, buvo einami rateliai ar šokama, kam ir vyresnieji – kas smuiku, kas kitu
instrumentu – pritardavo. Atsimenu, kaip vieną šventadienio popietę Luciūnų, Dejūnų bei Vaičiuliškių kaimų jaunimas labai nuotaikingai dainavo ir ėjo ratelius
mūsų kluone, kur drauge su jais dainavo bei visur gyvai dalyvavo ir klierikas Stasys. Tuo jis labai pakeldavo
vietinio jaunimo nuotaiką, nes į tuos vakarėlius įnešdavo daug nauja ir įdomaus. Dažnai pateikdavo ir pamokydavo naujų eilėraščių ar net parengdavo nedidelį
vaidinimą. Čia klierikui Stasiui vienu iš pirmųjų pagalbininkų ir artistų būdavo mano brolis Petras, kurį
Apolonijos Ylaitės-Tamulienės (1908–2004) atsiminimus 1993 m. užrašė jos duktė Ritonė Šalkauskienė.
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Žemaitkiemyje po pamaldų Stasys kartais už rankos
vesdavosi, o šis išmoktą poeziją berdavo su visu įsijautimu, net ašarą nusišluostydamas.
Klierikas Stasys visuomet būdavo geros nuotaikos,
švelnaus būdo, nuoširdus ir betarpiškas mūsų gan
menkai prasilavinusio jaunimo tarpe. Visada vilkėdavo tik sutaną. Mums net keistai atrodydavo, kai matydavome jį ir šieną pievoje pjaunant, ir kitus darbus
dirbant taip neįprastai apsirengusį.
Ryškiai atsimenu gegužines pamaldas jo tėvų (Stasio tėvas Jokūbas Yla mirė 1919 m.) namuose. Visa šių
namų siela buvo jo geraširdė mama (Veronika Semėnaitė iš namų). Ji dažnai prašydavo savo sūnų klieriką,
kartais ir mano brolį Joną paskaityti vis naujų, vis gražesnių maldų iš mums nežinomų maldaknygių.
Mūsų šeima neretai talkindavo Stasio motinai buitiniuose darbuose ir rūpesčiuose. Taip, pavyzdžiui, iš jo
motinos plonai suverptų ir pabalintų siūlų mes su seserimi megzdavome tam gerajam ir visų mylimam klierikui kojines ir pirštines.
Klierikas kaime visada buvo tiek vyresniųjų, tiek jaunimo gerbiamas ir laukiamas. Rodos, ir dabar matau,
kaip jis pusdienį sėdi prie skiedrų krūvos, kur mano
tėtis (irgi Jonas Yla) obliuoja lentas, ir abu nuoširdžiai
šnekasi. Mat tėtis buvo meistras, lengvai darydavo
spintas, vežėčias ir net smuiką buvo pasidaręs. Daugeliui kaimynų padaręs karstus ir ne vieną savo skambiu
balsu apgiedojęs ir palydėjęs į kapus. Klierikas Stasys
apie daug ką, kas abu domino, mėgdavo su mano tėvu
pasikalbėti.
Tiksliai nebeprisimenu, kada tai buvo, Stasiui būnant dar klieriku, ar jau jo kunigavimo metais, kai
viena kaimynė, norėdama, kad jos jaunas sūnus neapsivestų, bandė panaudoti Stasio geranoriškumą ir autoritetą tam, kad jis tą jaunuolį nuo vedybų atkalbėtų.
Tačiau jis aiškiai pasakęs Evangelijos žodžiais: „vyras
paliks tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos“.
Atsimenu vieną ryškią rudens dieną, kai gimnazistas
Stasys, mano brolis Petras ir aš ganėme arklius Pakeršės kaimo krūmynuose. Šis bendras pabuvojimas gamtoje visiems mums buvo įdomus ir smagus.
Iš vėlesnių laikų gerai prisimenu ruošimąsi kunigo
Stasio primicijų šventei, kai pynėme vainikus ir ruošė-
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me „bromą“, kuri ta proga buvo pastatyta priešais įvažiavimą į jo brolio namus.
Vėlesniais laikais retai tematydavome kun. Stasį
savo tėviškėje, o galiausiai sunkūs okupacijų metai
viską sujaukė, išblaškė ir Luciūnų kaime viskas ne
atpažįstamai pasikeitė. Nebeliko ir kun. Ylos tėvų sodybos, kurią mena tik namo pamatų duobė su keliais
senais gluosniais ir liūdna vyriausiojo brolio Jurgio
tais laikais išpuoselėta sodyba. (Jurgio šeimą su keturiais mažamečiais vaikais ištrėmė į Sibirą, kur jis
ir mirė.)
Ryšys su kun. Stasiu Yla atsinaujino gerokai vėlesniais metais, pradėjus susirašinėti. Jo rašyti laiškai
daugiausia skirti mano jauniausiajai dukrai Vacytei,
studijavusiai Kauno Politechnikos institute. Ji ištisus
aštuonerius metus buvo ligos prikaustyta prie lovos
(susirgo išsėtine skleroze), mirė 1980 m. rudenį. Kun.
Stasio paguodos ir padrąsinimo žodžiai ligonei mums
buvo ir liko neįkainojamas turtas. Gavusi tokį laišką, ji
ilgai džiaugdavosi ir gyveno jo mintimis. Laiškuose jis
rašė: „Toks ligonis yra nuostabi palaima motinai, nes
ji teikia nuostabios šviesos. Sveikinkit Ją labai, labai.
Ją prisimenu ir tegu mane prisimena savo kryželį nešdama“ (1976 07 07). „Linkiu Jai kantrybės, palaimos,
tegu dalinasi auka su visais ir už visus“ (1978 02 23).

Panašios nuotaikos ir mintys būdingos ir pačiai Vacytei, nes ji dažnai sakydavo: „Dieve, Tu smarkiai kryžiuoji, ir gerai kad kryžiuoji“.
Ypač mus visus džiugino kun. Stasio specialiai Vacytei sukurta malda:
Mielajai Vacytei
Tave regiu, Tavęs ilgiuos
erdvių gelmėj, žvaigždžių takuos –
buity visoj.
dulkele, rodos, aš esu,
o taip džiugu, o taip šviesu
Tavoj globoj.
Tave jaučiu, Tave randu,
lyg saulę švytinčiu veidu
savoj tautoj.
Kalbi švelniai, ženklais tyliais,
vilties ir bandymų keliais
vedi savin.
Man taip džiugu, man taip šviesu,
lyg žvaigždės telktųsi kartu
vienon šeimon.

Luciūnų kaimo jaunimas 1929 m., centre – broliai Jonas ir Stasys Ylos
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Atsiminimai apie kun. Stasį Ylą

O Viešpatie, nejaugi mes
nūn ruoštume lakias bures
šalin Tavon?
(1976 m. Kalėdos)
Apie save kun. Stasys Yla tais pačiais 1976 m. rašė:
Laiko tarpas, tiesa, didelis. Pergyvenimai – nauji,
gausūs – užpildė vidinę erdvę vietoj buvusių, kaip rašot, jaunatviškų-romantiškų. Gimtinė pasidaro savotiškas prarastas rojus ir vis dėlto rojus, į kurį nejučiom grįžti. Štai prieš 8 metus rašyti posmai:
Žarstau pelenus židiny,
braukiu dulkes nuo stalo –
ieškau gyvų žarijų,
duonos trupinių,
ieškau pėdsakų tėvų ir savų,
ir neatpažįstu
uosio prie klėties,
serbentų krūmo prie seklyčios.
Tada klausiu savęs,
kas paskutinis iš mūsų
apleidom namus?
Laimingas, kad neturiu kada galvot apie sveikatą
ar rūpintis smulkiais savo reikalais. Darbo turiu virš
savo laiko ir jėgų, tad vis tenka skubėti, o tai reiškia –
eiti pirmyn, o ne stovėti vietoje ar gražytis praeitin.
Gyvenime radau daug prasmės, daug gero. Sunkumai yra neišvengiamybė, o kartais mano patyrime ir
gera mokykla.
Kun. Stasio Ylos maldynas „Tikiu Dievą“ visuomet,
kai tik jį gavo iš vienuolių-seselių, būdavo ant mano
mamos stalo ir negalėjo nė vienos dienos praleisti nepasimeldusi iš jo. Šio maldyno maldos su nuoširdžia
meile ir giliu grauduliu išsako bent kelių mūsų tautos
kartų skaudžią patirtį, siekius bei idealus tragišku Lie-
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Pirmoje eilėje iš kairės – Jurgis Yla, Alfonsas Žalys, antroje
eilėje – Stasys Yla, Jonas Yla ir Petras Dubauskas, Stasio Ylos
bendrakursis Kauno kunigų seminarijoje

tuvai laikotarpiu. Todėl šią maldaknygę norėtume matyti kaip vieną iškiliausių Lietuvos katalikiškos kultūros paminklų.
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dailė

DAILĖ IR TERAPIJA = DAILĖS TERAPIJA?
Kęstutis Šapoka

Pateikę klausimą „Kas yra dailės terapija?“, aiškaus
atsakymo Lietuvoje nesulauktume ne tik iš atsitiktinių
praeivių gatvėje, bet ir iš konkrečių mokslo ar meno
šakų specialistų. Tai nestebina, nes pas mus dailės terapija – visiškai naujas reiškinys, dar neturintis aiškių
nei teorinių, nei praktinių, nei įstatyminių ribų.
Psichiatrai šioje sąvokoje įžvelgtų vienas prasmes,
psichologai – kitas, dailės atstovai – trečias. Antai psichiatrinės ligoninės skyriuje įrengtą patalpą, kur ligoniai gali tapyti, piešti, priskiriame dailės terapijai. Taip
pat kaip dailės terapiją galima suvokti ir psichoterapijos seansų metu naudojamas piešimo, tapymo technikas. Galų gale, kuriasi įvairūs dienos centrai, klubai,
dailės kabinetai poliklinikų psichikos sveikatos centruose, ir visa tai vadinama dailės terapija. Taigi savaime akivaizdžios „psichoterapinės“ arba „gydomosios“
dailės terapijos funkcijos nebeatrodo tokios apibrėžtos,
kai į jas pažvelgiame iš kultūrologinės ar net esteti-

Vilkas. Naujininkų poliklinikos Psichikos sveikatos centras.
Paciento piešinys

nės perspektyvos. Šitaip žiūrint, „dailės terapija“ gali
reikšti ir piešimą pagal griežtas psichoterapines metodikas, ir spontaniškas pamišėlio keverzones, ir tiesiog
sutrikusios psichikos ar kitų socialinių grupių žmonių
meninę veiklą – vaizduojamąją kūrybą, gatvės akcijas,
spektaklius, vaidinimus... Dailės terapija suvoktina ir
kaip gydymas, ir, mano manymu, daug dažniau, kaip

316

abstraktesnis – kūrybiškumo, socialumo lavinimo, socialinės reabilitacijos reiškinys.
Šiame straipsnyje dailės terapiją ir suvokiu labiau
kaip kultūros reiškinį, kuriame, be kita ko, įvairiais
pavidalais reiškiasi įvairūs meno, dailės, galų gale, tiesiog – kūrybos pavidalai. O tai reiškia, kad šis reiškinys
teoriškai gali turėti ir sąsajų su estetikos, meno filosofijos, net dailės kritikos sfera. Taigi čia dailės terapiją
traktuosime iš pradžių kaip šiuolaikinės kultūros estetinį reiškinį ir tik tada joje išgryninsime mums rūpintį – „mokslinį“ – terapinį aspektą.
Kūryba plačiąja prasme, taigi ir kūryba dailės terapijos metu, kreipia žvilgsnį į bendresnius psicho-egzistencinius, psicho-kultūrinius kontekstus, suvokiamus
estetinės sistemos, kad ir kokia ji būtų šiandien, ribose,
o terapinis meninės išraiškos aspektas, kuris ir suteikia autonomiškumą (ir kartu neapibrėžtumą) kitų meninių praktikų atžvilgiu, veda mus į sociopsichologinį
lygmenį.
Tačiau žvelgti į (psicho)terapinį dailės terapijos lyg
menį menininkų akimis nėra natūralu. Griežtus psichoterapijos metodus taikantys specialistai paprastai
nepripažįsta dailės terapijos kaip savarankiško ir juo
labiau mokslo sferai priklausančio reiškinio (nebent
kaip pagalbinę psichoterapinio proceso dalį). Jie dažnai
teigia, jog dailės terapija ir ją grindžianti retorika priklauso specifiniam psichiatriniam, psichoterapiniam
kontekstui ir su menu neturi nieko bendra.
Tuo tarpu kultūros sferos atstovai teigia, kad dailės
terapijos reiškinys yra labiau kultūrinis, net meninis
reiškinys, kuriame naudojami tam tikri psichoterapijos
elementai. Gydymas šiuo atveju suvokiamas labiau filosofiškai, kaip „sielos gydymas menu“ arba kaip neįgalaus individo kūrybinių galių, saviraiškos, pozityvaus
savęs suvokimo skatinimas.
Abu šie požiūriai savaip teisingi, nes esama tokių
dailės terapijų, kurios remiasi griežtais moksliniais
metodais, ir tokių, kurių retorika ir praktika beveik ištirpsta meno teritorijoje. Tačiau visada išlieka tas beveik, kuris dailės terapijos reiškinį tarsi įkurdina kažkur tarp mokslo ir meno.
Pagrindinis argumentas, neleidžiantis dailės terapijos traktuoti vien kaip šiuolaikinio meno reiškinio, yra
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profesionalumas. Menas, kad ir koks jis būtų efemeriškas, „neprofesionalus“, visada išsaugo (bent menamą)
profesionalumo likutį. Tai reiškia ir tai, kad profesionalus menininkas gali rinktis vieną ar kitą išraiškos
būdą, „kalbėti“ viena ar kita tema. Tuo tarpu dailės terapijos metu kuriama produkcija yra „visiškai neprofesionali“, taip pat, jei kalbėsime apie rimtus psichikos
ligonius, jie nėra laisvi, jų išraišką valdo liga.
Kita vertus, šiuolaikinės teorinės estetikos retorika,
apskritai kontekstualus ir eklektiškas kultūros pobūdis, naikinantis ribas tarp skirtingų disciplinų, meno,
religijos ir mokslo, leidžia į kultūrines, net specifines
estetines sferas įtraukti iki tol neestetinėmis laikytas
socialines patirtis. Todėl, tegu ir negalėdami dailės terapijos reiškinio „uždaryti“ meno sferoje, vis dėlto galime išskirti keletą alternatyvių estetinių sistemų, viena
iš kurių galėtų būti ir dailės terapija. Ką ir kalbėti apie
art brut ar autsaiderių meną – nepaisant visų (Lietuvos) profesionalių dailininkų ar net dailės kritikų interpretacijų, šie paradoksalūs XX a. reiškiniai seniai suvokiami kaip estetikos ir meno dalis. Žinoma, sutariant,
kad nesama vieningo, absoliutaus estetinio objekto vertinimo mato.
Tačiau lieka šioks toks bet, reiškiantis, kad net jei
dailės terapijos metu sukurtus kūrinius laikysime
menu, jie nebus visiškai tapatūs profesionaliajam menui. Esmė slypi ne vertinimo kriterijuose – kuris iš šių
menų vertingesnis, bet skirtingose teorinėse ir praktinėse prieigose, kurios sukuria specifinius kontekstus
su savita retorika. Taigi kalbėtina ne apie (vaizduojamąjį) meną apskritai, o apie daugybę (vaizduojamojo)
meno, (šalia) estetinių, sąlygiškai savarankiškų sistemų (taip yra todėl, kad šiuolaikinėje kultūroje menas
vargu ar gali egzistuoti kaip uždara, nepriklausoma,
sau pakankama sistema).
Kiekvienoje jų funkcionuoja sava retorika, grindžiama
estetinės ir kokios nors alternatyvios retorikos sąveika.
Dailės terapijos sistemoje estetinė retorika jungiama
su psichoterapine, psichoanalitine, psichopatologine
etc. retorika. Taigi šiose giminingose sistemose bet kokie formalūs vaizduojamosios išraiškos elementai, grindžiantys dailės, šiuolaikinio vaizduojamojo meno, dailės
terapijos praktikas traktuojami kiek skirtingai.
Dailės terapijoje meninė išraiška plačiąja prasme
dažniausiai funkcionuoja tam tikros psicho(pato)loginių simptomų visumos, pato-diagnozės ar bendresnių
tarpasmeninės, socialinės sferos afektų sutrikimų, kontekste. (Psichopatologijos sąvoka čia vartojama ne kaip
griežtai psichiatrinė, bet apima ir lengvesnes individo
psichosocialinio funkcionavimo visuomenėje formas,
kartais net pereinančias į įvairias edukacines, kultūrines praktikas.) Bendrąja socio-egzistencine prasme
kūrybinių procesų terapinės funkcijos daugmaž atitinka meno – autentiškumo, kūrybiškumo, motyvacijos,
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unikalumo suvokimo skatinimo ir kartu bendrystės su
kitų žmonių vertybėmis ugdymo – funkcijas. Tiesiog jos
čia neišvengiamai susiejamos su psicho(pato)loginėmis
reikšmėmis – depersonalizacija, rigidiškumu, stereotipizacija, asmenybine/vertybine niveliacija.
Todėl šiame kontekste minėtos sąvokos dažniausiai
įgauna praktinę reikšmę, bandant formuoti, atkurti,
skatinti prarastus, sutrikusius, deformuotus bendravimo, tiesioginio (ir bendresnio egzistencinio pobūdžio)
sąlyčio su aplinkine socialine sfera įgūdžius. Ir šitai dai-

Tik be fokusų. Naujininkų poliklinikos Psichikos sveikatos
centras. Paciento piešinys

lės terapijos praktikas tarsi nutolina nuo „grynosios“
dailės praktikų. Meninę raišką apskritai galime skirstyti į estetines ir simptomines metaforas. Pastarosioms,
dominuojančioms terapiniame kontekste, nustatyti taikomi diagnostiniai testai, pagal kuriuos kiekvieno kliento/paciento meninę išraišką galima priskirti konkrečiam simptominiam/sindrominiam ligos kontekstui.
Anot dailės terapiją grindžiančios retorikos, psichinė
tikrovė įsilieja į socialinę, kultūrinę ar institucinę tikroves per meninę išraišką. Meninė veikla terapine prasme
pirmiausia suvokiama kaip galinti išreikšti verbališkai
sunkiai išreiškiamas, užblokuotas emocijas. Spontaniška išraiška terapijos procese esą sukurianti tiesioginį
terapinį – atsipalaidavimo, streso redukcijos – efektą
ir padeda specifiniais atvejais: emocinės krizės, fizinės
ligos ar priešmirtinės būsenos (mirštant nuo nepagydomos ligos). Šiuo atveju net profesionalus dailininkas,
tapydamas abstrakčius paveikslus, atlieka ir šiokį tokį
autoterapinį veiksmą, tačiau tikroje terapijoje labiausiai pabrėžiamas ir provokuojamas pats sublimacijos,
afektų redukcijos procesas grynai psichologine prasme.
Spontaniški vaizdiniai išlaisvina psichinę intuiciją ir
vidinius kūrybinius gebėjimus.
Abstraktus arba spontaniškas piešinys, pavyzdžiui,
psichoanalitinės pakraipos terapijoje, ne vien naudojamas tik psicho-motorinei iškrovai, bet ir spekuliatyviai

317

Kęstutis Šapoka

glaudžiai susiejamas su intrapsichiniais, kitaip – pasąmoninės retorikos – turiniais. Tikėtina, kad spontaniška abstrakcija yra tiesiogiai susijusi su „probleminiais“,
afektyviais, užslopintais pasąmoniniais turiniais ir bet
kokiu atveju tokios abstrakcijos simbolika kils iš neurotinių ar psichozinių „gelmių“. Šitaip padedant išreikšti tuos turinius, bus pasiekti ir vidinių intrapsichinių
transformacijų lygmenys. Tad net abstraktus, spontaniškas piešinys tam tikros pakraipos klinikiniame kon-

Autobiografija. Paciento piešinys (Vasaros g. 5)

tekste bus suvokiamas tik terapiniame diskurse. Čia
pamatinės išraiškos priemonės – linija, spalva, gestas – interpretuojamos pasitelkus pirmiausia specifines terapines, psichoanalizėje vartojamas perkėlimo,
kontraperkėlimo ar analitinėje psichologijoje – padidinimo, stiprinimo sąvokas. „Perkėlimas“ reiškia tai,
kad klinikinėje aplinkoje klientas ar pacientas perkelia (projektuoja) savo emocijas ar jausmus į terapeutą
ar piešinį, taigi formalioje pastarojo struktūroje galime
įžiūrėti pagrindinių kliento/paciento vidinių ar tarpasmeninių konfliktų „atspaudus“.
Antai „sustiprinimo“ sąvoka su piešiniu ar tapybos
darbu susiejama Jungo analitinėje psichologijoje, remiantis prielaida, kad kliento kūrinio turinys slepia ne
tik faktiškąjį, bet ir gilesnįjį simbolinį lygmenį. Kad ir
koks estetiškai tobulas ar nevykęs būtų toks kūrinys,
svarbiausia jame yra specifinė turinio simbolika, pasireiškianti ir sapnuose, tačiau suvokiama ne iš estetinės
sistemos perspektyvos, o kaip galinti daug ką pasakyti
apie konkrečios asmenybės psicho-egzistencinę būklę.
Taigi net turinio simbolika mūsų atveju pajungiama terapinei praktikai. Tokią retoriką, tik išreiškiamą kiek kitomis kalbinėmis figūromis, galime aptikti
ir „grynosios“ estetikos šiuolaikinėje retorikoje. Ko gero
nesvarbu, kokiais argumentais – psichoterapiniais, socialiniais ar pan. – remiantis kūrinyje ieškoma papildomų prasmių, galinčių kompensuoti estetinio savi-
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pakankamumo stygių. Svarbu tai, kad savarankiška
estetine verte ir meno kūrinio savipakankamumu abejojama net ir „grynojoje“ estetikoje ir meninėse praktikose. Todėl, ko gero, tuo galima iš dalies paaiškinti
ir šiuolaikinio vaizduojamojo meno „grįžimą prie tikrovės“, „socialinį angažuotumą“ etc.
Taigi pirmiausia vaizduotėje, kaip bendroje pirminėje kūrybinių procesų paskatoje, atskiriamos estetinės ir
terapinės (ar simptominės) funkcijos, dėl kurių meninė
išraiška patenka apskritai į psichopatologinių sąvokų
ir prasmių pasaulį. Šiame taške meno estetinė ir terapinė funkcijos vis dėlto išsiskiria. Taip atsitinka net jei
šis konceptualus judesys atliekamas tame pačiame kūrinyje ar veiksme. Šios funkcijos gali koegzistuoti kaip
savarankiškos ir kartu kaip viena kitą papildančios, tačiau bet kokiu atveju viena kuri funkcija, priklausomai
nuo institucinių sąlygų, turi bent šiek tiek dominuoti.
Tai nulemia atitinkamo terapijos būdo – direktyvaus ar
nedirektyvaus – parinkimą.
Šis aspektas, ko gero, yra vienas svarbiausių, atskiriant estetinę ir terapinę funkcijas, kadangi direktyvieji terapijos būdai sąlygoja aktyvų terapijos specialisto įsikišimą/dalyvavimą meninės išraiškos procese
(nedirektyvios terapijos atveju tiesioginis specialisto
dalyvavimas yra ne toks žymus). Kūrybiniai procesai
šia prasme, kaip minėta, jau kliento vaizduotės lygmenyje (atitinkamų teminių, formalių užduočių pavidalu)
pradedami struktūruoti pagal konkrečius terapinius
modelius, kuriuose ir estetiniai kodai gali formuotis
spontaniškai, kaip neišvengiami kūrybinės išraiškos
elementai, kurie dažniausiai nėra tokios meninės išraiškos radimosi priežastis ir galutinis tikslas. Tai, ko
gero, ir yra pagrindinis terapines praktikas konceptualizuojantis elementas, kuris sąmoningai buvo ignoruojamas anksčiau, siekiant išryškinti menines specifiškai
estetines dailės terapijos praktikų prielaidas.
Dailės terapijos ir psichoterapijos koncepcijos, kitaip
negu profesionalaus meno praktikos, vis dėlto išlieka
glaudžiai susijusios su lokaliais konkretaus individo
tarpasmeniniais ryšiais, konkrečiomis moralės normomis ir kuria institucinius „pasakojimus“ jų viduje.
Menas, kuriamas terapijos metu, gali organizuoti ar
atspindėti vidinius ankstyvos vaikystės ryšius, tarpasmeninius santykius ir jų problemas, kaip tam tikrus
defektyvius momentus – taškus, tapusius vystymosi,
emocijų ar kitų sutrikimų priežastimis. Žinoma, profesionalusis menas taip pat gali atspindėti tuos pačius
dalykus.
Taip, anot terapinės retorikos, nustatomi ryšiai tarp
kliento, terapeuto ir meno produkto. Terapeutas tampa
savitu gidu, galinčiu tokią diskursyvią erdvę koreguoti
ar padėti vystyti tarpasmeninius ryšius. Todėl ir „pereinamosios erdvės“ ar „objekto“ sąvokos taikomos prasmės struktūrai, o ne jos slėpimui ar simuliavimui; taip
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pat svarbus „įrėminimo“ – kaip tiesioginio ir simbolinio fantazijos atskyrimo nuo tikrovės ir gryninimo –
vaidmuo.
Taigi kiekviena terapinė praktika koordinuoja meninės išraiškos funkcijas pagal specifines klinikines
charakteristikas. Šitaip kiekviena formali priemonė
ir išraiškos būdas, priklausomai nuo psicho(pato)loginio konteksto, įgauna atitinkamas charakteristikas ir
konkretaus veikimo modelį.
Modernistinėje profesionaliojo meno savivokoje, susiformavusioje XX a. pradžioje, paveikus bendrai humanitarinės problematikos psichologizacijai, įsivyravo psichobiografiniai kūrybos tyrimo būdai. Kilo menininkų
biografijų rašymo bumas: nagrinėta vieno ar kito dailininko stiliaus kaita skirtingais gyvenimo tarpsniais,
veikiant vienokiems ar kitokiems psichosocialiniams
veiksniams, ką ir kalbėti apie psichikos ligų poveikį.
Terapijoje tokie tyrimo būdai, suteikiant jiems konkretesnes struktūras, ko gero, yra pagrįstesni nei meniniame, nes leidžia spręsti apie kliento ar paciento psichinės/psichologinės būklės kaitą kai kurių gyvenimo
tarpsnių, terapinių ar klinikinės izoliacijos intervalų
metu. Todėl šis tyrimo būdas, užgimęs kartu su psichiatrijos mokslu, vėliau paplitęs ir modernistinėje dailėtyroje, pastarosios paveiktas ir papildytas, funkcio
nuoja terapinėse praktikose.
Taigi kalbant apie kūrybinių procesų panaudojimą
terapiniams tikslams, bandant vis dėlto kaip nors atskirti estetinį ir psichologinį lygmenis (nors vaizduotės
sąvoka tokią perskyrą konceptualiai daro problemišką),
kūrybiniuose procesuose galima būtų išskirti terapines
funkcijas. Jei psichoterapijos ir ypač multimodalinės
dailės terapijos meninėje išraiškoje ieško ir provokuoja
psichologiškai afektyvius, destruktyvius, problemiškus
turinius, tai tokią meninę išraišką (įskaitant ir griežčiau struktūruotus piešimo testus) galima laikyti savotiško asmenybinio diskursyvaus „griovimo“ praktika,
t. y. savitu „dezintegracijos patirties“ išgyvenimu.
Pastarąją praktiką galima suvokti ir kaip meninę, generuojančią specifines terapines funkcijas. Tokiu atveju
aktyvus kūrybinis procesas yra tapatus psichologiškai
savitai pergyvenamai individualiai „destrukcijai“.
Tačiau išprovokuotas vidinis asmens konfliktas saugiuose instituciniuose dailės terapijos rėmuose, anot
dailės terapeutų, tarp bendraminčių turėtų būti suvokiamas kaip praktinės socialinės individo transforma-
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cijos galimybė, t. y. galimybė įveikti psicho-afektus.
Tokia vidinio sukrėtimo galimybė būdinga ir meno kūriniams apskritai. Taigi integralioms dailės terapijos
praktikoms rūpi jų tarpdisciplininis pobūdis, dėl kurio
galima būtų ieškoti vaisingesnių diagnostinės, terapinės ir meninės sąveikos būdų, prioritetą paliekant terapinėms funkcijoms.
Šiuo aspektu dailės terapiją ar bent jau tam tikras
jos dalis, paradigmas, veiksenas galima traktuoti ir

Be pavadinimo. Pacientės piešinys (Vasaros g. 5)

kaip alternatyvią kultūrinę (meninę) ar sociokultūrinę praktiką ir kartu kaip sociopsichologinių praktikų,
integruojančių kai kuriuos dailės praktikų elementus,
sistemą: nelygu kurią sąvoką – dailės ar terapijos – pabrėšime.
Išvados – nevienareikšmės. Jei laikysimės tik praktinio dailės terapijos taikymo lygmens – įvairūs klubai,
dienos centrai, dailės užsiėmimai psichikos sveikatos
centruose, – žinoma, visa tai tik sveikintina. Net jei psichologai, psichoterapeutai ir nepripažįsta dailės terapijos moksliniu, gydomuoju metodu, tai šios praktikos
yra labai naudingos, siekiant sumažinti psichiškai neįgaliųjų socialinės atskirties, atstumtumo, bendravimo
ir saviraiškos stoką.
Jei kalbėsime apie dailės terapijos santykį su meno,
dailės sritimi, tai, pasitelkę specifinę perspektyvą, galime netikėtai išvysti, kad ir dabartinis menas, dailė ir
dailės terapijos praktikos yra skirtingos to paties medžio šakos.
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Politinio nekorektiškumo smagesys
arba kaip parašyti bestselerį
Guoda Azguridienė

Perskaičiau Nassimo Nicholaso Talebo knygos „Juoda
gulbė“1 įvadą ir susinervinau – knyga žadėjo kalbėti
apie tai, apie ką, jei kada rašyčiau knygą, ir norėčiau
rašyti. Bet po kurio laiko pagalvojau: na ir gerai, tarsi
be knygų rašymų nebūtų daugiau ką įdomaus gyvenime veikti. Pavyzdžiui, pasidalyti įspūdžiais iš perskaitytos knygos ir padiskutuoti su jos (su)keliamomis mintimis apie visuomenę ir joje paplitusį mąstymą.

garsenybė (gaunantis 60 000 $ už kalbą), vyras – savo
knygos tema pasirinko dalykus, kurie yra patirti, apmąstyti ir mėginti komunikuoti, tačiau galiausiai palikti tik kaip vienas iš daugelio šio pasaulio netobulumo liudijimų (čia iš tiesų derėtų ekskursas apie mano
nesėkmingus bandymus garsiai įžodinti intelektualios
erdvės falsifikatus, kurie visuomenėje priimami kaip
norma ir siekiamybė. Gal kada ir parašysiu – šiandien
šiek tiek nesmagu prieš ten veikiančius žinomus asmenis). O Talebas, būdamas visas toks solidus ir išoriškai
atrodantis kaip paties tikriausio „establišmento“ (madas diktuojančio intelektualinio elito) atstovas, detaliai
ir visapusiškai aptaria įvairiausias visuomenėje įsišaknijusias „tiesas“, demaskuodamas jų klaidingumą.
Labiausiai nuo jo kliūva ateities planuotojams ir
prognozuotojams – finansinių institucijų, centrinių
bankų, vyriausybės ekspertams, istorikams ir matematikams. (Čia turėtų būti visai neplonas intarpas
apie mano intelektualinę biografiją ir minties ieškojimus, bet nebus2.).

Vakar mačiau juodąsias gulbes. Privačiame zoologijos sode netoli Klaipėdos (rašant bestselerį toliau turėtų sekti pora puslapių žvėryno aprašymo). Šis zoologijos sodas man labiau patinka už Kauno, nepaisant
to, kad Kaune takai praminti nuo pat vaikystės (stiliumi a lá Taleb, čia turėtų atsirasti poros puslapių ekskursas apie mano vaikystę Kaune, sode lankomą rudąjį meškiną ir panašius kiekvieno širdį sušildančius
dalykėlius).
Juodosios gulbės prie Klaipėdos gyvena didžiuliame aptvare su baltomis gulbėmis, garniais bei kitais
paukščiais. Ir panašu, kad nepaisant australiškos prigimties jos šalia žemaitiškai lietuviškos kūdros jaučiasi
visai gerai, kiek apskritai paukštis nelaisvėje gali jaustis gerai (bestseleryje pritiktų ekskursas apie gyvūnų
laikymo aptvaruose moralumą-nemoralumą). Gražūs
paukščiai. Kaklai jų dar ilgesni už baltųjų, o snapai
tamsiai raudoni – atrodo labai stilingai.
Taigi gyvomis juodomis gulbėmis mūsų nenustebinsi. Bet, kaip galima įtarti, knygoje gulbė yra ne gyvosios gamtos atstovė, bet simbolis. Simbolis to, ko visiškai nesitikime ir kam atsiradus kortos susimaišo taip,
kad žaisti tenka iš naujo.
Savo knygoje išdėstytomis mintimis autorius nenustebino. Ir tai nieko blogo. Man, kaip pasauliui neįdomios
kilmės, mažos šalies nerašytojai ir šiaip neburtininkei
moteriai baisiai smagu, kad Talebas – intriguojančios
kilmės, profesorius, amerikietis, filosofas, makleris,

Pirmoji „tiesa“, kurią NNT3 demaskuoja, yra juodoji
gulbė (cygnus atratus): nepaisant mūsų ilgalaikio patyrimo, kad gulbės yra baltos, vieną kartą paaiškėjo,
jog esama ir juodų gulbių. Apskritai juodosios gulbės
tiesą suformuluočiau taip: visi mūsų patyrimai yra tik
pavyzdžiai, bet kad ir kokie jie būtų dažni ar plačiai
paplitę, jie neįrodo, kad nebūna kitaip. Todėl negalime pasakyti, kad nėra juodų gulbių, oru mintančių ar
skraidančių žmonių, žalių katinų, naftos kainų, aukštesnių nei X ar žemesnių nei Y dolerių, teroristų atakos
Niujorko viduryje, stabiliausios valstybės SSRS žlugimo, visiškai „nuplaukusio“ profesoriaus tapimo milijonieriumi, estų krepšininkų pergalės prieš lietuvius ir
pan. Kitaip gali būti kitoje vietoje, kitu laiku, kitaip

1
Nassim Nicholas Taleb, The Black Swan. The Impact of the Highly
Improbable, New York: Random House, 2007.
2
Kadangi knygoje daug dėmesio skiriama matematikai, paminėsiu,
kad mano pagrindinis išsilavinimas, t. y., tas išsilavinimas į kurį aš žiū-

riu rimčiausiai, yra matematika.
3
Amerikiečiai bestselerių rašytojai tiesiog stulbina savo pomėgiu
vartoti santrumpas. Man tai atrodo gerokai nepagarbu, tad čia pat (autoriaus) ir atsiprašau už šią stiliaus užgaidą.
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žvelgiant ir suvokiant reiškinį. Išvada atrodo elementari: regis, pirmame kurse logikos dėstytojai kala studentams į galvą tokį asimetrijos dėsnį: vieno taisyklės
neatitinkančio pavyzdžio pakanka taisyklei sugriauti (deja, lietuvių kalbos gramatikai tai negalioja), bet
nėra tokio skaičiaus pavyzdžių, kurio pakaktų taisyklei
įrodyti. Tiksliau sakant, reikėtų peržiūrėti visus įmanomus pavyzdžius, kas ribotam žmogaus protui nėra
įmanoma. Teiginys visiškai aiškus ir suprantamas, tačiau, tikra tiesa, – ir aš nuoširdžiai stebiuosi kartu su
knygos autoriumi, – daugeliui žmonių tai nežinoma. Aš
manydavau, kad gal todėl, jog jie nesimokė logikos ar
šiaip nemėgsta logiškai mąstyti. Tačiau NNT net nesiremia logikos mokslu. Jis išvardija visą kompaniją
žinomų mąstytojų, šia tema prirašiusių veikalų, kurie
tarytum turėjo būti pasiekę ir humanitarų ausis. Tenka daryti išvadą, kad išsilavinimas čia niekuo dėtas.
Matyt, –– ir tai bene pagrindinė knygos mintis – žmoguje glūdi stiprus noras padaryti pasaulį pažinesnį,
nei jis yra, užsimerkiant prieš tokio noro elementarų
nelogiškumą.

Bet grįžkime prie indukcijos. Indukcinis mąstymas
reiškia, kad jei dėsnis galiojo n kartų, tai galios ir n+1.
Jau nebeatsimenu, kaip tai matematiškai įrodoma, tačiau aišku, kad praktinis jo taikymas yra labai ribotas
(mažai kur tinka)5. NNT pateikia puikų kalakuto (indukcinio) mąstymo pavyzdį: jei mane šėrė jau n dienų
iki šiol, tai pašers ir rytoj (n+1). O rytoj jį ėmė, papjovė
ir iškepė.

Tušti kostiumai

Knygoje plėtojamos ir su asimetrija susijusios istorinio fakto bei indukcijos problemos. Nebūdama istorikė, apie pirmąją nelabai galiu ką ekspertiško pasakyti,
galiu tik pasidžiaugti kaip vartotoja4. Kadangi man visada istorikų išvedžiojimai, kad buvo taip, o ne kitaip,
kėlė įtarimą, o istorinių įvykių datų kalimas mokykloje
varė į neviltį (bestseleryje čia labai derėtų ekskursas
apie istorijos datų kalimo absurdus šiandienėje tautinėje mokykloje), tai man tiesiog smagu skaityti NNT,
kuris demaskuoja istorines įžvalgas kaip indukcinio
mąstymo atmainas ir gerokai paniokoja istorijos (beje,
kaip ir kitų socialinių ir apskritai mokslų) patikimumo
aureolę.
Indukcinio mąstymo problematika knygoje gražiai
aprašyta, bet man pritrūko gilesnių įžvalgų išvadose.
Kaip ir visur kitur knygoje, autorius čia labai skrupulingai vengia metafizinių svarstymų ir apsiriboja bendražmogiškojo proto (patyrimo, įgūdžio) bei intelekto
sfera. Tai, viena vertus, šiek tiek keista, nes NNT pats
kalba apie nesėkmei pasmerktą mąstymą „dėžės viduje“ ir šansą turintį mąstymą „išlindus iš dėžės“. Labai
abejoju ar kaip „dėžę“ autorius įsivaizduoja tik visuomenės nuomonę bei mąstymo šablonus. Manyčiau, kad
ta „dėžė“ ir yra mūsų proto veikimo laukas, o išlįsti iš
dėžės reiškia tas ribas peržengti, t. y., bent jau žvilgtelėti link transcendencijos. O ir juodoji gulbė, nepaisant
jos fizinio buvimo, knygoje yra metafizinis paukštis.

NNT nelabai stengiasi būti malonus žmonėms, kurie jam nepatinka arba tiesiog mano kitaip nei jis. Tad
nekeista, kad autorius, griaunantis mąstymo ir elgesio
„aukštus standartus“, demaskuodamas juos kaip nepagrįstus, nepasisako švelniai ir apie jį supantį sociumą. Kai kuriems iš personažų ypač daug tenka epitetų
dull and borring („bukas ir nuobodus“). Juos jis vadina
tuščiais kostiumais: tamsus kostiumas, raudonas kaklaraištis, rimtas veidas nuobodžiame susirinkime ir
manymas, kad viską žinai, supranti ir kontroliuoji... Jų
negali neatpažinti ir Amerikoje, ir Lietuvoje. Kita atpažįstama, NNT taip pat nuolat per dantį traukiamų personažų grupė yra formalūs autoritetai – Nobelio premijos laureatai, profesūra. Nobelio premijos skyrimo
peripetijos mums gal ir tolokos: NNT manymu, vargšas Alfredas Nobelis visai nesidžiaugtų matydamas,
kam skiriamos jo premijos, ypač ekonomikoje. O ką
rašo apie profesūrą, skaityti tiesiog smagu, – tarsi rašytų apie mūsų aukštąjį mokslą ir mokslininkus. Viena
iš daugelio smagiųjų minčių: kažin kodėl kitų autorių
(ypač jau mirusių) citatos pripažįstamos kaip mokslinis
argumentas, o šiuo metu rašančiojo – ne? NNT labai
gražiai demaskuoja citavimo indekso, kaip „moksliškumo“ įrodymo, visišką tuštumą. Rekomenduoju visiems
doktorantams ir kitiems neišrinktiesiems kaip terapinę priemonę.
NNT teigia, kad ši kostiumų tuštybė kylanti iš kvailumo ir nekompetencijos. Amžinas klausimas: ar tas,
kuris neprotingai (kaip mums atrodo) elgiasi, yra durnas, ar piktybinis? Nebūčiau tokia tikra, kad problema yra intelekto trūkumas. Manyčiau, kad tiems žmonėms – prognozuotojams-analitikams, bankininkams,
portfelių valdytojams, centrinių bankų specialistams,
politikams taip elgtis tiesiog apsimoka. Jiems apsimoka įtikėti, kad pasaulis jiems yra pažinus ir kontroliuojamas. Šitai žadėdami visuomenei jie įgauna statusą,
valdžią ir pinigus. Jie kartotų, kad juodų gulbių nėra,
kol pulkai šių paukščių neužklotų viso horizonto, nes

4
NNT žodį „ekspertas“ vartoja griežtai neigiama prasme, turėdamas
omenyje prognozuojančius ekspertus. Jis mano, kad taksi vairuotojas
nuspėti ateitį gali ne ką prasčiau už centrinio banko finansų analitiką
ar kokį finansų ministrą, o svarbiausia, kad jis, skirtingai nei pastarieji,

nemano, jog jo prognozės rimtos.
5
Matematiškai tariant, dėsnis galioja, kai kintamieji priklauso tam
tikroms aibėms. Bet matematikos dėsnių taikytojai tikrovėje šios sąlygos netikrina.
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pripažinti, kad nežinai, jiems reikštų pripažinti, kad
nesi svarbus. Todėl taip sunku garsiai pasakyti apie
šias paradigmines klaidas: galios svertus laikantieji
nėra suinteresuoti šią žinios paskleisti. Ypač patrauklus įrankis tam yra politinis korektiškumas: išvadinai
eilinį naivų tiesos ieškotoją „politiškai nekorektišku“ ir
išmetei jį iš visų galios erdvių (visų pirma, žiniasklaidos). Bet NNT nėra nei naivus, nei naujokas.

Prognozės ir krizės
Ekonominių krizių visada buvo ir bus, tik mūsų gebėjimas jas prognozuoti yra labai menkas. Ir vargu ar
galime čia ką pakeisti – juk krizė todėl ir krizė, kad netikėta. Kaip ir šešėlinė ekonomika todėl yra šešėlinė,
kad nepamatuojama. NNT kalba apie mūsų per gerą
manymą apie savąjį žinojimą ir galėjimą numatyti. Aš
siūlyčiau mintį pratęsti ir taip pat pasakyti, jog ir saugumas yra iliuzija. Visoks, taip pat ir ekonominis.
Tai, kas šiandien vadinama ekonomine krize, NNT
nėra nežinomas dalykas. Knygoje atskleistos ir aptartos paplitusio mąstymo klaidos ir negali privesti prie
nieko kito, tik prie masinių problemų6. Šias problemas pavadiname krize, kai esama netikėtumo veiksnio. Taigi krizė yra „juodoji gulbė“. Bet autoriui ji tokia
neatrodo, nes problemos, jo nuomone, atsirado visiškai
dėsningai ir buvo jo numatytos.
Tačiau ažiotažas, kilęs dėl NNT „numatytos“ krizės,
juodosios gulbės byloje suvaidino itin teigiamą vaidmenį – jis padarė NNT tokiu garsiu, geidžiamu ir turtingu, kad jis, būdamas „establišmento“ kritiku, pats tapo
jo guru. Jam, kaip asmeniui, tai yra didžiulis išbandymas, smarkiai gresiantis jo mąstymo aštrumui. Tačiau
savo darbą jis jau padarė – legalizavo juodąją gulbę,
kuri, jam neįgavus autoriteto, galėjo ir toliau nežinoma
plaukioti keistų gyvūnų žemyno balose.
Knygos dalis, kalbanti apie finansinę krizę, tikrai
nėra stipriausia. Autoriaus patarimas, kaip investuoti,
taip pat neatrodo rimtas: didžiąją dalį portfelio jis siūlo
investuoti į saugiausius vertybinius popierius, o mažesniąją dalį padalyti ir investuoti į keletą rizikingiausių
instrumentų. Tokios formulės logika yra aiški ir visiškai teisinga: saugūs vertybiniai popieriai reiškia apsisaugojimą nuo negatyvios juodosios gulbės arba nesėkmės, o kuri nors iš rizikingųjų investicijų iš bjauriojo
ančiuko turėtų virsti puikia pozityviąja juodąja gulbe
(uždarbiu). Bėda tik ta, kad visiškai saugių vertybinių
6
NNT knygoje daugiausia kalba apie finansinį sektorių ir šiek tiek
karinius reikalus, bet tie patys principai veikia ir gamyboje, ir žemės
ūkyje, ir ekologijoje, ir kultūroje, ir kitur.
7
Matematiškai galėtume sakyti, kad ji būna pusiausvyroje nykstamai mažą laiko tarpą, bet praktiniams uždaviniams spręsti nė kiek nepadeda.
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popierių nėra ir būti negali. NNT rekomenduoja investuoti į valstybės vertybinius popierius (VVP). Tuo jis
gerokai mane nustebino, nes VVP yra finansinis instrumentas, labiausiai gadinantis finansų rinkas ir, nusiurbdamas finansinius išteklius nuo vertę kuriančių
sričių, kenkia ekonomikai. Šia prasme pasiūlymas masiškai investuoti į VVP tikrai vertas „tuščio kostiumo“,
nematančio toliau savo trumpalaikio intereso, vardo.
Nemanau, kad NNT nemato toliau, matyt, tiesiog čia
nenorėjo žiūrėti, – nes antraip nebūtų ką patarti.

Vėl matematika
Labiausiai NNT nervinanti mąstymo klišė yra normalusis pasiskirstymas arba Gauso kreivė (angl. Bell
curve, nes ji primena varpą). Tiksliau, šio pasiskirstymo taikymas aiškinant visų rūšių reiškinius. Aš pati
pirmenybę teikčiau bendrosios pusiausvyros modeliams. Talebas jiems sudoroti skiria taip pat pakankamai kartaus dėmesio, bet emocijų Gauso kreivei tenka
gerokai daugiau – manyčiau, todėl, kad jis, dirbdamas
makleriu, dažniau susidurdavo su normaliuoju pasiskirstymu negu su pusiausvyros modeliais. Jo nuomone, dideli nukrypimai nuo vidurkio nėra tokie jau reti,
kaip vaizduoja ši kreivė, ir tai galima pamatyti netgi iš
istorinių duomenų, jei tik esama noro tai matyti. Pusiausvyros modeliai taip pat su tikrove turi labai mažai
ką bendro – jau vien todėl, kad ekonomika niekada nebūna pusiausvyroje7. O už šių modelių ir kreivių tolesnį
nagrinėjimą ir gudresnį taikymą vis skiriamos Nobelio
premijos...
Pajudinus šiuos du statistinės ekonomikos akmenis
negali atsispirti neužkliudęs ir kitų: koreliacijų, regresijų, ir apskritai agreguotų rodiklių (tokių kaip infliacija, bendrasis vidaus produktas ir pan.). NNT, pradėjęs taršyti eilinę „mokslinę tiesą“, mėgsta paminėti, ar
daug jam teko sutikti šia tema rašiusių autorių. Ta proga aš taip pat pastebėsiu (nors ir perskaičiau knygų gal
šimtą kartų mažiau nei NNT), kad dėl regresijos8 kaip
metodo iki šiol nesu nei mačiusi, nei girdėjus iniekieno
abejonės. Ir dėl koreliacijos9 vargu ar esu. Galite įtarti,
man šie skyriai labai patiko.

Socializmas – sugriuvusi,
bet vis populiari utopija
Viena gražiausių (taikliausių, netikėtų) NNT minčių
man pasirodė Gauso kreivės, o kartu ir vidurkių sąvo8
Kai turint istorinius (statistinius) duomenis išvedamas juos nulėmęs
dėsnis; kitaip – taisyklė įspraudžiama į duomenis.
9
Tai toks metodas, kai nagrinėjant istorinius duomenis išvedamas jų
tarpusavio priežastingumas. Pvz., jei kelias šiltas vasaras žmonės pirko
daugiau violetinių dažų sienoms dažyti, tai daroma išvada, jog spalvos pasirinkimą lėmė būtent oro temperatūra. Jei soduose vienu metu
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Politinio nekorektiškumo smagesys arba kaip parašyti bestselerį

kų sąsaja su pažiūromis. Kaip didelį vidurkių mėgėją
NNT mini Karlą Marxą. Nukrypimai nuo normos (vidurkio) jam buvo tiesiog negražūs, todėl tobuloje visuomenėje visi turėjo būti sunorminti. Bet jam nepasisekė,
ir būtent dėl tos pačios juodosios gulbės.
NNT labai vietoje mini Friedrichą von Hayeką, kuris aiškiai ir suprantamai išdėstė, kodėl centrinis planavimas, o kartu ir socializmas, yra neįmanomi. Būtent todėl, kad žinios visuomenėje egzistuoja pasklidę
tarp įvairių individų, kurie veikdami rinkoje (laisvai)
tas žinias panaudoja geriausiai. Ir labai mažai ką čia
gali suvidurkinti. NNT ir čia, manau, galėjo paeiti bent
žingsnį toliau su išvadomis. Turėdamas maklerio patirtį jis patyrė, kad apdorodamas nuasmenintus duomenis (daugybę nuolat kintančių duomenų) tu negali
numatyti ateities, taigi ir jos suplanuoti. Tačiau jo cituojamas ir giriamas Hayekas formulavo mažiau pesimistiškai: kad rinkoje savo veikla užsiėmę žmonės
konkrečioje vietoje ir konkrečiu metu turi pakankamai
duomenų sėkmingai prognozuoti. Šią temą ypač išplėtojęs yra Hayeko mokytojas, žymiausias Austrų ekonominės mokyklos atstovas Liudwigas von Misesas. Daug
jis rašė ir apie netikrumą (uncertainty), dėl kurio analizės trūkumo apgailestavimus NNT išreiškė net keletą
kartų. Panašu, kad NNT Miseso „neatrado“: jei būtų
skaitęs, šiomis temomis negalėtų jo nepacituoti. Ar tik
ne todėl, kad Misesas, skirtingai nei Hayekas, nebuvo
Nobelio premijos laureatas?
Juodoji gulbė simbolizuoja ne tik netikėtus didelius
įvykius, kaip antai cunamį, finansinę šalies krizę, interneto paplitimą, antibiotikų atradimą ir pan. Ji žymi
ir tuos įvykius, kurių mes nematome, bet jie daro didžiulę įtaką. Čia NNT remiasi Frédéricu Bastiat, ir
tikrai, sunku būtų kuo geriau pasiremti. Bastiat frazė apie gerą ir blogą ekonomistą verta būti pakabinta
kiekvienam ekonomistui ir politikui po nosimi: „prastas ekonomistas gali įvertinti veiksmo matomas pasekmes; geras ekonomistas gali įvertinti nematomas“.
Prastas ekonomistas puikiausiai suskaičiuoja, kiek papilnės biudžetas pakėlus kokį mokestį. Bet kiek veiklų
neatsiras ir kiek gėrybių tiesiog nebus sukurta, net nesvarsto. Ir tai galioja ne tik ekonomikai.

Teorija ir teoretizavimas
NNT mėgsta pasisakyti prieš teoretizavimą ir teoretikus. Mat teorijos paprastai remiasi vadinamojo
vidutinybių pasaulio (mediokristano), kuriame galioja dėsningumai, tikrove ir nenumato vietos dideliems
nuokrypiams, juodosioms gulbėms. Jo daroma perskybūdavo užfiksuota mažai obuolių ir daug ežių, tai daroma išvada, jog
obuolius išsinešė ežiai.
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ra: empirika prieš teoriją, praktikas prieš sausą teoretiką, iš pirmo žvilgsnio gana patraukli. NNT su pasigėrėjimu atsiliepia apie vadinamąją įrodymais paremtą
mediciną (evidence based medicine), nurodydamas Antikos laikų gydytojus, ir kartu piktinasi modernių medicinos tyrimo metodų netikslumu. Bet reikalas nėra
toks jau paprastas. Antikos didieji medikai buvo filosofai ir jie pirmiausia rėmėsi teorija, aiškinančia žmogaus
sveikatos pagrindus. Tiesa, tos teorijos gerokai skyrėsi
nuo šiandien suvalstybintose medicinos sistemose naudojamų kone formulėmis užrašytų gydymo algoritmų,
visiškai dehumanizavusių gydymo(si) procesą. Anos teorijos nurodė pagrindinius sveikatos kaip harmoningos
organizmo veiklos aspektus, antai šalčio-šilumos pusiausvyrą, eterio-oro-ugnies-žemės elementų pusiausvyrą, energetinių kanalų praeinamumą, Dievo malone
ir pan. Pavyzdžiui, viena seniausių iš šiandien išlikusių sveikatos ir gydymo sistemų, ajurveda, remiasi labai sofistikuota teorija, bet kartu ir daugybe visiškai
paprastų empirinių stebėjimų, ir be abiejų jų gydymas
negali būti sėkmingas.
Keistokai atrodo autoriaus pasisakymas prieš teoretizavimą, kai jis pats visoje knygoje mėgina iš pavyzdžių išvesti dėsnį arba keletą puslapių samprotauja,
kuris mūsų smegenų pusrutulis verčia mus interpretuoti (nors tai neturi jokios įtakos temai). Nepagrįstu
teoretizavimu pavadinčiau ir jo visoje knygoje taikomą
perskyrą tarp mediokristano, kuriame gyvena paprasti
žmonės ir veikia įprasti dėsniai (įskaitant Gauso kreivę), o juodosios gulbės apsilanko retai, ir ekstremistano,
kur gyvena bei nuolatos su juodosiomis gulbėmis bendrauja intelektualai, žvaigždės, didelių pinigų vartytojai ir bestselerių rašytojai. Nesutinku su NNT teiginiu,
kad mediokristano gyventojo likimas negali dėl vieno
įvykio (juodosios gulbės) taip radikaliai pasikeisti, kaip
pasikeičia, pvz., autorius tiesiog knygos, jei ji tampa
bestseleriu. Nuobodžiojo mediokristano bandelių kepėjas gali tapti kepyklos savininku, o po to, papuolęs į
kokį nors TV šou, ir kepimo dievaičiu. NNT minima tipinė mediokristano gyventoja prostitutė gali tapti foto
modeliu ar kino (ypač tam tikro žanro) žvaigžde ir aplenkti pajamomis dešimtį intelektualiųjų ekstremistano atstovų kartu sudėjus.

Apgailestavimai
Labai gaila, kad NNT vis dėlto neperžengė fizikos
ribų ir nebandė ieškoti paaiškinimų metafizinėje erdvėje. Maža to, fiziką jis irgi suvokė klasikine prasme,
teigdamas, kad kvantinės fizikos atradimai nieko revoliucingo mąstyme nelėmė, kuo labai abejoju. Tuomet
dėsninga, kad jis savo apmąstymuose ir nuorodose į kitus autorius niekur nesirėmė Rytų filosofijomis ir rytų
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rašytojais (vedanta, budizmu, sufijais, dzenu ir pan.),
nesirėmė ir Antikos mąstytojais, kurie, tikėtina, jam
yra nepakankamai vakarietiški. Todėl kai kurios autoriaus įžvalgos atrodo labai paviršutiškos, o kai kurie samprotavimai (daugiausia apie žmogaus protą) –
lyg nevykęs bandymas naujai išrasti tai, kas seniai
išrasta.
Dar labai gaila, kad NNT nepasirėmė ir vakariečiais, puikiausiai išnagrinėjusiais keletą jo pagrindinių
temų: netikrumo (uncertainty), prognozavimo-planavimo ir matematinio skaičiavimo. Turiu omenyje Liudvigą von Misesą.
Skaitant knygą ne kartą pagailsta paties autoriaus.
Knygos pirmajame trečdalyje nejuokais buvau susirūpinusi jo būkle (vis svarsčiau, ar čia tokia bestselerio
stilistikos diktuojama bravūra, ar nuoširdi emocija). Jo
nuolatinis referavimas į dietą, viršsvorio metimą ir neteisingą visuomenę, kuri neatpažįsta tikrųjų talentų,
verčia manyti, kad tai jam smarkiai trukdo džiaugtis
gyvenimu (kas, pamąsčius, yra visai neprotinga). Dar
liūdniau atrodo jo bodėjimasis mediokristano pasauliu, teigiant koks jis neelegantiškas, bukas ir neįdomus
(dull and borring). Paskaičius NNT galima pradėti manyti, kad jei nesi rašytojas, mokslininkas, stambus finansų virtuozas, kino žvaigždė ar kitas ekstremistano
gyventojas, tai gimei veltui. Žinia, ši arogancijos rūšis
intelektualams gana būdinga, o NNT pats prisistato
esąs skeptikas, tačiau kam tada sakyti, kad esi humanistas ir tau labai rūpi žmonių lygybė?..10

10
Ypač keistas teiginys, turint omenyje skyrelį apie vidurkius ir marksizmą bei jo nemylimą Gauso kreivę.

Ar skaityti šią knygą?
Kaip visada, naudingiausia knyga būtų tiems, kurie
jos niekada neskaitys, t. y. autoriaus pašiepiamiems
„tuštiems kostiumams“ ir formaliems autoritetams,
kurie savo mąstymo siaurumu ir šabloniškumu sukuria visuomenėms daugybę bėdų. Likusiems knyga naudinga būtų mažiau, bet gali būti įdomi.
Gerų minčių knygoje, nepaisant mano išvardytų ir
neišvardytų apgailestavimų, tikrai labai daug. Ir smagumo, šviežumo apstu. Nusunkus vandenį būtų puiki knyga – išeitų per pusę trumpesnė. Stilius tipiškas
amerikietiškiems bestseleriams, „aš viską žinau ir tuoj
jums pasakysiu, o kadangi jūs suprasti nepajėgiate, tai
sukramtysiu ir į burną įkišiu“. Nepaisant paties autoriaus išsakytos simpatijos elegancijai, šiame veikale jos
gerokai trūksta. Labai primena gerą patiekalą, užpiltą
padažu, liaudyje „kečupu“ vadinamu.
Tad ar patarčiau šią knygą skaityti? Pati, jei ne pažadas parašyti recenziją, būčiau metusi, perskaičius kokį
trečdalį. Iš esmės dėl stiliaus ir tono. Ir būtų gaila, nes
įdomieji skyriai pasirodė esantys toliau, o ir emocijų
ten gerokai mažiau (nes padaugėjo turinio). Sakyčiau
taip: tie, kuriekas nori sužinoti apie ekonomiką, tikimybes, įvykių (ne)numanomumą, planavimą, ekonominius skaičiavimus, geriau skaitykite von Misesą. Ar
bent NNT minimus Hayeką ir Bastiat. Tie, kurie norite
pasiskaityti apie žmogaus proto ribas ir kaip protą praplėsti, geriau skaitykite vedantos veikalus, dzeno paradoksus arba japonų poeziją. Bet jei nieko iš mano minimų neskaitysite (nes, pavyzdžiui, per sunku ar šiaip
nepriimtina), tai paskaitykit Nassimo Nicholas Talebo
„Juodąją gulbę“.

„Naujojo Židinio-Aidų“ ir „Knygų aidų“ tekstų archyvo ieškokite:
h t t p: / / w w w . a i d a i . l t / z i d i n y s
Laiškus ir atsiliepimus siųskite adresu: D i d ž i o j i g . 3 4 , V i l n i u s ir
elektroniniu paštu: z i d i n y s @ a i d a i . l t

324

naujasis židinys-aidai 2008 / 7–8

tema: besibaigiančios vasaros rašiniai

Traukiniui sugedus, nepanikuokit
Živilė Kropaitė

„XVIII a. Fridrichas Vilhelmas I neleido statyti pastatų,
aukštesnių nei 22 metrai. Todėl Berlynas iki šiol, kaip matote, nepasižymi aukštais dangoraižiais“, – pasakoja nuobodi gidė, prieš penkiolika metų mintinai išmokusi tekstą.
Pažiūriu pro Berliner City Tour autobuso langą ir matau,
kad ji visai teisi: pilkos žemos parduotuvės, išsidriekusios
po Fridricho gatvę, ir Berlyno sienos liekanos, po visą miestą išmėtytos – ant šaligatvių (kad būtų galima sugalvoti
norą ir jas paliesti) arba priklijuotos prie spalvotų atvirukų
turistų parduotuvėse.
Gidė pastebi, kad tekstas ima kartotis, ir, nebežinodama, ką čia dar pridurti, pradeda kalbėtis su keleiviais.
Manęs paklausia, kodėl apie Britaniją į Vokietiją mokytis
atvažiavau. Man dar pačiai visai neaišku, todėl važiuoju
toliau, tikėdamasi, kad atsakymas kada nors pats savaime ateis.
Įlipa išsipusčiusi ponia iš Kolumbijos ir pradeda dainuoti
Besame Mucho tokiu apatišku balsu, kad dainos viduryje
imi ir patiki, jog reikėtų ją išvaduoti iš viešo transporto karjeros pančių. „Berlynas – toks nuostabus. Maloniai visiems
dėkoju“, – priduria, dainai pasibaigus.
„Neišsigąskite jokiu būdu, nes kontrolierius aš nesu“, –
išdidžiai surimuoja laikraščių pardavėjas, ir iš tiesų netik
rina bilietų. Jo balsą užgožia raudonų vėliavų su baltais
mėnulio pjautuvais šlamesys, ir akmenėlių, atsitrenkiančių į traukinio langus, garsas – jaunieji turkai iš anksto repetuoja galimus šio vakaro sėkmės ir nesėkmės futbole scenarijus.
Jau norėčiau išlipti, bet įrašytos moters balsas man
sako, kad dar galiu truputį pavažiuoti. Sie können noch
bis zur Betriebshaltestelle mitfahren. Ir aš mielai pasilieku, nes jei išlipčiau, turėčiau iš karto rinktis – tarp Rytų
ir Vakarų arba tarp dviejų futbolo komandų. Tarp Kroicbergo ir Šarlotenburgo. Tarp Woolworth ir KaDeWe parduotuvių. Tarp kebabo ir Currywurst. Tarp prirakinamų dviračių žvangesio ir isterišku balsu įrašytų stotelių
pavadinimų metro. Tarp pridegusio sviesto kvapo, nutekėjusio nuo „sviestinės sraigės“, ir beišsisklaidančio marihuanos tvaiko, sumišusio su rytinio rūko kvapu. Tarp
Brechto Maksimo Gorkio teatre ir miuziklo „Vakarų teatre“, kur visai įmanoma, kad būsi vienintelė, pamiršusi
iš spintos išsitraukti mokyklinę išleistuvių suknelę. Tarp
pritariančiojo ir prieštaraujančiojo Tempelhofo oro uosto
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uždarymui. Tarp BIO ir „viso likusio nuodo“. Tarp pragaro ir dangaus.
Aš nenoriu rinktis tarp pragaro ir dangaus, nes kurį bepasirinkčiau – visus įdomius žmones teks palikti čia: aklus
nacionalistus, apgailėtinus fanatikus, vyruką, kurio žvilgsnis manęs vos nenužudė, kai sulūžusius akinius nuo saulės
įmečiau į popieriui skirtą šiukšlių dėžę. Vairuotoją, kuris
už kelionę jo automobiliu į Miuncheną prašo ne daugiau ir
ne mažiau – 23,41€. Moteriškę iš namų valdybos, kuri negali padaryti nieko kito, kaip tik „įtraukti į sąrašą“, nors
tavo butas skęsta... Visus pseudofilosofus, hipotetiškus dėstytojus ir merginas kosmonautų kostiumais, kasvakar lūkuriuojančias Oranienburger gatvėje.
„Berlyne galima patikėti viskuo“, – sako apsvaigęs val-

Berlynas. 2008. Eglės Gleiznytės nuotr.
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kata, kai paaiškinu netikinti, jog pinigų jam reikia kelionei
į Drezdeną. Prieš dvi minutes mačiau, kaip jis aplinkinių
prašė lygiai tokios pat sumos.
Viskuo? Patikėti?
Net tuo, kad kažkas iš tiesų skaito gatvės laikraštį Motz,
kurio tema šią savaitę – „metro istorijos“? Kad Vokietija
kasmet „Eurovizijos“ dainų konkurse Turkijai duoda dvylika balų, nes jiems nuolat patinka turkų dainos? Kad kažkas tikrai nusipirks sugedusį 2002 m. gamybos virdulį iš
blusų turgaus, nors naujas kainuoja kur kas pigiau? Kad
šparagai tikrai tokie skanūs, kaip vokiečiams atrodo?
Traukinys sustoja. Mano nuostabai, keleiviai kuo ramiausiai pakyla ir kaip skruzdės su šapeliais ant pečių, neištarę
nė žodžio, rėplioja ir artimiausią autobusą. Spėju pagalvoti,
kad Lietuvoje niekas nė nepasijudintų, prieš tai dešimt minučių nepaburnoję ant valdžios. Tačiau netrukus suprantu,
kodėl – pasirodo, toks nurodymas pakabintas kiekvienoje
stotyje, kaip pirmoji važiavimo metro taisyklė: „Traukiniui
sugedus, nepanikuokit“. Jei jos nesilaikai, tikriausiai esi
užsienietis ir nežinai, kad tvarka Vokietijoje yra tvarka.

„Berlynas toks nuostabus“, – ausyse be perstojo skamba
kažkokios reklamos melodija. Berlynas? Vokietija?
Čia, ne kur kitur, pramoksti šio to apie turkišką ir ispanišką futbolą. Čia sužinai, kodėl baltai su rusais, o azerbaidžaniečiai su armėnais pešasi. Čia supranti, kurio
kandidato į JAV prezidentus pergalė būtų palankesnė Europai – Obamos ar McCaino, ir kodėl nuo kalėdinės eglutės
žydiškas žvaigždes geriau nukabinti, jei atvyksta svečių iš
Libano.
Pora taisyklių ir keletas sienos skeveldrų – tiek tos Vokietijos Berlyne (nors, kai pagalvoji, tai ir tos skeveldros
ne tokios jau vokiškos). Visa kita – didžiulė spalvota mozaika. Traukinys, kuris niekad nestreikuoja, ir į kurį niekada ne vėlu įšokti – nesvarbu, iš kur esi ir ko čia studijuoti
atvykai.
Noriu susirasti nuobodžiąją gidę ir pagaliau atsakyti į jos
klausimą. Berliner City Tour autobusas pamažėl nuo manęs tolsta, tačiau vis dar matyti – jo neužstoja jokie dangoraižiai. Mat XVIII a. čia nebuvo galima statyti aukštesnių
kaip 22 metrai pastatų.

Berlynas. 2008. Sigitos Jonaitytės nuotr.
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Senėjimo peizažai
Ramutė Rachlevičiūtė

...prigimtis, kokią parodome antrojoje gyvenimo pusėje, nors ir
dažnai, bet ne visada yra mūsų pirminė prigimtis išsirutuliojusi
arba nublankusi, išsiplėtusi arba susiaurėjusi; kartais ji yra
priešinga prigimtis tikras į išvirkščią pusę išverstas drabužis.1

Astma Marcelį Proustą privertė gyventi izoliuotame
kamščiu išmuštame kambaryje, bet jis vis dėlto išgirsdavo ir vikriai sučiupdavo kasdienio gyvenimo prasmes, sužvejodavo gyvenimo išmintį prie rašomojo stalo
ar supamojoje kėdėje. Keista, kad snobo, aukštuomenės gyvenimo metraštininko pastebėjimai gali paliesti ir mus, gyvenančius tokį chaotiškai fragmentuotą ir
skubėjimo nerimo persmelktą gyvenimą. Šalia nuolat
cituojamų prancūzų rašytojo romano „Prarasto laiko
beieškant“ ištraukų apie pyragaitį ir liepžiedžių arbatą, dėmesį galėtų patraukti daugybė kitų vietų. Kad ir
pasvarstymai apie senatvę. Miręs vos 51 metų, jis paliko daug svarių pastebėjimų nepopuliaria visais laikais,
bet ypač šiandien, senėjimo tema. Pavyzdžiui, „senat
vė, – viena iš tikrovių, kurią gyvenime ilgiausiai suvokiam grynai abstrakčiai“2.
Šiandien senėjimas ir senatvė iš periodinės spaudos,
TV laidų ir kitokios vienadienės produkcijos puslapių
atrodo kaip bausmė ar net nusikaltimas. Moteris, atrodo, susiraukšlėjo, nes ne tuos kremus naudojo ar visai
nenaudojo; pastorėjo, nes nesilaikė dietos ar nekreipė
dėmesio į sveikos gyvensenos reikalavimus. Senatvė,
ypač moters, neretai traktuojama kaip apsileidimas.
Ne tik prigimtiniams pokyčiams, bet ir ligai, hormoninėms organizmo permainoms reikštis erdvės jau nebepaliekama. Man pačiai ne kartą ir ne du teko girdėti
jaunus žmones taip svarstant. Tokia nepriklausomybės laikams simptomiška realija prašyte prašosi palyginama su kitokia, bet savaip su šia tema susijusia
priklausomybės metų realija. Tie, kuriems ezopiškos
kalbos subtilumai buvo neįkandami, skaitydami visaip
numelioruotą, nuseksualintą spaudą, savaip idealizuodavo ir šiaip teigiamus jų akyse personažus. Todėl galvojo, kaip ne viena mano pažįstama vaikystėje, kad jos
1
Marcel Proust, Žydinčių merginų šešėlyje, iš prancūzų k. vertė Galina Baužytė-Čepinskienė, Vilnius: Alma littera, 2005, p. 7.
2
Marcel Proust, Atrastas laikas, iš prancūzų k. vertė Galina Baužytė-Čepinskienė, Vilnius: Alma littera, 1997, p. 174.

naujasis židinys-aidai 2008 / 7–8

pradinių klasių mokytoja tupinyku nesinaudoja. Ir patyrė šoką išvydusios, kad mokytoja vaikšto „į šikučių
miestelį žibučių rinkti“, kaip sakydavo mano vaikystės
laikais Šančiuose.
Prousto aprašytas tetos Leoni romus, geliančiai monotoniškas prieš Pirmąjį pasaulinį karą gyvenusios
provincijos damos bei jos neprilygstamai ištikimos tarnaitės Fransuazos gyvenimas vertas atidesnio ir mūsų
laikų skaitytojų dėmesio. Šių dviejų Kombrė miestelio gyventojų charakteristikose esama kažko, kas sukrečiamai atpažįstama mūsų dienomis. „Fransuaza
labiausiai gaili tų nelaimingų žmonių, kurie gyvena
toliausiai nuo jos. Ašarų upeliai, kuriuos ji liedavo skaitydama laikraštyje apie nepažįstamų žmonių nelaimes,
tuojau pat nudžiūdavo, jei tik ji tą žmogų galėdavo kiek
aiškiau įsivaizduoti.“3 Rašytojas neįtikėtinai įtaigiai
aprašo Fransuazos požiūrį į nelaimes, kurios mūsų tiesiogiai neliečia, ir nelaimes, kurias patiria šalia mūsų
esantys žmonės. Tarnaitė medicinos vadovėlyje „skaitė
tokį klinikinį tokių priepuolių aprašymą ir raudojo dėl
tipiško šios ligos atvejo, nes gimdyvė buvo jai nepažįstama“. Tačiau ji romi studijavo tą knygą naktį, kai greta, tuose pačiuose namuose kankinosi, gimdė be pagalbos jos jaunutė padėjėja: „ašaros iš karto paliovė plūsti;
čia ji nebejautė nei to saldaus gailesio, jai taip gerai pažįstamo ir tiek sykių patirto skaitant laikraščius, nei
kito panašaus malonumo, tik irzo ir pyko, kad reikėjo
keltis vidury nakties dėl savo padėjėjos“4.
Štai čia ir galime stabtelėti, nes aptikome rūpimą
vietą. Vis daugiau mano draugių ar pažįstamų mamų
patiria Fransuazos sindromą. Nekalba, nepasakoja
apie savo anūkes ar anūkus, sūnus ir dukteris, o puola
pateikti ataskaitas, ką vakar ar užvakar rodė LTV ar
LNK, ką rašė „Lietuvos žinios“ ar „Lietuvos rytas“. Jei
raudama, rypuojama dėl potvynio, dėl nuošliaužos ar
traukinio, autobuso avarijos kažkurioje Azijos, Afrikos
ar Europos šalyje, tai dar galima suprasti. Tačiau dažniausiai puolama atpasakoti „Žmonių“ žurnalo kažkurį
puslapį, aptariamos vienos ar kitos damos nederėjusios
3
Marselis Prustas, Prarasto laiko beieškant. Svano pusėje, iš prancūzų k. vertė Aldona Merkytė, Vilnius: Vaga, 1979, p. 109.
4
Ibid., p. 110.
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pirštinės ar rankinė… Jau nebereikia žiūrėti per siaurą daugiaaukščio langą į miegamojo rajono monotonišką panoramą. Čia, per „žydrąjį ekraną“ gali tiek visko
prisižiūrėti, kad gali ilgai, oi kaip ilgai atpasakoti tai,
ką matei. Ką matei, bet ko nepatyrei.
Prieš keletą dešimtmečių jau ne vienas autorius pastebėjo, kad nebėra jokio skirtumo, ar tu patyrei tai iš
tikrųjų, ar matei ekrane. Autentiškų išgyvenimų lyg ir
nebeliko, jų ir nebereikia – svetimus gali pasakoti kaip
savo. „Laikraščiams aš turiu prikišti tai, kad jie verčia mus kas dieną domėtis visokiomis smulkmenomis,
o knygas, rašančias apie esminius dalykus, gyvenime
skaitome tikrai kokius tris ar keturis kartus.“5
Daliai žmonių susidaro iliuzija, kad jiems nebereikia patiems savo gyvenimo gyventi. Galima gyventi
kitų gyvenimus, aptarinėti kitų tariamus / menamus

mųjų istorijos. Registruoti kitų mirtis ir ligas – džiaugtis, kad tai ne Tavo ligos ir ne Tavo artimųjų mirtys.
Kol kas.
Senatvės vaizdas gadina kontorų mergaičių ir berniukų neva realistišką gyvenimišką panoramą. Vis
mažiau visuomenė gali pakelti tikro sielvarto ir tikro
skausmo vaizdus šalia mūsų. Kai tai matai per TV, laikraščių puslapiuose – gali valdytis, nes matai tik svetimų skausmą. Senatvės ir ligų iškankinti kūnai ir veidai
atrodo kaip tam tikro socialinio sluoksnio, jų nesugebėjimo gyventi ir tvarkytis šiame pasaulyje išdava. „Šitaip pamažu atsiranda tie baisūs išsekinti seno Rembranto, seno Bethoveno veidai, iš kurių visi tyčiojosi. Ir
maišeliai po akimis, ir raukšlės kaktoje būtų niekis, jei
širdies neslėgtų kančia.“6
Anksčiau sutikus žmogų – sulaukdavai žvilgsnio,

Gintautas Trimakas. Torsas – kūno dalis. 1995. Fotografija

išgyvenimus. Juk dažnas supranta, kad laikraščiuose
ir žurnaluose užsiimama įvaizdžio ar bent nuomonės
formavimu, o ne tikrų istorijų, tikrų išgyvenimų pasakojimu. Žiūrėti į svetimas ašaras ir į svetimą skausmą reiškia džiaugtis, kad tai ne Tavo ašaros, ne Tavo
skausmas. Pasakoti tragiškas vaikų žūties ar savižudybių istorijas – džiaugtis, kad tai ne Tavo vaikų, arti5
6

Ibid., p. 25.
Marcel Proust, Atrastas laikas, p. 167.
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nukreipto į akis / sielą. Dabargi kito žvilgsnis dažniausiai pasivaikšto paakių ir kaktos raukšlėmis, išmatuoja jų gylį, suskaičiuoja žilus plaukus ir pigmentines
dėmes, pakopinėja venomis. Kūno būklė įvertinama,
mintyse masė pasveriama, akimirksniu nustatomas
kūno susidėvėjimo koeficientas. „Na, dar pusė bėdos... Arba jau ant ribos.“ Žmogaus vertė matuojama
tik pagal užsilikusios jaunystės likučius. Italų aktorė Ornela Mutti, įžengusi į penktąją dešimtį, viename
interviu yra užsiminusi, kad daugelis vyrų ją nuolat
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Senėjimo peizažai

įžeidinėja balsiai vertindami: „O, dar visai nieko, dar
neblogai atrodai...“
Visais laikais buvo stengiamasi kuo ilgiau pratęsti
jaunystę, išsaugoti gyvybingumą, veržlumą. „Tačiau
beveik visos moterys nenuilsdamos dėjo visas pastangas įveikti amžių ir siekė grožio, vis tolstančio it besileidžianti saulė, kurios paskutinius spindulius jos karštai troško išsaugoti it savo veido atšvaitą.“7 Pastaruoju
metu, atrodo, tik tuo apsiribojama: jaunystė, jaunatviškumas bet kokia kaina. Girdėti apie metų metais darytas ir daromas plastines operacijas, kad porai metų
sublizgėtum viešuomenėje. Jaunatviškumas liko savipakankamu tikslu: dėl ko? Dėl malonumo, hedonizmo.
Anksčiau visuomenės spaudimą jausdavo tik žmonės,
kurių kūnai ir veidai tarnavo kaip darbo įrankiai. Dabargi visi, kurių pajamos yra ne pačios žemiausios.

tę gali įkainoti kaip tinkama ir parduoti už maksimalią
kainą. Kiekvieno pasirinkimas, valia yra šventas dalykas. Tačiau lieka neįvardytas tokių mezaliansinių sąjungų pragmatiškas aspektas. Parodykite man per TV
nors vieną porą, kur jauna gražuolė iš meilės pasirinko
nuskurdusį, bet inteligentišką pensijinio amžiaus našlį – be buto arba su kukliu buteliu miegamajame rajone, nusigyvenusį Rembrantą ar ligotą Beethoveną, ir
peizažas pasikeistų. Ir jūs, ir aš, deja, nežinote tokių
pavyzdžių. Žiniasklaidos išlavintos barakudos ir piranijų pulkai zuja ieškodamos savo išrinktųjų.
Įžengus į penkiasdešimtmetį, kokią dieną gali pasijusti tarsi su nematoma kepuraite. Jaunos moterys sveikinasi tik su tokio amžiaus vyrais, o moterų net nepastebi.
Bendrauti su vyresniu, šio bei to pasiekusio šiame gyvenime vyru mūsų visuomenėje reiškia – semtis patirties,

Gintautas Trimakas. Torsas – kūno dalis. 1995. Fotografija

Plastinės chirurgijos meistrai klesti: norą nuslėpti
savo amžių, pakoreguoti senėjimo procesus galima būtų
suprasti kaip atskirų asmenų privatų reikalą. Tačiau
žiniasklaida spaudžia ir pavieniai asmenys arba turi
paklusti vartotojiškos visuomenės žaidimo taisyklėms,
arba pasitraukti. Ekrane, žurnale akis pratinama prie
senstelėjusio, žilstelėjusiais plaukais vyro ir jaunos dvidešimtmetės sąjungos. Žinoma, kiekviena savo jaunys7

Ibid., p. 198.
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mokytis išminties. Bendravimas su tokio pat amžiaus
moterimi – nereikalingas laiko švaistymas, nuotaikos
gadinimas; nei išminties, nei patirties neįgausi. Jaunystė leidžia mums, brandžioms moterims, pasijausti senomis komodomis, nereikalingais ir savo amžių atgyvenusiais visuomenės atributais. Gerai, kad metams bėgant,
bent jau vyno ir antikvarinių baldų vertė auga.
Pasiguosti galima bent tuo, kad dabar senėjimas paliečia daug vėliau nei Honoré de Balzaco ir Gustave’o
Flaubert’o herojes. Tuomet ta riba buvo trisdešimtme-
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tis. Šiandien jau gal net penkiasdešimtmetis. Atmenate, kaip vienas Flaubert’o herojus-jaunuolis, kuris vyresnės moters meilės siekė per visą storą romaną, gale
knygos ataušo išvydęs jos žilstelėjusį smilkinį.
Marceliui Proustui žili plaukai dar buvo pragyvento
laiko trukmės ir kokybės ženklas. „Beje, kaip ir sniegas,
plaukų baltumo laipsnis, regis, apskritai buvo išgyvento laiko gylio ženklas, kaip kad kalnų viršūnių, kurios
iš pažiūros yra toje pat linijoje kaip kitos, aukštį vis dėlto parodo sniego baltumo laispnis. Bet vis dėlto šitaip
nebuvo visais atvejais, ypač moterų. Antai princesės de
Germant garbanos, kai buvo peleninės ir žvilgančios it
šilkas, atrodė sidabrinės įrėmindamos jos iškilią kaktą,
bet kai darėsi vis baltesnės, įgavo pakulų ir vilnos matinį atspalvį ir dėl to, priešingai, atrodė pilkos it žvilgesio netekęs purvinas sniegas.“8 Šiais laikais žilų plaukų
beveik neišvysi, todėl apie senatvės medžiagiškas permainas galima spręsti tik iš geologinės veido evoliucijos, „matant, kokia erozija ištiko nosį, kokios gausios
sąnašos palei skruostus gaubia visą veidą savo neperregima atsparia mase“9.
Žmonės sensta ne vienodu greičiu ir, kaip sako patarlė, po keturiasdešimties esi pats ir pati atsakinga už
savo veidą, jo išraišką. „Bruožai, kuriuose buvo išgraviruota jei ne jaunystė, tai bent jau grožis, išnyko moterų veiduose, tad jos ieškojo būdų, kaip išlikusį veidą
padaryti kitokį. Perkeldamos jei ne svorio centrą, tai
bent jau veido perspektyvą ir aplink ją komponuodamos kitokio pobūdžio bruožus, sulaukusios penkiasdešimties metų, jos pradėdavo kurti naujos rūšies grožį,
panašiai, kaip pavėluotai griebiasi naujo amato arba
kaip imama auginti runkelius žemėje, kurioje nedera
vynuogės. [...] Prie šių permainų negalėjo prisitaikyti
tik pernelyg gražios arba pernelyg bjaurios moterys.
Pirmosios, it marmuras iškaltos su tobulomis linijomis,
kurių neįmanoma pakeisti, sudūlėjo it statulos. Antrosios, turinčios tam tikrą veido trūkumą, buvo savotiškai pranašesnės už gražuoles. Pirmučiausia tik jas iškart atpažindavai.“10
Tačiau tos išorinės, medžiaginės kūno ir veido permainos yra tik mažiausia, bet užtat akivaizdi blogybė.
„Išties, net išorinė permaina pažįstamuose veiduose
buvo tik ženklas vidinio pokyčio, kuris pamažu vyko
diena iš dienos.“11
Visuomenėje suformuota nuostata, kad nelengva tik
paaugliams, o užaugus – pasidaro viskas aišku ir suprantama. Beveik niekas nerašo ir nekalba apie tai,
Ibid., p. 194.
Ibid., p. 197.
10
Ibid., p. 194–195.

kaip žmonėms – kiekvienam atskirai – sunku senti. Senėjimo niekas nemoko, nekalba apie slypinčias
šiuose paslaptinguose procesuose Sciles ir Charibdes.
Įdėmiau pasižvalgę pamatysite, kiek daug žmonių dešimtmečiais sustingę, sustabarėję iš siaubo stebi savo
senėjimą ir laukia savo mirties. Močiutės ir seneliai, tetos ir dėdės bijo senti, baiminasi mirties. O kaipgi kitaip?! Dauguma pensijinio amžiaus žmonių palikti likimo valiai ne tik skursti, bet ir moraliai gyvalioti. Jei jie
prarado galimybę įkišti rankas į dirvą ir atsilaisvino iš
sodo, daržo darbų – dauguma nežino kur dėti savo senatvę, atsiradusį laiką. Todėl tiek daug, kaip sakė Ana
Achmatova, tokio amžiaus laikraščių skaitytojų – čitateli gazet – glatateli pustot. Žmogus bijo akistatos pats
su savimi, su savo senatve, todėl užsileidžia visas įmanomas radijas, įsijungia TV ir stengiasi nelikti vienas.
Kiek daug senatvinės depresijos, dešimtmečiais negyvenamo gyvenimo ir laukiu mirties, rodos, parašyta kai
kuriuose veiduose.
Laimingi tie, kurie išvaduoti nuo šito žeminamo
ir kankinamo laukimo ir gali romiai auginti anūkus,
užsiimti tuo, kam visą gyvenimą trūko laiko. Gyventi
spalvingai, išlaikyti džiaugsmą ir žvelgti į kitus be priekaišto – uždavinys ne iš lengvųjų.
Džiaugtis kiekviena diena ir panašiai. Nekreipdami
dėmesio į tai, kad esi sena kaip Erechtejono marmuras12 ar kaip senasis kunigaikštis de Germantas, kuris
buvo „griuvena [...] besiartinančios mirties paletės“13.
Rytietiškos išminties kraštuose žmonės laukia kaip
pasitikti savo mirtį. Manoma, kad gyvenimo pirmąjį
trečdalį reikia skirti mokymuisi, antrąjį – vaikų auginimui, o trečiąjį – skirti sau ir daryti tai, ko niekad gyvenime nedarei, nes neturėjai laiko užsiimti tuo, kuo
norisi, arba išeiti į vienuolyną. Paskutinįjį trečdalį, užauginus vaikus, kai vyro ir žmonos interesai išsiskiria,
einama į vienuolyną, likęs gyvenimas skiriamas transcendencijos ieškojimui / siekimui. Pas mus dažnas trečiąjį gyvenimo tarpsnį vėl pradeda gyventi kaip antrąjį, taip apgaudinėdamas save ir kitus, nenorėdamas
net žinoti apie paskutinį gyvenimo trečdalį. Deja, apgauti, pergudrauti pasiseka tik save, bet ne gyvenimą.
Ir niekaip negali užmiršti, kad „mintis apie mirtį įsikūrė manyje amžinai, kaip mumyse įsikuria meilė“. Gerai, kad tiems, kuriems tenka pasikankinti ir podraug
pasimėgauti kūrybiniu darbu, pasiguodžia su Albert’o
Camus „Sizifo mitu“: „Kurti – tai reiškia gyventi du
kartus“.
Ibid., p. 205.
Ibid., p. 237.
13
Ibid., p. 252–253.
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tema: besibaigiančios vasaros rašiniai

Laisvalaikis Vilniuje prieš šimtą metų
Juozapas Paškauskas

Nenorėčiau priklausyti klubui,
kuris priima tokius žmones, kaip aš.
Groucho Marx

Kviečiu pasižvalgyti po keletą nebesančio miesto gyvenimo kertelių XIX–XX a. sandūroje. Mesti žvilgsnį į
linksmybes, vykusias viešumą ir uždarumą perpinančiose erdvėse: klubuose, draugijų salėse, kavinėse – tai,
ką galime pavadinti laisvalaikio (maloniai praleidžiamo laisvo nuo darbo laiko, pasilinksminimų) kultūra.
Ypač svarbu pamėginti išvysti, kaip šias linksmybes
matė anų laikų žmonės, o šiam tikslui parankesnė ne
sisteminė rekonstrukcija, bet iš šaltinių atkapstytųjų
laisvalaikio leidimo paskirų vaizdelių dėlionė.
Nors to meto Vilnius ir pasižymėjo didžiule tautine
ir kalbine įvairove, bet dažnas pasilinksminimas net
ir tautiškai grynesnėse vietose (antai lietuvių „Rūtos“
draugija) suvesdavo į bendrus „sąryšius“ su kitomis
tautinėmis bendrijomis. Panašiai ir lietuvių visuomenės veikėjai (Basanavičius, Kriaučiūnas, Puida ir kt.)
pietaudavo Vilniaus krašto „Bajorų klube“, viešbučiuose ir kitose sąlyginai „nelietuviškose“ vietose. Kadangi
laisvalaikio kultūros formos tarsi suspendavo nacionalinius bei socialinius vilniečių ir miesto svečių skirtumus (neatsitiktinai epigrafui parinkti vieno iš brolių
Marxų žodžiai), tai ir kalbėsiu apie bendrą Vilniaus
erdvę ir joje ryškinamą visuomenės nuotrauką.

Klubai
Vilniuje rengiasi użdēti Kliubą apszviestiems gyventojams,

lą armijoms ir tautoms“1. Autoriaus teigimu, klubai bei
žmonių susibūrimai prisideda prie kultūros klestėjimo,
ir kaip pavyzdį nurodo „aukštos kultūros“ šalis – Didžiąją Britaniją ir JAV. Pastarosios atstovas, Harvardo
profesorius Robertas D. Putmanas klubų reikšmę pabrėžia savo socialinio kapitalo teorijoje2 (įvairūs socia
liniai tinklai, juose dalyvaujančių normos bei ten atsi-

Vilnius. Didžioji gatvė. XX a. pradžia. Atvirukas. LNB fondai

randantis pa(si)tikėjimas – žmonių socialumas – iš ko
naudos turi ne tik individas, bet ir visuomenė). Klubai
jungė pagal konkrečius interesus susiorganizavusius
žmones, kuriems būdingas solidarumas išties buvo
svarbus moderniosios visuomenės bei jos ekonomikos
raidai. Bet kokių gi būta klubų amžių sandūros Vilniuje ir kas juose vyko?

Apie klubus – draugijinio gyvenimo centrus – supratingai rašoma 1923 m. šaulių laikraštyje „Trimitas“:
„draugijinis gyvenimas riša žmones vienon krūvon,
sudaro iš žmonių žmoniją, iš atskirų inteligentų inteligentiją, sudaro jėgą, vysto mintį ir jausmą, duodą sie-

Klub Szlachecki, malonaus laiko leidimo vieta, Bajorų vasaros klubas, žemės planuose pažymėtas šalia pagrindinių Vilniaus parkų. Klubas čia veikė nuo
XIX a., žiemą – Oginskių name Milijonų (dab. Etmonų)
gatvėje arba Policeiskij skersgatvyje (dab. Arklių g.).
XIX a. pradžioje Trijų kryžių kalno papėdėje įrengtas
sodas, kurio takeliai buvo išvedžioti iki pat viršūnės.
Klubą su Botanikos sodu jungė medinis tiltelis per Vilnelę, o už įėjimą reikėjo mokėti 5 kapeikas (1890 m.).

Trimitas: Lietuvos šaulių laikraštis, 1923-01-23, Nr. 122, p. 19.
Robert D. Putman, „Tuning In, Tuning Out: The Strange Disappe-

arance of Social Capital in America“, in: Political Science and Politics,
1995, vol. 28, Nr. 4 (December), p. 664–665.

prie kurio galētų prigulti visi apszviestesni żmonēs. Toki
vienok kliubai Maskolijoj paprastai greitai pavirsta į loszimo urvus.
Lietuva, 1901-10-18, Nr. 42, p. 1

1
2
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1903 m. pastatai perstatyti pagal architekto Augusto
Kleino projektą – iškilo dviejų aukštų medinis pastatas
su bokšteliu ir paviljone įrengta sporto sale3. Iš išlikusios 1913–1914 m. klubo vidinės revizijos dokumentų
matyti, kad finansiniai metai
pabaigti su 1916,04 rublių
nuostoliu, o štai kai kurios iš
„būtinų ir tikslingų“ išlaidų
ir pajamų:
Lauko teniso aikštynas –
35,45 rb, kėglinė – 7,80 rb,
maskaradai – 10,75 rb, šeimyniniai vakarai – 239,23
Reklaminiai skelbimai ir
piešiniai iš XX a. pradžios.
rb, užsakyti pietūs ir vaVilniaus periodinių leidinių
karienės – 345,25 rb, vynai ir kiti gėrimai – 9963,64 rb, cigarai – 565,71 rb,
skolininkai – 1498,17 rb, klubo patalpų nuoma –
3491,00 rb, apsirūpinimas ledu – 254,85 rb, gėlynų
priežiūra – 441,00 rb, tarnams – 8365,43 rb, pensijos tarnams – 746,00 rb, apdovanojimai ir šventės –
1365,00 rb, livrėjos patarnautojams – 70,21 rb, šildymas – 1045,62 rb, apšvietimas – 4080,79 rb, išlaidos
bibliotekai – 1791,58 rb, loterijų prizai – 658,63 rb,
įėjimas į vasaros klubo aikštelę – 416,25 rb, baudos –
18587,10 rb, naujos kortos – 4729,83 rb, biliardas –
118,40 rb, kai kurių asmenų užstatai – 500,00 rb,
kreditorių įmokos – 531,19 rb bei kitos paslaugos/išlaidos, kurių metinis balansas buvo 126187,82 rb.4
Iš sąskaitų matome, kad klube buvo galimybė žaisti
lauko tenisą, kėglius, biliardą, kortuoti, pietauti ar vakarieniauti. Čia vyko šokiai, maskaradai, šeimyniniai
vakarai, buvo sukurtos erdvės prabangiems cigarams
rūkyti, pokalbiui prie konjako ar vyno taurės. Lyginant
su lietuvių klubais, tai buvo prabangus, nieko nestokojantis
klubas,
aptarnaujamas
tarnų, įsikūręs mo
derniame
Kleino
pastate, klubo nariams ir jo svečiams
suteikiantis
tai,
ką ir turi suteikti
klubai – bendrumą,
gerą kompaniją prie pietų stalo ar išgeriant; jau XV a.
Anglijos poetas Thomas Occleve tai pavadino La Court
de Bone Compaignie – geros kompanijos rūmais.
Pasakojimą apie klubus galime pratęsti užsimin
3
Atvaizdų galima pamatyti: Vilniaus vaizdų atvirukai: 1897–1915,
parengė Dalia Keršytė, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2005,
p. 228, 350, 522.
4
Plg. LMAB RS, f. 10-27, l. 4–5. Prie priedų prisegta ne tik metinė
sąmata, bet ir vynų bei kitų gėrimų kainininkas.
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dami apie šio skyrelio epigrafe minimą Vilniaus inte
ligentų klubą, buvusį Šv. Jurgio prospekte ir ati
darytą 1902 m.:
Vidaus ministerija galutinai daleido Vilniuje użdēti inteligentų Kliubą ir jo įstatus įtvirtino. Klausymas dabar, kokiais inteligentiszkais darbais atsiżymēs minētasis Kliubas. Visi Kliubai Lietuvoj kaipo
svarbiausią użsiēmimą laiko kazyras. Ant kazyravimo vienog ne reikia inteligentų, tą moka gerai ir ne
inteligentai. [...] Ministerijos użtvirtintas Vilniaus inteligentų Kliubas turi użmierį rupinti tinkamus apszviestiems żmonēms pasilinksminimus. Kliubas gali
rengti literatiszkus, muzikaliszkus vakarus, koncertus, teatrus, szokius, maskaradas, balius; susirinkę
gali kazyruoti. Gali turēti skaitinyczią, iszsiraszyti
laikrasczius ir knįgas; gali rengti ir pamokinanczias
prelekcijas.5
Citata komentarų nereikalauja: klubo renginių amp
litudė siekė nuo švietėjiškų vakarų iki kortavimo. Apie
šio klubo lankytojus galime spręsti
iš jo pavadinimo bei įsikūrimo miesto centre. Tai būta pasiturinčių ir
išsilavinusių žmonių pasilinksminimų vietos. Kipras Bielinis prisimena šio klubo vaizdą per revoliucingus 1905-uosius:
Patalpos kimštinai buvo prikimštos kalbančių, rūkančių, besiginčijančių žmonių. [...] turėjo vykti kažkuris pasimatymas ir pasitarimas
tų asmenų, kurie visą kiaurą dieną
buvo politinės veiklos sūkury, nes
dienos metu surinkti visus į vieną vietą buvo neįmanoma. [...] jieškojome laisvo atskiro kambario, kur
būtų galima susėsti ir pasitarti, tačiau visi kambariai buvo užimti. [...] pasistumdėme gausioje publikoje ir išsiskirstėme. Rinktinės Vilniaus inteligentijos
klubas revoliucijos dienomis ūžte ūžė, – minkštakūnė
inteligentija pajuto didelį interesą visuomenės reikalams, nors visą laiką iki tol buvo beveidė ir be pažiūrų. Daugumas garsių daktarų, advokatų, inžinierių
ir kitokių profesijų žmonių [...] politikavo, komentavo
įvykius, pletkavojo ir būrė ateitį.6
Citatos autorius piktinosi, kad klubo inteligentai tik
plepa, finansiškai neprisideda ir net nežino apie kitą
Lietuva, 1902-01-03, Nr. 1, p. 1.
Kipras Bielinis, Penktieji metai: Revoliucinio sąjūdžio slinktis ir pa
dariniai, New York: Amerikos lieuvių socialdemokratų sąjungos literatūros fondas, 1959, p. 154.
5
6
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miesto klubą – LSDP biurą, kaip ir čionai susirinkę
liberalai/demokratai, aktyviai veikusį 1905 m. LSDP
Vilniaus biuras buvo Ašmenos gatvėje Nr. 10, miestui
priklausančiame pastate, dar vadintame Miesto salės
rūmais. Čia vėliau posėdžiaus Didysis Vilniaus Seimas.
Bielinis prisimena, kad biuras buvo užverstas darbininkų skundais, o jis kartu su Antanu Čechavičiumi
turėjęs juos patikrinti ir bandyti atstovauti darbininkams. Be to, kairiosios ir nelegaliosios miesto partijos užsiėmė ir kita veikla – organizavo miesto apsaugą, ypač naktį, nes politinių bruzdėjimų laiku valdžios
potvarkiu policija nebepatruliavo naktimis. Miesto apsaugoje, tiksliau – savisaugoje, labiausiai pasižymėjo
žydų Bundo partija.
Vienas smarkiausių ir valdžiai kėlusių didžiausią
nerimą Vilniuje buvo Geležinkeliečių (dar vadinamas
Pagirių (Poliesės)) klubas geležinkelio valdybos tarnautojų privačiame bute Varnų gatvėje Nr. 3 (Chersono gatvėje, Prozorovo namuose7). Anot spaudos pranešimų, klubą įkūrė geležinkelio darbuotojai: „Vilniuje
porą metų atgal tarnaujanti ant geleżinkelių sutvērē
Kliubą. Jis vienok greitai pavirto į loszimo. Dabar, użstoję nauji Kliubo virszininkai, iszdavē padavadijimą
użdraudżiantį kaziruoti Kliubo ruimuose“8. Būtent šiame klube spalio 14 (27) d. įvyko pirmas geležinkeliečių
mitingas, iš kurio vėliau išsirutuliojo (ir jame buvo rengiami) didieji 1905 m. spalio mitingai Vilniuje. Po kelių
dienų (spalio 16 (29) d.) vykusiame mitinge šiame klube apsilankė net Vilniaus gubernatorius von Pallenas9.
Panašu, kad klubo patalpos buvo nuomojamos, kadangi bent porą kartų čia įvyko ir lietuviški vakarai:
Salēj tarnaujančių ant geleżinkelių ratelio buvo
parengtas lietuviškas vakaras su teatrališku pastatymu [„Amerika pirty“, „Vienas iš mūsų turi apsivesti“, – J. P.] ant naudos vietinaitinēs Vilniuje lietuviškos savitarpinēs pašelpos draugystēs. Po teatrui
buvo šokiai, o terp tų ir tikri, tautiški lietuviški, kaip
antai, „aguonēlē“; šokējai, šokdami, dainavo lietuviškai. Vakaras nusidavē gerai, żmonių buvo diktai, lygiai inteligentijos kaip ir darbininkų.10
Tokia pat margaspalvė publika susirinko ir kitais
metais į „Vilniaus Kanklių“ organizuotą vakarą. Žinoma, kad pirmoje vakaro dalyje vaidinta 5 veiksmų drama „Dumblynė“ – anot kritiko, gana sunkus aktoriams,
todėl ir žiūrovams veikalas. Antroje dalyje buvo deklamuojamas Jasiukaičio monologas „Ponaitis“, visai salei labai patikęs, tad autorius net tris kartus kviestas
7
Plg. Vilniaus žinios: Pirmas lietuvių laikraštis, 1906-04-06 (19), Nr.
71, p. 1.
8
Lietuva, 1901-05-03, Nr. 18, p. 1.
9
Plg. Kipras Bielinis, op. cit., p. 147.
10
Lietuva, 1905-03-17, Nr. 11, p. 1.
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ant scenos, o rankų plojimų ir bis buvo pilna salė. Trečioje vakaro dalyje Vainikonio diriguojamas choras atliko porą tautiškų dainų. Labiausiai publikai patikusi
„Lietuva, Tėvynė mūsų“, kuri net kelis kartus kartojama, o „pagaliaus viskam pasibaigus prasidėjo šokiai.
Tik gaila, kad mūsų tautiškų šokių – suktinio ir klumpakojo vietą užėmė valcas ir mozuras, kas daugeliui
iš publikos nepatiko, nes paprastai lietuviški vakarai
prasideda ir baigiasi tautiškais šokiais, o čia, kaip tyčia, jų visai nebuvo. [...] Laike šokių buvo skrajojenti
krasa. Vakaras pasibaigė 4 val. ryto. [...] publikos buvo
apščiai; buvo ir kitataučių nemažas burys [...] noriai
jie lanko mus vakarus“11. Pastebėtina, kad revoliucijos
įkarštyje vykęs vakaras geležinkeliečių salėje sutraukė
daug vilniečių, todėl dainuota ne tik „Tautiška giesmė“
ir šokti ne tik lietuviški šokiai, bet ir populiarūs valsai ar mazurkos. Klubas, prasidėjus porevoliucinėms
represijoms, dėl draudimo susirinkti nepaisymo buvo
uždarytas12.
Kiek kitokio charakterio „Rūtos“ draugija buvo įsikūrusi dabartinio Gedimino prospekto 22 namo bute.
Vienas pagrindinių draugijos steigėjų buvo Mykolas

Vilnius. Šv. Jurgio prospektas. XX a. pradžia. Atvirukas. LNB fondai

Sleževičius, 1908 m. sukūręs „Rūtos“ įstatus ir 1909 m.
sausio 11 d. sukvietęs steigiamąjį susirinkimą. Užsibrėžtas pagrindinis tikslas – jungti ir kultūriškai šviesti Vilniaus ir šio krašto gyventojus. Pastebėtina, kad
vakarų metu buvo sutarta nenaudoti svaigiųjų gėrimų
ir nelošti kortomis13. 1912 m. į Vilnių atvykęs jaunasis
Kazys Binkis randa kelias lietuvių susirinkimų ir pasilinksminimų vietas:
Vilniaus lietuvių gyvenimo centrai buvo didžiųjų laikraščių „Vilties“ ir „Lietuvos Žinių“ redakcijos,
Vilniaus žinios, 1906-04-06 (19), Nr. 71, p. 1.
Lietuva, 1908-10-16, Nr. 42, p. 1.
13
Vytautas Maknys, Lietuvių teatro raidos bruožai, Vilnius: Mintis,
1972, p. 121.
11

12
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Šv. Mykolojaus bažnytėlė ir salė prie jos, o ypač Vilniaus lietuvių klubas „Rūta“. „Rūta“ buvo pačiame
centre, svarbiausioje gatvėje, Jurgio prospekte (dabar Ad. Mickevičiaus g.). Klubo būstas buvo kieme:
didelė salė su scena, skaitykla ir dar porą kambarių.
Čia šventadieniais rinkdavosi lietuvių visuomenė ir
jaunimas. Šeštadieniais būdavo šokiai, o sekmadieniais dažniausiai vaidinimai arba koncertai. Čia visą
lietuviškąjį Vilnių galėjai sutikti, visi luomai, visi
ūgiai čia sutilpdavo. Žiūrėk, čia suktinį drožia raidžių
rinkėjas su garsaus daktaro žmona, čia vėl vargonininkas šokina advokatienę, o tarp jų pinasi maiglius,
gimnazistai su gimnazistėmis. Vienas apsivilkęs juodą vizitkę, o kitas pilką kostiumėlį – bet visi jausdavo lietuviai esą, vienas prieš kitą nosies neriesdavo, –
tad viskas būdavo paprasta, sava ir miela.14
„Rūta“ – lietuvių studentų Krokuvoje draugija, įkurta 1904 m. pradžioje remti vieniems kitus, žadinti lietuvybę, bendrai dirbti kultūrinius darbus. Truputį vėliau draugijos steigėjai Adomas Varnas ir Juozapas
Albinas Herbačiauskas rašė Juozui Tumui-Vaižgantui
apie „Rūtos“ tikslus, kurie esantys toli nuo politikos
doktrinų, partijų reikalų; norėta suvienyti ne tik lietuvius, bet ir kitų kraštų Lietuvos mylėtojus ir, žinoma,
susišelpti15. Vilniui vis labiau tampant kultūrine lietuvių sostine, čia 1909
m. iš Odesos atvyko
Mykolas Sleževičius
ir įsteigė draugiją tokiu pat pavadinimu,
kurioje taip pat visad
tilpdavo „visi luomai,
visi ūgiai“. Ši draugija rengė vaidinimus,
koncertus, paskaitas, šokius, turėjo didelę skaityklą,
buvo įsteigusi chorą, kurio repertuarą sudarė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Česlovo Sasnausko, Juozo
Naujalio, Stasio Šimkaus ir kitų lietuvių kompozitorių
darbai16. Kaip buvo įprasta lietuvių draugijose, dauguma jų narių nebuvo miestiečiai (gyvenančių Vilniuje „Rūtos“ klubo narių tebuvo trečdalis). Per 1909 m.
„Rūtoje“ surengti 86 vakarai (vaidinimų – 16, koncertų – 16, šokių – 25, vaikų vakarų – 2, gegužinių – 1,
eglelių – 1), protokole surinkta ir išleista 3254,48 rubliai17 (Vilniaus dvarininkų klubo metinis balansas
buvo beveik 40 kartų didesnis). 1912 m. „Rūtos“ salėje
14
Kazys Binkis „Vilniuje prieš 20 metų“, in: Jaunoji Lietuva, 1934,
Nr. 40, p. 644.
15
Plg. Zita Žemaitytė, Adomas Varnas: Gyvenimas ir kūryba, Vilnius: Baltos lankos, 1998, p. 41; Mūsų senovė, Kaunas, 1921, kn. 1, p.
117; Leonas Gudaitis, Platėjantys akiračiai: Lietuvių literatūrinė spauda
1904–1917 metais, Vilnius: Mintis, 1977, p. 78.
16
Zita Žemaitytė, op. cit., p. 255.
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suvaidinama Žemaitės komedija „Apsiriko“, pajuokianti ydingu keliu nuėjusią kleboniją ir žemą „špitolės“ davatkų moralę. Į šio vaidinimo piktą sutikimą spaudoje
Binkis atsakė satyriniu eilėraščiu „Kova už klebonijos
laisvę“ – tai pirma Binkio poezijos publikacija, pasirodžiusi Vilniaus studentų leidžiamoje „Rytų aušrelėje“18.
Šis įvykis parodo ne tik Binkio išpažįstamą ideologiją,
bet ir pačios „Rūtos“, atviros, įsileidžiančios ir sarkastiškus vaidinimus, kryptį. Kita vertus, draugijos salė
buvo skirta visiems Vilniaus lietuviams, tad čia vyko ir
ateitininkų vakarai:
Pirmus metus Vilniuje gyvuodami ateitininkai suspėjo jau surengti 12 sausio labai gražų vakarėlį. Vakarėlis susidėjo iš sulošimo dviejų trumpų veikalėlių,
keturių deklamacijų (eilių pasakymo) ir šokių. Susirinko daug jaunimo ir svečių. Buvo pilna „Rutos“
salė. Kaikurie jauni artistai parodė nemaža gabumo
ir jausmo, ypač gražios buvo deklamacijos, tik ant
nelaimės vyresnieji svečiai „Rutos“ šaliniuose kambariuose tokį kėlė triukšmą, kad net sėdintiems pirmoje eilėje sunku buvo išgirsti sakomų eilių žodžius.
Per kitus vakarus ramiau užsilaikydavo. Argi tai
būtų tyčia ateitininkams kaikurie trukdę. Gal vyresnioji karta karštai sakomų eilių nesuprato? Gal ir nenorėjo suprasti? – Tokie klausimai po vakaro ne vienam kilo.19
Šioje salėje vyko ne tik įvairūs visuomeniniai renginiai (trukę tik iki 22.00 val.20), bet ir meniniai pastatymai, antai opera „Jūratė“, kuriai 1909 m. muziką ir
dekoracijas kūrė ir Čiurlionis21. „Rūta“ – Vilniaus lietuvių kultūrinis centras – gyvavo iki Pirmojo pasaulinio
karo.
Turėdami keletą susirinkimų vietų, Vilniaus lietuviai jas labai saugojo ir brangino. Visuose šių salių renginiuose lankytasi gausiai, kiekvieno dalyvavimas gindavo visos bendruomenės interesus. Akivaizdžiausias
bendruomeniškumo pavyzdys – lietuviškos pamaldos:
Tačiau ėmus busti Vilniaus lietuvybei, pačioje pradžioje buvo iš lenkų atkovota viena pati seniausia
Vilniaus bažnytėlė – tai Šv. Mykolojaus, kur pamaldos buvo laikomos tik lietuvių kalba. Ši nedidelė bažnytėlė pačiame miesto viduryje taip pat buvo pasidariusi židiniu, iš kurio plito lietuvybė Vilniaus mieste.
Čia kas šventadieniais ar žiemą ar vasarą, ar giedrą
17
LMAB RS, f. 244-22, l. 1a, 1b; (Visuotinio „Rūtos“ narių susirinkimo sausio 31 d. protokolas).
18
Leonas Gudaitis, op. cit., p. 155.
19
Aušra, 1913-01-24, Nr. 2, p. 27.
20
Plg. Aušra, 1913-02-07, Nr. 3, p. 42.
21
Plg. Vytautas Landsbergis, Visas Čiurlionis, Vilnius: Versus aureus,
2008, p. 620.
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dieną ar darganą susirinkdavo minios lietuvių, kurie
nebesutilpdami bažnytėlėje, sustodavo šventoriuje.
Gražus lietuvių bažnytinis choras kartais atitraukdavo ir sulenkėjusių, kurių nevienam, tur būt, širdį pakutendavo pamirštos jų tėvų
kalbos sutartinai banguoją garsai.
Lietuvių čia sutikdavai įvairių luomų ir įvairaus amžiaus žmonių.
Tautinio solidarumo vedami ir didį
Vilniaus atlietuvinimo uždavinį
turėdami prieš akis – visi stengės
palaikyti kiekvieną lietuvybės židinėlį Lietuvos širdyje. Tad čia sutikdavai šalia pamaldžios tarnaitės, rimtą, išdidų advokatą „pirmeivį“, kuris šiaip
kalboje visur stengėsi pabrėžti savo laisvamanybę, o
čia kukliai stovi pačioje matomoje vietoje ir kantriai
klausosi pamokslo iki galo. Didis socialistas daktaras
Damaševičius, kur tik reikėdavo parodyti lietuvių
prisirišimą prie lietuviškų pamaldų, būdavo pirmas.
Ką bekalbėti apie jaunimo kuopeles, aušrininkus ir
ateitininkus... Jie visas bažnyčias apibėgdavo, kur
tik būdavo įvedamos lietuvių pamaldos. Prie Mykolojaus bažnyčios buvo naujai atremontuota salė, kur
šventadienių popiečiais rinkdavosi Vilniaus darbo
jaunimas. Čia pasiklausydavo paskaitų, pažaisdavo,
padainuodavo, pašokdavo. Mykolojaus salė buvo virtusi nelyginant Vilniaus lietuvių darbininkų klubu.
Čia taip pat nuolat susitikdavai ir moksleivių. Kad
patenkąs iš sodžiaus lietuvių jaunimas nenutaustų,
buvo stengiamasi palaikyti jų lietuvišką dvasią, ir čia
moksleiviai buvo nepakeičiami: jie tuoj susipažindavo, susidraugaudavo su naujais atvykusiais ir įtraukdavo juos į lietuvišką šeimą.22
Toliau Binkis nupasakoja įdomų lietuvių ir lenkų
bažnytinį kivirčą: per lietuviškas
mišias įsiverždavęs būrys nežinia kieno prikurstytų lenkų davatkų, pradėdavusių kelti šurmulį, garsiai it įsiutusios katės
miauksėti ir draskytis bei alkūnėmis dirbti. Tokių išpuolių metu
ypač praversdavęs lietuvių jaunimo choras, giedantis taip, jog nesigirdėdavo pašalinių. Vargu ar bažnyčia yra klubas,
bet Šv. Mikalojaus bažnyčia buvo viena žymesnių vietų
socialinio kapitalo prasme, – skirta ir maldai, ir lietuvybei skatinti, ir visiems susirinkti, susipažinti bei susidraugauti. Be to, ir bažnyčios vadovybė skatino tokį
Kazys Binkis, op. cit., p. 681.
Plg. Aušra, 1913-10-31, Nr. 22, p. 348; 1914-02-12, Nr. 6, p. 74.
24
Balys Sruoga, Lietuvių teatras Peterburge 1892–1918, Kaunas: Hu22
23
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bendruomeniškumą: šalia bažnyčios klebonas kun. Jezukevičius pastatė salę susirinkimams ir vaidinimams,
„Rūtos“ antrininkę23.

Teatrai
Nors mėgėjiškas teatras, muzikavimas bei žaidimai
viešuose vakaruose Vakarų visuomenėse buvo paplitę per visą XIX a., Lietuvoje dėl suprantamų politinių
aplinkybių atsirado tik XX a. išvakarėse: 1899 m. Palangoje Povilas Višinskis kartu su Gabriele Petkevičaite-Bite ir kitais kurorte vasarojusiais inteligentais pastatė „Ameriką pirtyje“. Tokie lietuviški vakarai buvo
masiškiausia, plačiausiems visuomenės sluoksniams
prieinama kultūrinė pramoga, o drauge ir politinės
veiklos forma. Tik tokiuose vakaruose, Balio Sruogos
žodžiais tariant, išmėtyti žmonės susirenka, čia gimsta nauji sumanymai, bręsta bendri nauji žygiai24. Štai
vieno amžininko žodis apie jau vėlesnius masiškesnius
vakarus, jų publiką ir ten vykusias linksmybes:
Jau už keleto dienų nusipirki bilietą ir su nekantrybe lauki lietuviško vakaro. Jau aštunta baigias.
Skubinai
pasiruošęs eini paskirton
vieton. Priemenė su
blizgančiais veidrodžiais, visur šviečia,
kaip saulės, elektriškos lempos. Klausais
ir netiki savo ausim:–
tarp tokių blizgėsių
girdi lietuvišką kalbą. Prie kasos stovi didžiausia
eilia žmonių, kaip paskutinią sąvaitę prieš Velykas
prie klausyčios. Širdis plaka iš džiaugsmo. Įeini salėn; jau dauguma galinių vietų užimta, o pasieniai
pilni stačių; galerija prikimšta, tik pirmutinės eilės
dar tuščios – aristokratija dar neatėjo. [...] Žmonės
visi su linksmais veidais, jaučiasi smagiai: „še, ir męs
turim savo vakarą“ – iš kiekvieno veido galima išskaityti. Apdarai labai margi – ir niekas iš moterų neateina tautiškais rūbais. Buvo vieną vakarą („Pabaigtuvės“) choras pasirodęs su lietuviškais apdarais, bet
daugiau nebepasirodo. Matyt, kad mūsų mergaitėms
geriaus patinka miestietiški skarmalai. Besidairanti
salė jau priėjo kupina. Jau trečias varpelis. Lempos
gęsta, atsidengia scena, salėje nutilsta – visi atsigręžia į sceną: „kokią čia parodys „komediją“!“ Bet tylėjimas neilgam tveria: – salė pradeda ūžti, kalbėt, vieni-kitam aiškint, o kitur ir juokai, teip kad prisieina
tildyt... Žmonės visai nemoka dar elgties lošiant.25
manitarinių mokslų fakulteto leidinys, 1930, p. 9.
25
Varpas: Politikos, literatūros ir mokslo mėnesinis laikraštis, 1904,
Nr. 4, p. 61.
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Geriau ir nenusakysi įspūdžio, kurį palikdavo lietuvių inteligentų surengti pasilinksminimai. Juk juose, turint galvoje spaudos draudimą, Katalikų Bažnyčios veiklos ribojimą, buvo galimybė susirinkti, kalbėti
ir linksmintis lietuviškai. Citata atskleidžia žmonių
džiaugsmą ir nerimą buvojant prabangioje patalpoje,
socialinę įvairovę, matomą iš koncerto pradžios bei užimamų vietų salėje. O štai dar viena citata, etnografiškai tiksliai nupasakojanti, kas, kaip ir kiek būdavo
šokama ir žaidžiama:
17 (30) Spalių buvo Vilniuje Lietuvių Pašelpos
Draugystės vakaras, prasidėjo jis 7 vakaro valandoje
tęsėsi lyg 2½ nakties. Publika buvo įvairi.
Buvo šokami visokie šokiai ir žaidžiami žaislai
kuo-labiausiai visiems tiko tautiškas žaislas aguonėlė. Aguonėlę šeip žaidžiama: žaidžiantieji padaro didelį ratą ir bedainuodami stengiasi rankomis ir visu
kūnu nurodyti visokius aguonų
privalumus ir darbus su jomis.
Tai rodo kaip aguonos sėjamos,
tai kaip jos dygsta, auga, žydi,
kaip jas rauna, krečia ir valgo.
Bežaisdami dainuoja šią dainelę.
Ei tu karvelį, mėlynas paukštelį,
Ar girdėjai, ar regėjai, kaip
aguonas sėja?
Paskui kaip aguonas dyksta, kaip auga ir t. t. Iš
pradžios žaidė be muzikos – dainuodami, bet paskiaus vienam vargonistrai arkestrą tą šokį išmokius,
prie muzikos dar puikiaus išėjo.
Buvo gera regėti daug mergaičių tautiškuose rubuose. Be to žaidė ir kitą tautišką žaislą „kiškelį“
(zuikelį). Apstoją ratu vieną teip vadinamą kiškelį,
neišleidžia; kiškelis (zuikelis) stengias išsprukt. Kas
išleidžia, tas stoja jo vieton.
Susirinkusių ant vakaro buvo apie 270 ypatų, bet
tie kurie čia pirmiaus ant liet. vakarų budavo, sako,
kad tai buvęs mažas susirinkimas, nes kitus kartus
prieidavę lyg 500.26
Vilniečių pasilinksminimus galima skirstyti į du sezonus, vasaros – kaimui, parkams, užmiesčio vasarvietėms etc. ir žiemos, kai teatruose prasideda rugiapjūLietuvių laikraštis, Peterburgas, 1904-11-18 (12-01), Nr. 1, p. 9.
Vilniaus žinios, 1906-10-03 (16), Nr. 218, p. 2.
28
Balys Sruoga, op. cit., p. 3.
29
Juozas Jurginis, Vytautas Merkys, Adolfas Tautavičius, Vilniaus
miesto istorija: Nuo seniausių laikų iki Spalio revoliucijos, Vilnius: Mintis, 1968, p. 371.
30
Julius Būtėnas, Lietuvių teatras Vilniuje 1900–1918, Kaunas: Spau26

27
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tė27. Nors teatras savo estetine aistra apjungdavo visus
luomus, išsamiau aptarsime tik lietuviškus vaidinimus, dažniausiai vykdavusius minėtose Vilniaus draugijose, ir tai, ką pavyko išskaityti spaudoje.
Su tam tikra drąsa kalbėdami apie XX a. pradžią,
lietuvių teatro sceną galime
pavadinti atgimstančios tautos utopija. Dauguma Vilniaus
vaidintojų/muzikantų/dainuotojų buvo be išimčių savamoksliai, įvairūs „nemokėliai, nežinantys, kur kojas, kur rankas
padėti, nesugebantys žodžio
padoriai ištarti, nieko nenuvokiantys ir apie vaidybos meną,
ir apie vaidybos techniką!“28,
bet savo kukliomis išgalėmis prisidedantys prie tautos
kultūros lygio kėlimo bei didžios istorijos priminimo.
1905 m. lapkričio 20 d. Vilniaus geležinkeliečių klube surengtas pirmasis simbolinio pavadinimo spektaklis „Iš tamsos į šviesą“. Kiti pastatymai taip pat
daugiau ar mažiau siedavosi su lietuvių istorija, pavyzdžiui, 1906 m. pastatoma Žemaitės tragedija „Pilėnų kunigaikštis“29, Jonas Vileišis padovanojo draugijai savo veikalą „Mūsų bajorai“30, tų pačių metų spalio
24 d. Miesto salėje pastatoma opera-melodrama „Birutė“. Generalgubernatoriui siųstame visų 1906 m. repertuare buvo ir daugiau istorinių pavadinimų: „Kęstutis“,
„Kauno pilies išgriovimas“, „Eglė žalčių karalienė“31;
1910 m. Antanas Žmuidzinavičius rodo gyvuosius paveikslus „Lietuviai senovėje“ ir „Lietuviai dabar“32 etc.
Štai koks įspūdis susidaro perskaičius „Birutės“ recenziją rusiškame laikraštyje: siužetas paremtas liaudies
dainoje išlikusiu istoriniu padavimu, kompozicija atitinka lietuvių
liaudies dvasią, pjesė
įdomi, joje gausu efektų
(vaidilučių chorai, liaudies eisena, pjovėjų chorai, viduramžiški kostiumai, didvyrių laikų
muzika, be to, gausus
atlikėjų būrys – iš viso
scenoje buvo apie 70 žmonių)33. Žinoma, kad buvo ir
ne tokių grandiozinių ir tautiškų pastatymų, bet, manome, kad šiuo atveju buvo pakankamai svarbu vien
dos fondas, 1940, p. 21.
31
Plg. Ibid., p. 22.
32
Gražina Mareckaitė, Romantizmo idėjos lietuvių teatre: Nuo XIX
iki XXI amžiaus, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2004,
p. 26.
33
Северо-западное слово, 1906, Nr. 265, p. 2.
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tai, kad vaidinta lietuviškai, be to, ir publika, Sruogos
žodžiais tariant, į juos eidavo ne estetinio pasigėrėjimo
ieškodama, ne teatriniu žygiu gyventi norėdama, bet
pramogos pasigesdama: pasilinksminti, pasišokti, per
naktelę paulioti!34
Per 1905 m. revoliuciją pagyvėjo ir kitų vilniečių
teatro scena, pirmiausiai lenkų. 1905 m. iš Varšuvos
atvykusi trupė Šumano restorane vaidino lenkiškai
ir pagal lenkų klasikus – tai buvo taip pat neįprasta,
kaip ir vaidinimai lietuviškai. 1906 m. įsikuria nuolatinis lenkų teatras, N. Młodziejewskos trupė, veikusi labai aktyviai: per pirmąjį sezoną pastatyti 168
spektakliai, kurių 57 – premjeros35. Kitaip nei lietuviškam teatrui, lenkiškai scenai netrūko aristokratijos ir
mecenatų dėmesio (Klementinos Tiškevičienės, Ipolito Korvin-Milevskio ir kt.), todėl lenkų teatras netrukus įsikūrė atskirame pastate (dab. Basanavičiaus g.
13), be to, turėjo dar ir vasaros sceną Bernardinų sode36. Kita vertus, teatrą suvokiant vien kaip pramogą,
tai atsiliepė repertuarui: vyravo komedijos, vodeviliai,
farsai, meilės dramos.
Tuo tarpu Juozapas Montvila užsakė miesto architektui Vaclovui Michnevičiui suprojektuoti nedidelę
„Liutnios“ draugijos salę, įterptą tarp Žemės banko ir
draugijos kanceliarijos Šv. Jurgio pr. 6. Modernus mecenatas šitaip siekė prisidėti prie muzikos ir teatro
menų stiprinimo. Teatras statė žymiausių XIX a. dramaturgų veikalus ir to meto lenkų dramas. „Liutnios“
salė siūlė rimtą repertuarą, aktualius veikalus ir, nuostabu, sulaukė nemažo populiarumo. Spektakliai šioje
salėje vykdavo tik savaitgaliais, nes kitomis dienomis
salė buvo skirta kino peržiūroms.
Teatro lankymas išliko ant ribos tarp viešumo ir privatumo. Kartkartėmis teatrą galime pamatyti kaip
salonų pratęsimą (jei opera ar vaidinimas žiūrimas iš
privačios ložės). Tuo pat metu vaidinimas vyko ne tiek
scenoje, kiek per pertraukas koridoriuose, kuriuose
kaip povai savimi ir kitais grožėjosi teatro lankytojai,
apšnekinėję savojo pasaulio ir, suprantama, bent keliais žodžiais žiūrimo pastatymo aktualijas. Galime paminėti vieną pavyzdį iš XIX a. antros pusės grožinės literatūros: visuomenės akyse puolusios Anos Kareninos
apsilankymas teatre buvo „socialinė savižudybė“, visas
teatras kaip širšių lizdas apkalbinėjo ir stebėjosi, kaip
drįso puolusioji pasirodyti tokioje jai socialiai netinkamoje vietoje. XIX a. pabaigos etiketas skelbė, kad moteris gali viena ateiti į tokias pasilinksminimų vietas
su sąlyga, jei vaidinimą stebės būtent iš ložės. Į sėdimą
vietą parteryje arba balkone ji turėtų būti atlydėta vyro
ar giminaičio.
34
35

372.
36

Balys Sruoga, op. cit., p. 3.
Juozas Jurginis, Vytautas Merkys, Adolfas Tautavičius, op. cit., p.
Lietuviai taip pat to siekė ir rinko lėšas atskiram teatro pastatui,
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Vilniaus teatrai buvo tribūna ne tik povams pasistaipyti, bet ir patiems artistams, kurie sceną dažnai paversdavo tribūna, iš kurios paliečiami jautrūs
socialiniai klausimai. Bene viena svarbiausių tokių
manifestacijų buvo 1902 m. pabaigoje įvykusi Maksimo Gorkio pjesės „Miesčionis“ premjera, patyrusi
didelį pasisekimą ir pakiliai priimta neįprastai gausios publikos. Po kelių dienų tame pačiame Vilniaus
Smaženevičiaus teatre įvyko ir darbininkų demonstracija prieš carinę priespaudą ir Gorkio persekio-
jimą37:
Sekantį pranešimą semiame iš lenkiško „Dziennik Narodowy“: prie tankių revoliucijiškos dvasios
apsireiškimų Rusijoj galima priskaityti demons
tracijas teatruose. Laike teatrališkų perstatymų ant
syk išgirsti revoliucijiškus šauksmus, nuo galerijos
kokios tai nematomos rankos pradeda mėtyti ant
partero revoliucijiškus atsišaukimus, kuriuos publika besiveržydama gaudo ir skaito. Perstatymui
užsibaigus, jaunuomenė užgieda „Marseillaise“ ir
kitas revoliucijonierių dainas. Panaši demonstraci-

Vilnius. „Vasaros“ teatras Bernardinų sode. Apie 1897 m.
Atvirukas. LNB fondai

ja įvyko neseniai Vilniaus teatre laike perstatymo
Maksimo Gorkio „Miesčionis“. Priešpaskutiniam
aktui užsibaigus, kada uždanga nusileido, nuo galerijos pradėta šaukti: Tegyvuoja liuosybė! Šalin su
caru! Tegyvuoja Gorki, kuris randasi po policijos
priežiūra! (Gorki – garsiausias dabarties Maskolijos raštininkas; savo raštuose jis aštriai nupeikia
biaurius maskoliškų valdžių darbus, išrodo vargus
žmonių, kuriuos jie kenčia iš caro mylistos, etc. Jis
yra žmonių raštininkas ir todėl valdžia pradėjo jį
smarkiai persekioti). Ypatingas vienog dalykas, kad
Tautos namams ant Tauro kalno, kuriuos, tik kitaip suvokiamus, mėginama statydinti iki šiol.
37
Ibid., p. 370. Nuoroda į Северо-западное слово, 1902, Nr. 1424.
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akiveizdoj tos demonstracijos caro tarnai – žandarai
ir policija – užsilaikė visur abejutiškai ir nedarė jokių
areštavimų.38
Uždaros ir viešos Vilniaus teatro scenos bei balkonai tapo puikios vietos revoliucijos šaukliams: „Laike
perstatymo Vilniaus teatre, publika pareikalavo, kad
muzikantai atgrajitų marselietę. Reikalavimą išpildē net tris kartus. Policija nedryso kištiesi“39. Ir vice
versa – atvirame teatre galėjo reikštis įvairūs balsai:
„Vilniuje, Miesto teatre, susirinkę ant perstatymo kēlē
neva patriotiškas demonstracijas [dėl karo su Japoniją, – J. P.]; żinoma, patriotiški demonstrantai galējo
but vien maskoliai urēdninkai ir besistengiantis visada laiżytiesi valdżioms net daużančios per antausius
żydai“40. Pasitaikydavo, kad scena būdavo naudojama
ir proziškesnėms bėdoms spręsti: „Vilniuje, ant paskutinio perstatymo maskoliszkos dramatiszkos trupos,
nuo pusēs dramos aktoriai atsisakė loszti toliaus, vienas aktorius, iszējęs ant scenos, apreiszkē publikai, jog
ne losz toliaus, kadangi trupos direktorius ne użmokējo
suderētų algų aktoriams“41.
Anot to meto kritikų, dažnai išties kritiškų, teatras
turėjęs naudotis savo skardžiu balsu visuomenėje, nes
kiekvieno dramos teatro užduotis – ne tik suteikti protingą pramogą, bet auklėti ir vietinę publiką, o ypač jau-

vyktų tik šviečiamieji ir atmintini spektakliai; 2) kiek
vieną sezoną pagal galimybes kviesti trupes, atitinkančias 1 punktą. Atkreipiamas dėmesys, kad 1912 m. suvaidinta arti 140 vaidinimų, bet pasipiktinimą kelia tai,
jog klasikai buvę užmiršti: Ostrovskio pjesių suvaidinta tik 17, Tolstojaus mirties metinėms paminėti pasirinkta viena prasčiausių jo „Prisikėlimo“ interpretacijų
„Katiuša Maslova“! Esą dėl to sumažėję teatro populiarumas, bet ir toliau bandyta gelbėtis prastais spektakliais42. Nepaisant skylėto Vilniaus teatro biudžeto ir
prastos programos, pirma paminėti teatro tikslai bent
iš dalies vykdomi, jaunimas lavinamas:
Vilniaus miesto teatre, sykį mēnesio, duoda perstatymus vidutinių mokyklų mokintiniams, ant kurių
mokintinius į teatrą leidżia be użmokesčio. Sekdamas
teatro paveikslą ir vietinis cirkas parengē perstatymą Vilniaus mokyklų mokintiniams; mokintiniai ir
mokintinēs į cirką buvo leidżiami dykai. Cirkas jiems
geriau patiko negu teatras.43
Teatru apšviečiami ir nepasiturintys miesto gyventojai, žinoma, gana tiesmuku, dažnai nekokybišku bei
propagandiniu vaidinimu:
Vilniaus Blaivystės komitetas rengia mażai apšviestiems gyventojams teatrą. Teatras tilps cirko
trioboj, kuri bus atsakančiai perdirbta. Tame teatre
bus po 6 perstatymus kas savaitę. Prekēs mażos, kad
ir varguoliai bent nekada galētų teatrą lankyti: pigiausios sēdynēs bus jame po 10 kap., o brangiausios
po 1 rublį. Daugiausiai bus lošiami veikalai maskoliškų raštininkų.44
Panašiai teatro reikšmė ir tikslai buvo suvokiami ir
lietuvių kultūrinėje spaudoje:

Vilnius. Didžioji gatvė (dabartinė Pilies g.). XX a. pradžia.
Atvirukas. LNB fondai

nąją kartą, – tokią rimtą užduotį galintys vykdyti tik
rimti teatrai, o vilnietiškas tokiu nelaikytinas. Teatras
kasmet subsidijuojamas 6000 rublių, be to, gaunantis
pajamas už bufetą ir kabyklą – tai geriausios sąlygos
antrepreneriui visoje Rusijoje. Be to, teatras turįs ir
specialų komitetą, kurio tikslai: 1) stebėti, kad scenoje
Lietuva, 1903-02-06, Nr. 6, p. 1.
Lietuva, 1905-12-15, Nr. 50, p. 1.
40
Lietuva, 1904-01-18, Nr. 12, p. 1.
41
Lietuva, 1901-08-30, Nr. 35, p. 1.
38
39
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Teatras – tai šventenybė. Pas mus nežiūrima to,
kas ir kaip vaidina; by tik surengta teatras, tai jau
laikraščiai apie tai pleškėte pleška. [...] Kad teatras
tikrai atneštų lankantiems jį naudą, reikia: 1) kad
vaidinamasai veikalas tikrai žadintų žmogaus prote gražias, prakilnias mintis; kad pažadintų jo valią
prie darbo, kad tobulintų širdį [...]; 2) kad vaidintojai
mokėtų tas mintis parodyti publikai taip prakilniai,
kaip jos autoriaus nupieštos; kad šventieji ir tamsieji žmonių būdai išeitų pilnoje aiškybėje; 3) iš publikos reikalaujama, kad ji būtų prisirengusi vaidinamojo veikalo prasmę suprasti. [...] jei teatras netinka
šiems trims reikalavimams, tai apie jo naudą galime
abejoti.45
Вечерняя Газета Копейка, 1913-01-21, Nr. 123, p. 3.
Lietuva, 1903-06-19, Nr. 25, p. 1.
44
Lietuva, 1903-05-29, Nr. 23, p. 1.
45
Viltis, 1910-02-02, Nr. 14, p. 1.
42
43
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Nacionalizmų gimimo laikotarpiu teatrui keltos gana
ryškios socialinės ir kultūrinės užduotys. Tačiau teat
ras ir jo lankymas buvo masinė pramoga, apie kurią
laikraščiai tik pleška, o žmonėms akys nustemba nuo
suvaidintų stebuklų mainymosi. Didelis spektaklių
skaičius, nacionalinė konkurencija, iš pat pradžių buvusi tik viena scena46 bei teatro vien kaip pramogos
veiksnys niveliuodavo nacionalinius skirtumus, todėl
lietuviškame vaidinime „Birutė“ aidi rusų, lenkų ir lietuvių balsai.
Teatras, buvęs revoliucijos šauklių arena, atėjus pačiai revoliucijai, praranda valdžios finansavimą ir pasitikėjimą: „Vilniaus teatrui atimta pašelpa 5000 rb.
ant metų, kadangi mat net jeneral-gubernatorius pripażino, kad teatras neatsakančiai vedamas ir per tai
ne atsako mieriams“47. Galime sužaisti istorinių įvykių
paralelėmis: Vilniaus teatras paleidžiamas, teatralai
išeina į gatves, kuriose tuo metu A. Vaiteris suorganizuoja masinę ir gana misterišką procesiją ir žuvusių
demonstrantų išlydėtuves.

Kavinės ir restoranai
Mūsų kalbamu laiku valgymas ir pasilinksminimai
vyko restoranuose ir kavinėse, siūlančiose daugybę patiekalų, atitinkamą atmosferą bei stilių. Šios vietos suvienijo senąją valdančiąją klasę su naująja bourgeoisie,
nes ir vieni, ir kiti jausdavo didžiulį malonumą skanaudami puikų
maistą bei šauniai puotaudami. Restoranuose
skanavimo malonumai
(o ir dėl gero maisto –
gera sveikata) Vakarų
Europos
krikščioniui
nebebuvo nuodėmė, nes
nuo XIX a. pasaulio virtuvės madoms vadovavę prancūzų vyrėjai
gurmaniškumą atskyrė
nuo apsirijimo, gobšumo48.
Moderniais laikais keičiasi restoranų lokacija: skanaujama nebe pilyse ar rūmuose, bet šalia bulvarų ir
žmonių. Galime sakyti, kad restoranų topografija atPlg. Viltis, 1910-08-13, Nr. 92, p. 2.
Lietuva, 1904-03-04, Nr. 10, p. 1.
48
Plg. bene žymiausio XIX a. vidurio prancūzų virtuvės teoretiko
mintis: Brillat Savarin, Ebook of the Physiology of Taste, or Transcen
dental Gastranomy, Illustrated by Anecdotes of Distinguished Artists
and Statesmen of Both Continents, translated by Fayette Robinson,
2004, in: http://www.gutenberg.org/dirs/etext04/thphy10.txt; žiūrėta:
46
47
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liepė naują visuomenę ir vidinius santykius. Ne veltui
1901 m. Vilniuje pirmos klasės restoranas, atnešantis
didžiausią pelną, buvo geležinkelio stotyje, šalia pat
moderniausios to laiko susisiekimo priemonės:
Vilniuje yra 21 bufetas ir restauracija pirmos kliasos. Jos moka specijaliszkų mokeszių 16800 rb. ant
metų. Daugiausiai, nes 2400 rublių ant metų, moka
bufetas 1 kliasos ant geleżinkelio stacijos; restauracija Botaniszkame sode 2020 rublių. Konditorējų pirmos kliasos yra 7.49
Miestiečiai
pamėgo restoranus, nes
čia buvo galima
užimti
atskirą staliuką, bendrauti,
aptarinėti reikalus, rinktis maistą pagal meniu surašytą kainoraštį. Be to, restoranai pasižymėdavo nauju „socialiniu kokybiškumu“: šviežiu maistu, jaukia
ir džiaugsminga aplinka, nuteikiančia svečią pilvo ir
aplinkos malonumams. Būtent tokiais žodžiais klientą pusryčiams, kavai, pietums ar vakarienei viliojo ir
Vilniaus restoranai. Antai Puškino skvere esanti „Didžioji Bronislavo Kuljašinskio“ kavinė kvietė puikiai
praleisti laiką gryname ore, pasidžiaugti ten vykusiais nemokamais koncertais, o Trakų g. 20 veikusios
„Maskvos“ kavinės plakatai primindavo, kad čia kiekvieną dieną švieži produktai, kava, arbata, šokoladai
ir pienas pagal įkandamas kainas50. Aleksandrijoje veikė B. B. Šumano restoranas Отрадное, kuriame buvo
patiekiami blynai, pusryčiai, pietūs ir vakarienė à la
carte. Čia taip pat buvo galima išsinuomoti ekipažą,
kuriuo galima grįžti į miestą ar pasivažinėti vaizdingomis Žvėryno apylinkėmis51. Josefo Bonkovskio restoranas, veikęs viešbutyje Grand-Hotel, kvietė pusryčiauti
(kaina nuo 30 kapeikų) ar pietauti (nuo 50 kapeikų),
kiekvieną dieną grojant damų orkestrui. Tuo pačiu laiku Zavadskių name, Didžiojoje gatvėje, priešais paštą,
atsidarė naujas restoranas, kuriame taip pat kiekvieną dieną grojo damų „Mūzų“ orkestras52. Tais pačiais
1904 m. besireklamuojantis „Bristolio“ viešbučio restoranas (dab. Gedimino pr. 22–24), kuriam vadovavo
I. A. Šumanas, pažymėjo naują ir prašmatnų atsinaujinimą pagal dekadanso skonį (во вкусъ декадонсъ) bei
2008-05-25.
49
Lietuva, 1901-11-15, Nr. 46, p. 1.
50
Виленский Куръеръ Наша Копейка, 1909-07-21, Nr. 1, p. 1.
51
Северо-западное слово, 1904-01-01, Nr. 1821, p. 1, 5.
52
Северо-западное слово, 1904-01-04, Nr. 1823, p. 1.
53
Северо-западное слово, 1904-01-01, Nr. 1821, p. 1, 5.
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tai, kad čia įrengtos patalpos nerūkantiems bei sustip
rintas apšvietimas53. Šv. Jurgio viešbučio restoranas
klientus pritraukdavo dažnais ir įvairiais koncertais,
antai 1905 m. jame koncertavo ispaniškas orkestras54.
Šis restoranas, kurio interjerą suprojektavo architektas ir dailininkas grafas Tadeuszas Rostworowskis,
buvo dailininkų, teatralų ir muzikų pamėgta susirinkimų vieta55.
Pietavimas prie gyvos muzikos buvo gana įprastas to meto Vilniaus restoranuose, beveik visos tokios
laikraščiuose minimos vietos tuo girdavosi. Antai kitais metais Šv. Jurgio viešbučio restorane pietų metu
grojo moterų orkestras56, Niškovskio restorane – „italių orkestras“57, viešbučio Imperial restorane priešais
Filharmoniją – rumunų orchestras58 etc. Savičiaus
gatvės Nr. 2 veikęs Niškovskio restoranas buvo su
atvira terasa ir sodeliu pusryčiams, pietums ir vakarienei. Per pietus ir vakarienę kasdien grodavo „Vienos moterų orkestras“. Restorane buvo atskiras kabinetas su auklėmis59, vadinasi, čia dažnai pietaudavo
visa šeima. Šeimyniniais vakarais viliojo ir prabangus
Šumano restoranas Botanikos sode, siūlęs vakarienę
iš keturių patiekalų, kainavusią pusantro rublio: (1.
консоме или борщекъ пирожки гренки 2. волованъ
изъ рыбы 3. жаркое рябчики куропатки, салатъ
4. абрико-америкенъ)60. Žinoma, buvo galima įsigy-

Vilnius. Šv. Jurgio prospektas. XX a. pradžia.
Atvirukas. LNB fondai

ti abonementą viso mėnesio pietums, tą, pavyzdžiui,
siūlė Šv. Jurgio prospekto 19 įsikūręs prabangus Restauracja pierwszorzędna i klub. stowarzysenia kelnerów i kucharzy, kur pietūs kainavo nuo 40 kapeikų, o mėnesinis abonementas pietums – nuo 10 rublių.
Kurjer Litewski, 1905-09-08, Nr. 7, p. 7.
Laima Laučkaitė, Vilniaus dailė XX amžiaus pradžioje, Vilnius: Baltos lankos, 2002, p. 169.
56
Kurjer Litewski, 1906-02-22, Nr. 43, p. 4.
57
Kurjer Litewski, 1906-03-11, Nr. 57, p. 1.
58
Северо-западное слово, 1904-01-01, Nr. 1821, p. 1, 5.

Šioje salėje, balowa do wynajęcia, pietaujant grodavo
moterų orkestras61. To laiko restoranai ir Vilniuje, ir
kituose didmiesčiuose gebėdavo savo lankytojams sukurti gerą nuotaiką; jei pageidaujama, surengti išskirtinę puotą ar banketą. Jie buvo vieta įvairiems susitikimams, garantavo privatumą bendraujant, galimybę
pailsėti, perskaityti laikraščius. Restoranai, kaip ir
kavinės, ilgainiui virsdavo įvairiais elito klubais,
kur galėjai rasti
malonių, gerai išauklėtų, išprususių žmonių draugiją. Prie kavos,
pietų, šachmatų
ar biliardo stalo
buvo galima pasitarti, pasišnekučiuoti, apsikeisti naujienomis ir maloniai leisti laiką. Būtent šitaip dažniausiai savo erdves spaudoje pristatydavo miesto restoranai, nors,
mano galva, tiksliausiai pataikė Pohuliankos gatvėje
buvęs restoranas Avignon, siūlęs pietus a la carte, kiekvienam paprašiusiam čia buvo pateikiami laikraščiai
ir laiškai, restorano erdvi salė ir vasaros veranda suteikdavo privatumo, o jei šio nepakakdavo, buvo atskiri
kabinetai62. Taigi kavinės ir restoranai irgi žymėjo ribą
tarp viešumo ir privatumo (erdvi salė arba atskiras kabinetas), be to, dažnai kavinės savininkas tapdavo maloniu pašnekovu, suteikdavo naudingos informacijos,
supažindindavo, pristatydavo, nurodydavo, kartais paskolindavo pinigų. Šios vietos teikdavo puikių galimybų užmegzti ir palaikyti įvairius privačius santykius.
Žinoma, valdžia įvairiomis policinėmis priemonėmis
stengėsi užkirsti kelią tokiems viešiems ar slaptiems
susirinkimams, tad kavinių ir restoranų savininkams
buvo liepta įėjimus įrengti iš visiems matomos gatvės
pusės („Vilniuje użdarē daug restauracijų todēl, kad
jos įējimus turējo nuo kiemo; policija gi reikalavo, kad
įējimai butų nuo ulyčios“63), bandė kontroliuoti ir pačius pasilinksminimus:
Iš Vilniaus restoranų ir aludżių savininkų policija
ēmē pażadėjimą ant rašto, kad jie neleisią savo restoranuose ir aludēse grieżti „marselijietę“, „Varšavianką“ ir kitas panašias dainas. Uż to reikalo neišpildymą, kaltieji bus nubausti 500 rb, arba pasodinti iki 3
mēnesių kalējiman.64
Mieste buvo nemažai cukrainių ir ledainių. Ypač maСеверо-западное слово, 1904-07-02, Nr. 1998, p. 1.
Plg. Виленский Куреръ Наша Копейка, 1914-01-04, Nr. 1608, p. 1.
61
Kurjer Litewski, 1906-11-23, Nr. 266, p. 1.
62
Kurjer Litewski, 1906-04-21, Nr. 88, p. 4.
63
Lietuva, 1903-06-05, Nr. 23, p. 1.
64
Lietuva, 1906-10-26, Nr. 43, p. 1.

54

59

55

60
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dingos buvo Karlo Sztrallio cukrainės: „Baltasis Štralis“ buvo Pilies gatvėje, dabartiniuose Signatarų namuose65, „Raudonasis Štralis“ – Šv. Jurgio prospekto
ir Totorių gatvės sankryžoje, „Žaliasis Štralis“ – Isaako Smaženevičiaus namuose Šv. Jurgio prospekte (dab.
Gedimino pr. 22–24)66. Yra išlikęs amžininkų pasakojimas apie vieną iš Sztrallio cukrainių interjerą, kuris,
manyčiau, buvo gana būdingas: ilgas prekystalis, už
kurio sėdėdavo kasininkė, ir ant prekystalio išdėlioti
saldumynai67, Sztrallio atveju, pagaminti šeimininko

fabrike ar čia pat už sienos; kavinės gilumoje stovėjo
nedideli keturkampiai staliukai su lengvomis, lenkto
medžio Vienos kėdėmis, prie įėjimo – populiarūs apvalūs stovai drabužiams; sienas puošė veidrodžiai, prie
sienos stovėjo statinaitės su įvairiais ledais, kitoje, nuošalesnėje, kartu ir intymesnėje salėje, buvo minkštos
rausvos sofos, prieblandą kūrusios sunkios užuolaidos.
Garsas apie šios cukrainės ir kavinės pyragaičius bei
tortus buvo pasklidęs net iki Lenkijos, čia rinkdavosi
pasmaguriauti gurmanai. Ypač šią kavinę mėgo pro-

65
Antanas R. Čaplinskas, Vilniaus gatvių istorija: Pilies gatvė, Vilnius: Charibdė, 2005, p. 63.
66
Laima Laučkaitė, op. cit., p. 169.
67
Šv. Jurgio prospekto 4, priešais valstybinį banką veikusi parduotuvė „Viktorija“ kasdien pardavinėdavo šiuos šviežius saldumynus: vaisinius, Krymo saldainius; marmeladines, šokoladines, slyvines, mėtines
pastiles; per 100 rūšių šokoladinių saldainių; minkštus, šokoladinius
saldainius popieriuke; šokoladą virimui ir desertui, įvairias šokolado
rūšis, figūras, batonėlius, tabletes; šokoladines ir vaisines lazdeles; le-

dinukus, „tąsiukus“; „girtas vyšnias“, spanguoles cukruje, krem briule;
karališką, vyšninį, avietinį, pastilės desertus; juodųjų serbentų, abrikosų želė; kiniškus žirnelius; obuolių, vaisių, uogų bei želė marmeladus; uogienes, tortus; riešutus šokolade, keptus riešutus ir migdolus;
ispaniškus, graikiškus ir kt. riešutus, griliažaus, nugą; marcipanines
daržoves, vaisius ir sausainius; desertines bombas etc. (žr. Виленский
Куръеръ Наша Копейка, 1909-7-21, Nr. 1, p. 2).
68
Plg. Antanas R. Čaplinskas, op. cit., p. 63–64.

Bernardas Gailius

NUSIKALTIMAI
„PRIE SMETONOS“
Rezonansinių tarpukario Lietuvos
baudžiamųjų bylų studija

Ši knyga unikali. Tai – atsakingas, autentiškais šaltiniais paremtas rezonansinių tarpukario bylų tyrimas. Teisės, kultūros istorikai, antropologai atsivers
ją kaip mokslo veikalą. Žmonės, norintys pajusti
anų, kaip sakoma, Smetonos laikų alsavimą, skaitys knygą nelyg romaną. Dėmesys detalių tikrumui,
Kauno ir provincijos kasdienai, gyvas žodis, asmenų
charakteristikos džiugins ir griežtus mokslininkus, ir
norinčius tiesiog patirti skaitymo malonumą. Ar dar
buvo tokia knyga tokia tema?
_______________________________________
Bernardas Gailius (g. 1981) – istorikas, teisininkas,
parašė ir išleido knygą „Partizanai tada ir šiandien“
(2006). Mokslinį darbą dirba Vilniaus universitete.
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tema: besibaigiančios vasaros rašiniai

Priešų ieškojimas
Tuomas Kyrö

Man dešimt metų. Mokykloje vyksta darbų pamoka.
Aš kalu vinį labai senu plaktuku. Plaktuko galvutė
atitrūksta ir nukrinta ant grindų. Mokytojas pribėga
prie manęs, pačiumpa už keteros ir užkelia visus dvidešimt aštuonis kilogramus mano kūno ant stalo. Jis
liepia visiems nutraukti darbą. Mokytojas rėkia, kad
Tuomas, tas kairiarankis daltonikas, vienišos motinos
sūnus, laužantis plaktukus, niekada netaps gerbiamu
visuomenės nariu.
Man keturiolika metų. Aš skinhedas.
Su draugu pabėgome iš pamokų. Stovime centrinėje
sostinės aikštėje ir svarstome, ką veikti. Sugalvojome
varžybas. Taisyklės paprastos. Laimės tas, kas pavogs iš
parduotuvės patį brangiausią ir nereikalingiausią daiktą.
Atliekame užduotis, po valandos susitinkame ir sulyginame kainas.
Mano draugas iš didžiausio mieste prekybos centro
pavogė kalnų slides. Neblogai, bet mano krepšyje yra
dar nereikalingesnis daiktas. Mechaninė rašomoji mašinėlė.
Pakeliui namo išmetame mašinėlę pro traukinio langą. Manome, kad ji mums dar nereikalingesnė, negu
mokyklos vadovėliai. Mes būsime profesionalai ledo ritulininkai arba profesionalai nusikaltėliai.
Man dvidešimt vieneri.
Guliu lovoje, kariuomenės ligoninėje, rankoje laikau
lapą su diagnoze. Įpusėjau tarnybos laiką ir niekaip
nesuprantu, kodėl turėčiau vykdyti kvailus įsakymus.
Nenoriu nieko daryti vien dėl to, kad tai privaloma.
Arba kad taip buvo daroma visada.
O gal aš tiesiog kvailas, negabus tinginys.
Diagnozė tokia: „nerimo sąlygoti prisitaikymo sun
kumai“.
Mano nepritapimas oficialiai įteisintas.

Tuomas Kyrö (g. 1974) – suomių rašytojas, keturių knygų
autorius. Esė, skaitytą Jurbarke, tarptautininiame šiuolaikinės literatūros forume „Šiaurės vasara“ (2008 08 26–29), iš anglų k.
vertė Rasa Drazdauskienė.
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Man dvidešimt treji. Pirmus metus studijuoju universitete dramaturgiją. Ir paskutinius. Man patinka
gerai parašytos dramos, bet nenoriu jų analizuoti ar
kurti teorijų. Tekstai žmogų veikia arba ne, jie priverčia ką nors pajusti arba palieka abejingą.
O gal aš tiesiog nieko nesuprantu ir neturiu reikalingų įgūdžių.
Aiškinu sau, kad mokymuisi nebūtinos mokyklos.
Aš dvidešimt ketverių metų bedarbis be išsilavinimo, visuomenei nereikalingas ir brangiai kainuojantis.
Ledo ritulininku netapau, tapti nusikaltėliu nepakako
drąsos ir gebėjimų.
Skaitau šiuolaikinių suomių rašytojų apsakymus.

Franz Kafka. XX a. pradžia. Piešiniai

Man jie atrodo vidutiniški.
Nusprendžiu parašyti geresnių.
Per du mėnesius parašau apsakymų rinkinį. Nusiunčiu leidėjams.
Laukdamas atsakymo nutariu tapti geriausiu pasaulyje scenaristu.
Leidėjai atsiunčia laišką, kad apsakymų nespausdins. Knyga jiems atrodo perspektyvi, tačiau nepakankamai.
Scenaristų kolegija atsiunčia laišką, kuriame praneša, kad manęs nepriims.
Man dvidešimt penkeri. Parašau keturių puslapių
apsakymą apie vasaros vakarėlį paplūdimyje. Jame
dalyvauja du vyrai ir dvi moterys.
Apsakymą išspausdina ir net už jį sumoka. Jis išspausdinamas žurnale, kuris vadinasi Erotikaan maailma, „Erotikos pasaulis“. Rašyti apsakymą man
patiko, bet nenoriu žinoti, kuo užsiėmė žmonės, jį skaitydami.
Štai ir prasideda, mąstau.
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Man dvidešimt septyneri. Lipu žemyn stačiais lei
dyklos laiptais. Pasirašiau pirmo savo romano Nahkatakki, „Odinis švarkas“, leidybos sutartį.
Slapta šypsausi.
Mąstau, ar anas pradinės mokyklos mokytojas ir dabar pasakytų, kad šitas kairiarankis daltonikas, vienišos motinos sūnus, laužantis plaktukus, niekada nieko
nepasieks. Ar ir dabar laikytų mane pavojingu visuomenei.
Man trisdešimt vieneri; tai buvo prieš dvejus metus.
Vis dėlto rašomoji mašinėlė, kurią išmečiau pro traukinio langą, buvo naudingas daiktas.
Aš parašiau tris romanus, radijo pjesių, šimtus skilčių, pasakėčių, ko tik nori. Hobis virto mano profesija.
Literatūrinės institucijos buvo man palankios: gavau
įvairių grantų, be to, už dyka gyvenu rašytojui skirtame name. Namas didžiulis, jis stovi kaime.
Aš moku mokesčius, turiu draudimą, parduotuvių
nuolaidų kortelių ir automobilį. Mano pirmagimei pusantrų metų. Stoviu su gėlių puokšte vienoje rankoje
ir taure šampano kitoje, klausydamasis, ką apie mano
trečią romaną kalba literatūrinės premijos žiuri komisijos narys. Aplink kultūros žurnalistai, žmonės, kuriuos pažįstu iš veidų, leidyklų atstovai.
Knyga vadinasi Liito, „Sąjunga“. Veiksmas vyksta per
karą, apie 1940 metus. Suomijoje tai reiškia, kad knyga
bus priimta rimtai. Šiuo atveju net pernelyg rimtai.
Rašiau tragikomišką istoriją, bet dėl jos temos – ka
ro – knyga palaikyta iš esmės tragiška.
Kritikai knygą gyrė, ir pagyros, be abejo, iš pradžių
buvo malonios. Tačiau neilgai trukus man kilo įtarimas, kad teigiama kritika gali būti tokia pat neprotinga, kaip ir neigiama.
Jei kritikas giria knygą, tai dar anaiptol nereiškia,
kad jis geriau supranta rašytoją už kritiką, kuris kabinėjasi. Blogiausia, kas galėtų būti – jei rašytojai pradėtų tikėti kritikais, o ne savim pačiais.
Rytas pro premijos įteikimo ceremonijos. Mane kamuoja pagirios. Sėdžiu tualete, skaitau rytinį laikraštį, matau savo nuotrauką. Nepažįstu žmogaus, kuris
joje šypsosi. Dukra nori įeiti į tualetą, aš tebežiūriu
į nuotrauką. Tas vyrukas atrodo tipiškas viduriniosios klasės atstovas, savim patenkintas šiknagalvis;
būdamas paauglys, būčiau tokį primušęs. Stebėjau
žmones, mačiau nemažai tokių, kurie labai bijojo prarasti turimą padėtį. Tokie dažniausiai turi visokiausių draudimų, jų hobis – prabangūs vynai, jie mėgsta
egzotiškus patiekalus. Aš irgi ne kitoks, aš toks kaip
jie, kaip mes.
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Velionis suomių rašytojas Arto Salminenas yra sakęs, kad Suomijoje knygas rašo viduriniosios klasės
atstovai viduriniosios klasės atstovams apie viduriniosios klasės atstovus.
Tikrai taip ir yra?
Kodėl „vidurinioji klasė“ skamba kaip keiksmažodis?
Kai žmogus turi ką prarasti, jis ima saugoti savo turtą. Tai nutinka nepastebimai ir yra vadinama apsiraminimu, gyvenimo susitvarkymu. Jei esi statybininkas
ir kas mėnesį gauni atlyginimą, tai nieko bloga. Toks
tavo darbas.
Bet aš rašytojas, vos neįkliuvęs į savo paties paspęstus spąstus. Kitaip tariant: ėmė nykti noras ir gebėjimas rizikuoti. Tai vadinama baime. Bailys daro ne tai,
ko nori, o tai, kas, jo apskaičiavimu, yra geriausia.
Bailys negali leisti įvykiams tekėti savo vaga, užtat
labai nerimauja dėl pasekmių.
Mano veidas paraudęs iš gėdos, vaikas daužo uždarytas duris. Ketvirto romano planai nuteka į kanalizacijos vamzdį. Suvokiu planavęs romaną, turintį pakartoti tą pačią išgirtą, neblogai perkamą knygą. Suvokiu,
kad jei jį parašysiu, tokia pat bus ir mano penkta knyga. Paskui ir penkiolikta.
Kam man eikvoti savo gyvenimą kartojant tai, ką jau
esu padaręs? Siekiau šios profesijos su įniršiu ir tikėjimu, norėjau pragyventi iš visiškai laisvo darbo. Jei
panorėsiu kasmet parašyti po bestselerį, tai reikš, kad
turėsiu atsisakyti laisvės. Parduoti ją. Užsiimti prostitucija.
Ėmiau galvoti, kad aš, rašytojas, privalau perlipti
savo paties suręstą tvorą. Teks ją išsprogdinti. Esu rašytojas, turiu visus reikalingus sprogmenis. Galiu juos
sukurti.
Teks ištrūkti iš saugaus pasitenkinimo.
Man nereikia bendraminčių. Man reikia pykčio ir

opozicijos, priešų, kurie įkvėptų mane geriau rašyti.
Nusišluostau užpakalį ir galiausiai įleidžiu vaiką ant
puodo. Sakau jai, kad tėtis visad gerbė neprisitaikiusius žmones, maištininkus, klausiančius to, ko kiti nedrįsta. Nebijančius atsakyti, nesijaudinančius dėl viešosios nuomonės, nepasiduodančius kitiems. Sakau
dukrai, kad pats esu ne toks, nors anksčiau taip galvo-
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jau. Darausi literatūros prostitutė.
Kur dingo maištingumas?
Vaikas atsako trimis žodžiais, kuriuos moka: DVD,
mama ir teletabiai.
Nusiprausiu veidą šaltu vandeniu ir svarstau, ar jau
tapau gerbiamu visuomenės nariu. Ar tai turėjo galvoje pradinės mokyklos mokytojas? Lengvai numatomas
žmogus, kuris sutaria su savimi ir aplinka.
Kas tai yra?
Produktas.

Kokią literatūrą rašo produktas?
Einu į svetainę ir žiūriu pro langą. Aš ne šiaip vidutinio amžiaus ponas, aš senis, kuris sėdi supamojoje kėdėje ir visus supranta. Jis turi vasaros sodybą, širdies
ritmo monitorių ir yra sukaupęs akcijų paskutinėms
savo gyvenimo dienoms aprūpinti.
Aš tapau sena prostitute, pasirengusia kiekvieną rudenį pagaminti vis naują seną ir išmintingą knygą.
O man trisdešimt vieneri.
Ne ne ne!

Ir vis tiek buvo sunku pradėti rašyti naują romaną.
Visada rašydavau kam nors priešindamasis. Pradinės
mokyklos mokytojui? Bet kam priešinsis išgirtas
rašytojas?
Ar man reikėjo pagyrų? Visuomenės pritarimo? O gal
kaip tik priešingai? Mano žodžiuose turėtų būti šiek
tiek pavojaus, kad jie pažadintų žmones, snaudžiančius
už dailių tvorų. Tuos, kurie norėtų, kad pasaulis būtų
geras ir gražus, ir kad taip apie jį būtų rašoma.
Koks buvo mano maištas? Vaiko kaprizai, siekiant
būti pripažintam tėvų? Gal laukiau, kol jie pagirs,
kad gražiai darau į puoduką? Kad patapšnos per petį
ar bet jau timptels už plaukų. O gal tai buvo tikras
maištas? Rašytojui būtinas, neišvengiamas? Gal tai
požiūris į gyvenimą, pasaulį, žmones? Negailestingas,
kompromisų nepripažįstantis požiūris? Mano požiūris,
kiek įmanoma tikresnis.
Kur iš mano rašymo dingo džiaugsmas, žaismė,
maištas? Visa tai, ko pilna vaikų žaidimuose ir iš
daigose? Kada rašymo tikslas pasidarė svarbesnis už
procesą?
Noriu susigrąžinti pyktį. Pyktis atgaivins džiaugsmą.
Tada tekstas stebins rašytoją. Tada tekstas stebins
skaitytoją.
Bet kas mano priešai? Priešai, su kuriais kovoju,
kurių ieškau, kurių, manau, man reikia? Ar jie išvis egzistuoja? Ar anas mokytojas norėjo mane įskaudinti? O
gal jis pamatė tai, ką dabar pats suprantu.
Kad aš, Tuomas, toks koks esu, niekada nepritapsiu
visuomenėje. Gal jis tiesiog pasakė tiesą. Tiesą, kurios
man reikia atkakliai laikytis.

Tą akimirką pradeda rastis naujas romanas. Pama
žėliais viskas išryškėja. Nebus nei konvencionalumų,
nei saugių sprendimų. Bus tik tai, ko aš norėsiu, kaip
aš norėsiu. Taip, kad galėčiau žiūrėti į save veidrodyje
ar savo vaiko akyse. Paprasčiausiai taip, kad galėčiau
pakęsti save ir tai, ką pasirinkau.
Aš turiu rašytojo laisvę ir dėl to privalau rašyti taip,
kad paveikčiau skaitytoją. Niekada nerašykite knygos,
kuri kokiu nors lygmeniu nepaveikia skaitytojo. Pasaulyje pilna tokių knygų, tokių albumų, filmų, greito
maisto ir panašių dalykų.
Atėjo metas, kai supratau turėsiąs atmesti visas taisykles ir sukurti savas. Niekada nekreipsiu nė mažiau
sio dėmesio į kritikų, leidėjų, šeimos narių nuomonę.

Man trisdešimt ketveri. Skaitau pranešimą „Šiaurės
vasaroje“. Klausiausi savęs ir ne kartą norėjau liepti
sau liautis pliurpus tokius niekus. Truputį priešinuosi
viskam, ką dabar pasakiau.
Ir tai vienintelis dalykas, dėl kurio aš galiausiai kas
dieną rašau.
Esu geriausias savo priešas.
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Solženicynas
kaip religinis tipas
Jakov Krotov

Labiausiai už viską Aleksandras Solženicynas (1918–2008) norėjo išlikti
istorijoje kaip sovietinio režimo nugalėtojas. Tačiau su kiekvienas metais
žmonės vis dažniau savęs klausia, ar
tikrai šis režimas buvo nugalėtas, ar
vis dėlto sėkmingai persitvarkė, išsaugojęs esmę ir pakeitęs kai kurias
antrareikšmes detales, pavyzdžiui,
komunistinius lozungus į stačiatikiškus. Nepaisant to, Solženicynas, be
abejo, yra įdomus kaip istorinis tipas,
kaip Rusijai būdingo tikinčio žmogaus
pavyzdys.
Religingumo tipų Rusijoje esama
daug. Paskutinįjį XX a. trečdalį Rusijoje atgimęs susidomėjimas religija
paskatino ir šių tipų įvairovės atgimimą. Pažymėtina, kad aštuntame
dešimtmetyje pats „religinis atgimimas“ buvo laikomas specifiniu Rusijos
reiškiniu, tačiau į šimtmečio pabaigą
tapo akivaizdu, kad religinio veiksnio
stiprėjimas socialiniame gyvenime –
reiškinys, bendras visai europietiškai
civilizacijai. Netikėtas reiškinys. Reiškinys, kėlęs nerimą, nes išaugo ne iš
religingumo apskritai, bet pirmiausia
iš fundamentalistinio religingumo.
Šia prasme Rusija nėra kuo nors
ypatinga, atvirkščiai, visiškai būdinga
europietiškai civilizacijai, tik joje visi
procesai vyko ir tebevyksta sumažintu mastu. Atsiliepia tai, kad šalyje
viešpatauja
karinis-imperialistinis
kompleksas, skaičiuojantis štai jau
penketą amžių. Jis prislegia bet kokią iš viršaus nereguliuojamą veiklą.
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Tačiau kai kurie procesai matyti aiškiau negu Vakaruose, kur kultūrines
sroves dėl jų gausybės yra sunkiau
analizuoti.
Pagrindinius religinius tipus Rusijoje puikiausiai simbolizuoja garsių
Solženicyno amžininkų pavardės:
kun. Aleksandras Menis, Grigorijus
Pomerancas, Andrejus Sacharovas,
Varlamas Šalamovas. Labiausiai „įžymus“ jie buvo Rusijoje, Vakaruose jie
buvo žinomi tik dėl ryšio su Rusija. Jie
netapo visateisiais vakarietiškos kultūros dalyviais, liko žmonėmis, kurie
įdomūs savo egzotiškumu, kurie parodo, jog „ir Rusijoje vis dėlto gali būti
europiečių“.
Visus išvardytuuosius vienija europietiškas elgesio stilius, paremtas giliu savo asmenybės savarankiškumo
suvokimu. Skiria juos ne tik santykis
su religija, pradedant tradicine Menio
krikščionybe bei apšviestuoju Pomeranco „new-age-izmu“ ir baigiant absoliučiu Sacharovo bei Šalamovo sekuliarumu. Juos skiria ir santykis kito
autonomijos atžvilgiu: nuo pasiryžimo
šviesti kitą, padėti kitam augti ir religiniu, ir visais kitais atžvilgiais, – tuo
pasižymėjo t. Menis, – iki absoliutaus,
egzistencinio žmonių susvetimėjimo
skelbimo, kuriuo pasižymėjo Šalamovas. Čia Solženicynas – ir Sacharovo,
ir Menio antipodas. Jis – ne bendradarbiavimo ir pedagogikos, o socialinės inžinerijos, įtikinėjimo, privertimo
šalininkas.
Pabrėžti asmeninį Solženicyno pra-

dą būtina, idant galėtume paaiškinti,
kodėl jis liko svetimas dviejų pagrindinių Rusijos gyventojų kategorijų – nomenklatūros ir jos žemutinio
rezervuaro, taigi „liaudies“, atžvilgiu.
Solženicyno ideologemos buvo daugiau negu artimos tai valstybininkiškai, kone fašistinei stačiatikybės versijai, kuri sparčiai užvaldė Rusiją po
1990 m. Tačiau akivaizaus abipusis
Solženicyno susvetimėjimas nomenklatūros (pasaulietinės ir bažnytinės), taip pat ir juodašimtiškos masės
atžvilgiu. Priežastis slypi kolektyvizme, kuris labiau už visas kitas religines pažiūras apibrėžia „rusiškojo
tipo“ elgesį.
Pats Solženicynas tai jautė, nors
taip ir nesugebėjo įsisąmoninti. Vis
dėlto, toji Matronos ir jos kaimynų
priešprieša yra pirmiausia ne tikinčiųjų ir ateistų, o europietiškojo individualizmo ir rusiškojo kolektyvizmo
priešprieša. Ta pati priešprieša jaučiama ir knygoje „Viena Ivano Denisovičiaus diena“. Tačiau pagrindinis Solženicyno herojus – ne personalizmo ir
kolektyvizmo konfliktas, o asmenybės
tragedija antipersonalistiniame pasaulyje. Čia ir glūdi priežastis, kodėl
jis buvo daugumos Rusijos gyventojų
slapčiomis atstumtas.
Tikruoju nomenklatūros idealu
buvo pasirinktas Ivanas Iljinas – stačiatikiškas militarizmo teoretikas,
trečiarūšis literatas, užtat mėginantis
ištirpti liaudyje, o ne pretenduojantis
mokyti liaudį ir jos vadus. Tuo tarpu
juodašimtiškos minios numylėtiniais
tapo tokios niekingos figūros, kad jų
vardai Vakaruose niekam nieko nesako, tai, visų pirma, imperijos dainius
Valentinas Pikulis, sąmoningai pataikaudavęs masei ir daręs viską, tik ne
mokęs ją. Toliau buvo tik dar menkesni veikėjai, iki pat šiuolaikinių Sergejaus Lukjanenkos, Olego Platonovo,
Eduardo Limonovo ir kt.
Neatsitiktinai Vakarai taip pamilo
Matroną (tiek, kad prie Milano vei-
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kė katalikiška leidykla La Casa di
kritai nerasime kritiško požiūrio į savo
Matrona). Joje egzotikos yra lygiai
poelgius ir mintis), o kitų. Skirtumas
tiek, kad į ją būtų galima žiūrėti kaip
tas, kad Voltaire‘as prisivertė prarasį veidrodį. Bet šios egzotikos yra ne
ti tikėjimą, o Solženicynas prisivertė
daugiau negu reikia, kad Matronoje
tikėjimą įgyti. Beje, tai jis padarė tik
atpažintumei save. Matrona – tradiciškiausias personažas Vakarų
Europoje: europietis įviltas į egzotiška pavidalą – kaip Kandido
indėnas arba Montesqueiu persas.
Beje, ir pagal savo pasaulėvoką
Solženicynas, skirtingai nei išvardytosios asmenybės, yra be galo
artimas XVIII a. Jo santykis su
religija yra manipuliacinis ir mechaniškas.
Visi inteligentų stačiatikių ger
bėjų ditirambai Solženicynui,
kalbos apie jo „kristocentrišku
mą“ – smagus
nesusipratimas.
Kitaip negu daugelis savo meto
rusų intelektualų, Solženicynas
visiškai nesistengė įsitvirtinti literatūroje kaip tikintis krikščionis, nemėgino įsisavinti naujosios
rusiškos teologijos paukščių kalbos, siekiančios Dmitrijų MerežAleksandras Solženycinas. 2003
kovskį ir Vladimirą Loskį. Jis rašo
apie religiją daug atsainiau negu
Dostojevskis ir Tolstojus, nemėgindaseptinto dešimtmečio viduryje, ir tik
mas parodyti daugiau tikėjimo negu
vėliau sukūrė mitą apie save kaip apie
turi – o turi jo, sprendžiant iš to, ką
nuo vaikystės tikintįjį. Mažytė pataimatome, labai mažai.
sa apie literatūrinius gabumus: SolVisa Solženicyno kūryba yra paženicynas – rusiškasis De Maistre‘as,
vėluota enciklopedizmo ir apšvietos
tai – religinis romantizmas, bėgimas
recepcija. Jo žanras – savotiškas „Ennuo laisvės problemos (juk revoliucija
ciklopedijos“ analogas, kurioje milyra problemiškas atsakymas į laisvės
žiniški „Archipelago“ ir „Raudonojo
problemą) į triumfalizmą, tik ne korato“ tomai yra grandiozinio pasaulio
lektyvistinis, o individualistinis.
aprašymo projektas. Šia prasme SolSolženicynas dažnai su pasigėrėjimu
ženicyno stačiatikybė niekuo nesiskirašydavo apie sentikystę, ir tam tikra
ria nuo Voltaire‘o ateizmo, – abiems
prasme jo religinis tipas yra būtent
religija reikalinga dorovei palaikyti,
sentikio. Tai be galo individualistinis
beje, ne savo (Solženicyno atveju apstipas – sentikiai, mėgindami išsaugoti
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Viduramžių formas, iš esmės gerokai
pralenkė savo priešininkus, kurie liko
Aukso Ordos epochos kolektyvistai.
Sentikiai su visu savo iš pažiūros „rusiškumu“ neįtikėtinai lengvai palikdavo Rusiją arba atsiplėšdavo nuo
jos gyvenimo. Konkrečiai kalbant,
po revoliucijos sentikiai daugiausia išliko Pabaltijyje, Moldavijoje,
net Irane ir Amerikoje, bet ne Rusijoje. Savo teisės būti ortodoksiškumo matu teigimas, skeptiškas
požiūris į bažnytinę hierarchiją
lyg į nusususią kumelę, kuri be
botago nepajudės iš vietos, – visa
tai yra Solženicynui ir sentikiams
būdingi bruožai.
Iš čia išplaukia iš pats savičiausias Solženicyno bruožas – vietinės savivaldos idėja. Bruožas,
būdingas Rusijai, kur vietinė savivalda geriausiu atveju reiškė
deleguoti „eiliniams visuomenės
nariams“ įgaliojimus palaikyti
kazarminę discipliną ir švarą,
bet tik jau ne dalyvauti politikoje.
Sentikių ir Solženicyno individualizmas padarė juos kur kas labiau
teisinio ir bendruomeninio, iš tiesų europietiško religingumo nešėjais,
lyginant su tuo religingumu, kurį iki
šiol išpažįsta dauguma rusų – antiteisiniu ir kolektyvistiniu religingumu.
Tik, žinoma, nereikia pamiršti, kad
Rusijoje egzistuoja ir kiti europietiško
religingumo variantai, pasižymintys
tuo pačiu asmeninės laisvės, įvilktos į
teisės ir solidarumo su kitais pavidalą,
siekiu, tik be to imperializmo, nacionalizmo ir netgi antisemitizmo, kurie,
deja, lyg sklerozės dėmės senuko odą
numargino Solženicyno kūrybą.
Iš rusų k. vertė Rūta Tumėnaitė !
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Lietuvių kalba Europos
Sąjungoje
Jonas Morkus

Europoje, kur kalbos ir jų įvairovė ne
kartą kreipė istorijos vairą, daugiakalbystė yra tapusi neatšaukiama tik
rove, o ir natūralia ateities politinių
projektų dalimi. Prasidėjus Europos
vienijimuisi, daugiakalbystė pirmiau
sia reiškė nuostatą vartoti visas oficialiąsias kalbas europinėms institucijoms posėdžiaujant, rengiant ir
leidžiant dokumentus, susirašinėjant
su valstybėmis narėmis, jų piliečiais ir
įmonėmis. 1958 m. pirmajame Europos ekonominės bendrijos reglamente
buvo nurodytos 4, o dabar, praėjus
penkiems dešimtmečiams, naujausioje ES dokumento redakcijoje – jau 23
oficialios kalbos, priklausančios 8 kalbų grupėms ir rašomos 3 raidynais.
Kokį poveikį sprendimas Europos
institucijose laikytis daugiakalbystės
daro lietuvių kalbai?
Sunku negretinti dviejų lygiai
šimto metų atskirtų įvykių. 1904 m.
gegužės 7 d. Rusijos imperijoje atšauktas lietuvių kalbos draudimas:
atgauta teisė spausdinti raštus lietuvių kalba, atsirado sąlygos plėtoti ją
kaip modernios tautos kalbą. 2004 m.
gegužės 1 d., Lietuvai įstojus į ES,
lietuvių kalba tampa viena oficialiųjų
daugiakalbės tarptautinės organizacijos kalbų, įgyja galimybių ir atsiveria permainoms, kurias trumpai ir
norėčiau aptarti.
Nuo XIX a. istorinės kalbotyros
kūrėjai ir jų sekėjai gėrėjosi lietuvių
kaip gyvąja kalba, išlaikiusia daugiau
archaiškų formų už bet kurią kitą
indeuropiečių šeimoje. Ir jų liaupsės
padarė savo: kai smalsiam svetimšaliui paklausus apie šalies kalbą tenka
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kantriai įtikinėti, kad esama atskiros,
į kitas mažai panašios lietuvių kalbos,
tada su padėka prisimeni kalbininkus,
ne tik žinančius lietuvių kalbą, bet ir
kupinus išankstinės pagarbos. Šiandien nerasi Lietuvos pristatymo, kur
nebūtų akcentuotas kalbos archaiškumas kaip savitas prekinis ženklas.
Tačiau dabar perspektyviu Lietuvos
skiriamuoju ženklu gali (norisi sakyti
„turi“) tapti tarptautinis lietuvių kal-

aplinkybę reikia pabrėžti kaip naują
lietuvių kalbos simbolį.
Kalbos gyvybingumas matuojamas
ne tiek ja kaip gimtąja kalbančių asmenų skaičiumi, kiek jos paplitimu.
Svarbu, ar kasdieniame darbe kalbą vartoja administracija, verslas,
savo sričių profesionalai. Todėl ne tik
simboliška, bet ir praktiškai naudinga, kad lietuvių kalbą galima vartoti
įvairaus lygio ES šalių atstovų susitikimuose, Europos Parlamento posėdžiuose. Kai kuriais atvejais Europos
institucijos pragmatiniais sumetimais
yra sumažinusios vertimų apimtis, tačiau lietuvių kalbos vartojimą labiausiai riboja profesionalių vertėjų žodžiu
stoka. Nuolatinių darbuotojų ar akredituotų laisvai samdomų vertėjų žodžiu yra apie pusšimtį. Paskaičiuota,
kad optimalus skaičius yra 100, ypač
kai valstybė pirmininkauja ES Tarybai. Pirmininkavimas – ne tik galimybė įrodyti šalies politinį pajėgumą, bet

Diana Radavičiūtė. Mano žodžio žemė. Fragmentas. 2004. Lino veltinis, skaitmeninė
spauda. Ramūno Virkučio nuotr.

bos statusas. Jei ES teisės akto nėra
lietuvių kalba, jo nesvarstys ES šalių
atstovai Taryboje, kol nėra paskelbtas
lietuvių kalba, tol neįsigalioja – oficialioji kalba yra svarbi detalė, kuriai užsikirtus visas mechanizmas ima strigti. Tarptautinė organizacija faktiškai
negali veikti be lietuvių kalbos, ir šią

ir proga parodyti, kuo šalis yra ypatinga. O išskirtinis bruožas, be abejo,
yra kalba.
Ir nors iki Lietuvos pirmininkavimo
dar liko penkeri metai, neramu, ar
bus parengta pakankamai kvalifikuotų vertėjų žodžiu. Tai sunki specialybė, kuriai reikia specifinių asmeninių
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savybių, beveik tobulo kelių kalbų
(svarbiausia gimtosios) mokėjimo, gebėjimo įsigilinti ir perprasti įvairiausias temas. O kad rastųsi kandidatų,
iš pradžių reikia, kad apskritai būtų
nemažai labai gerai kalbas mokančio
jaunimo.
Oficialioje Lietuvos pasirengimo pirmininkauti programoje pabrėžiamas
prancūzų ir anglų kalbos mokymas.
Šių kalbų svarba derybose neabejotina.
Tačiau graudi vertėjų žodžiu, iš anglų
kalbos verčiančių kitakalbius, patirtis
moko: geriau kalbėkite savąja kalba,
nes dažnai tik įsivaizduojate, kad mokate anglų. Naujos redakcijos valsty-

bankas IATE (iate.europa.eu); teisinėmis ir finansinėmis priemonėmis
skatinamas lietuviškosios terminijos
kūrimas ir vartojimas.
Dauguma dokumentų, bent jau visi
teisės aktai ir komunikatai (politikos
metmenų tekstai), iškart rengiami
ir lietuvių kalba. Taigi naujausios
mokslo, politikos, kitos realijos iškart
formuluojamos lietuviškai ir gali būti
įtrauktos į visuomenės ir specialistų
vartoseną. Tik neradę patenkinamo
lietuviško termino, vertėjai imasi
kurti naujus žodžius. Dažnai vertėjams tenka taikytis su specialistų jau
įtvirtintu anglų kalbos skoliniu, ku-

Diana Radavičiūtė. Mano žodžio žemė. Fragmentas. 2004. Lino veltinis,
skaitmeninė spauda. Ramūno Virkučio nuotr.

binės kalbos įstatymo projekte nurodyta, kad „oficialiuose tarptautiniuose
renginiuose, tarptautinių organizacijų sprendimų priėmimo procedūrose valstybės įstaigoms atstovaujama
lietuvių kalba, jeigu tarptautinės
teisės aktų arba šalių susitarimu nenustatyta kitaip“. Jei pakaks vertėjų
žodžiu…
Lietuvių kalbos vartoseną dar neseniai reglamentavo ir prižiūrėjo tik Lietuvos Respublikos institucijos: nustatydavo privalomas sritis, formuodavo
kalbos politiką. Dabar dalį kalbos politikos funkcijų įgijo ir ES vertimo tarnybos: sukurtas elektroninis terminų
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rio lietuvišką atitikmenį siūlyti vėlu.
Nekart konsultuodamiesi su ekspertais vertėjai išgirsta atsakymą:
mes vartojame anglišką terminą, arba
pas mus tokio dalyko nėra, nežinau
kaip sakyti. Specialistams kontekstas ir pagrindinės sąvokos jau pažįstamos, tačiau lietuviški terminai dar
nesuformuluoti, arba keli ekspertai
yra susikūrę kiekvienas savo variantą ar tuos pačius terminus skirtingai
interpretuoja. Kitąsyk sąvoka svarbi
kelioms Lietuvos institucijoms, kurių
kiekviena gina savą terminą. Tačiau
jei Lietuvoje dėl termino abejonių
gali likti ilgiau, tai ES vertėjams rei-

kia apsispręsti ir per kelias savaites
arba dienas. Jie nepalieka neišverstos
pastraipos, sakinio ar žodžio, tad pasirinktasis terminas, vėliau tapęs teisės
akto dalimi, gali užbaigti užsitęsusį
ekspertų ginčą. Itin retai greta paliekamas ir žodis kita kalba, jei vertėjai
suabejoja, ar naujas terminas bus iš
karto suprastas.
Daugiakalbiame ES teisyne siekiama nuosekliai vartoti terminus
visomis kalbomis, ir tai nėra paprasta užduotis, nes derintini tekstai gali
būti priimti neseniai arba prieš kelis dešimtmečius, reikia atsižvelgti
į tarptautines konvencijas, kur tos
pačios sąvokos vadinamos skirtingai.
Formuojant darnią terminų sistemą,
trikdo nenuosekli vartosena iki stojimo į ES verstuose dokumentuose.
Nors maždaug 80 000 puslapių acquis
(ES teisyno) vertimas buvo titaniškas istorinis darbas, tačiau dar daug
vandens nutekės, kol ten pavartoti
terminai galutinai įsitvirtins arba bus
pakeisti naujais. Kaip vienu metu laikytis teisės aktui būtinų tikslumo ir
nuoseklumo reikalavimų, kai verčiamame dokumente cituojami du ar trys
senesni teisės aktai, kur kitomis kalbomis terminai vienodi, o lietuviškose
versijose – skirtingi. Vartoti terminą,
kuris pavartotas pagrindiniame, bet
seniausiame teisės akte? Kuris pavartotas naujausiame teisės akte? Kuris
taisyklingiausias? Kuris visai naujas
ir suderintas su specialistais?
Kilus didesniems keblumams, vertėjai nusprendžia kartu su terminologais ir kolegomis iš kitų institucijų, ir
priimtas terminas keliamas į terminų
bazę IATE. Nors jos lietuviškieji ištekliai toli gražu neprilygsta LR Terminų bankui, tačiau dalis terminų
ES konteksto dokumentuose patikimesni: kai būna seniai įsigalėję arba
kai jais vadinamos tikslių atitikmenų
Lietuvos teisėje neturinčios sąvokos.
Kartais Lietuvoje po karštų diskusijų
sutariama dėl puikaus taisyklingo termino, bet į ES teisę jį kelti tiesiog per
vėlu – ten jau būna įtvirtintas kitas
terminas, ir tada tinkamesnį galima
„įskiepyti“ į ES teisę, tik kai persvars-

naujasis židinys-aidai 2008 / 7–8

apžvalga

tomi pagrindiniai srities dokumentai.
Tačiau abi terminų sistemos nėra
visiškai atsietos, ir jos labiau derės
tarpusavyje, jei bus palaikomas ES
vertėjų ir Lietuvos specialistų bend
radarbiavimas ir jei terminologinis
darbas Lietuvos institucijose, numatytas Terminų banko įstatyme, vyks
intensyviai.
Galbūt specialistai pasakys: nesivarginkite, skaitome tekstus angliškai ir
išsiaiškiname, kas mums reikalinga.
Tačiau lietuviška ES tekstų versija
turi ne tik politinę prasmę – būti suprantama Lietuvos piliečiams (ir kitas
kalbas netvirtai mokantiems pareigūnams). Be techninių terminų ir tekstų
lietuvių kalba neatsiras svajojama žinių visuomenė, nes žinias visada lydi
kalbinė išraiška. Jei vertimas geras,
parašytas atpažįstama ir suprantama
kalba, tai specialistai labiau pasitikės
lietuvių kalba savo srityse.
Kam pavesta rūpintis administracine lietuvių kalba? Lietuvoje – dažniausiai kalbos tvarkytojams, kurie
atsakingi už formalius kalbos vartosenos aspektus ir už kalbos vartojimą
nustatytose srityse, tačiau nėra atsakingi už turinį. Vieni kuria raštus taisytina kalba, kiti tą kalbą sutvarko.
ES institucijose atsakomybė už versijas įvairiomis kalbomis tenka vertėjams („kalbos administratoriams“),
kurie vienodai atsakingi ir už formą,
ir už turinį. Jie laiku, be galimybės vėluoti, kad išpuoselėtų tekstą, parengia
galutinę versiją, kurią prireikus galima skelbti kaip teisės aktą be papildomo tikrinimo; jie privalo išmanyti,
tiksliau, būti pajėgūs perprasti bet
kurį dokumente aptariamą dalyką.
Jie turi ar turi įgyti kvalifikacijas, kurios Lietuvoje dažnai atsietos ar net
supriešintos: gero gimtosios ir svetimos kalbos mokovo, vertėjo, kalbos redaktoriaus ir specialiojo redaktoriaus;
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teisinės ir ekonominės nuovokos. Ir
priekaištai lietuviškiems ES tekstams
kartais atspindi skirtingų kriterijų
konfliktą: kas tinka specialistui, erzina kalbininką, kas suprantama vertėjui, šiurpina teisininką.
Vertimo rinka Lietuvoje gana plati,
tačiau tikrai kokybiškų vertėjų rasti
nepaprastai sunku. Viena priežastis – labai mažas atlygis, dėl kurio
vertimas laikomas tik papildomu uždarbio šaltiniu. Tačiau ES kaip užsakovas pamažu keičia rinkos situaciją:
laisvai samdomi vertėjai į lietuvių
kalbą kasmet išverčia kelias dešimtis
tūkstančių puslapių; atliktas darbas

teikiamos sugretintos tekstų versijos
keliomis kalbomis. Lietuvių kalbai
savo programas pritaikė didžiosios
vertimų įrangos bendrovės, kad ja
galėtų naudotis stambus užsakovas –
ES institucijos.
Lietuvių kalbą nuo šiol formuoja ne
tik valstybinės kalbos politikos įstaigos ir privatūs ar vieši vartotojai, bet
ir tarptautinės organizacijos praktika.
Vertimas žodžiu ir raštu – būdas perkelti į kalbos vartotojų bendruomenę
naujas sąvokas ir idėjas – suteikia
paskatas plėtoti ir darninti terminiją,
formuoja naują administracinį kalbos
stilių. ES rašytinių ir sakytinių tekstų

Diana Radavičiūtė. Mano žodžio žemė. Fragmentas. 2004. Lino veltinis,
skaitmeninė spauda. Ramūno Virkučio nuotr.

tikrinamas griežtai, jei nekokybiškas – taikomos sankcijos – ir tai skatina kurti kokybės standartus, rimčiau
vertinti profesines vertėjų perspektyvas. ES dokumentų lietuviškosios versijos tapo svarbia vertėjų darbo priemone: net ir verčiant ne europinius
dokumentus, naudojamasi ES teisės
svetaine (eur-lex.europa.eu), kur pa-

lietuvių kalbos kokybę iš dalies lems
keletas šimtų Briuselyje ir Liuksemburge įsikūrusių lietuvių vertėjų žodžiu ir raštu, tačiau jų darbą veikia
kalbų politika Lietuvoje: dėmesys tiek
lietuvių, tiek užsienio kalbų mokymo
kokybei, kalbų profesijų prestižas,
terminologijos darbo intensyvumas
šalies institucijose.
!
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Taivanas – Kinijos skaudulys
ar ateities raidos modelis?
Justina Razumaitė

1978 m. Kinijos Liaudies Respublika
(KLR) po gana netrumpos tarptautinės izoliacijos atvėrė sienas pasauliui.
Buvo pradėta ekonominė reforma:
liberalizuota rinka, pakviesti tarptautiniai investuotojai, skatinamos
privačios „ekonominės“ iniciatyvos.
Kinijos ekonomika įgavo pagreitį
ir šiandien vadinama „ekonominiu
stebuklu“, ji tapo rimta konkurente
ir partnere stipriausioms pasaulio
ekonomikoms – JAV bei Japonijai.
Tačiau pastebėtina, kad politiniame
lygmenyje didelių pokyčių neįvyko,
komunizmas ir toliau išliko viešpataujančia ideologija.
Simboliška, kad po trisdešimties
metų Kinija vėl atsidūrė pasaulio
dėmesio centre. Šiemet ji surengė
vasaros olimpines žaidynes, kurios
kinams yra nacionalinio pasididžiavimo viršūnė. Į Kiniją nukreiptos visų
akys, todėl natūralu, kad viešumoje
aktyviai diskutuojama ir apie Kinijos
pažangą, pasiekimus ir apie jos trūkumus bei problemas. Viena iš tokių
problemų yra Taivanas, kartkartėmis
vis pademonstruojantis siekį formaliai paskelbti nepriklausomybę ir taip
užrūstinantis žemyninę Kinija. Šiame
tekste ir kalbama apie Taivano politinio „užsispyrimo“ bei taivanietiškos
tapatybės klausimus.
Ankstesniais laikais, kai KLR tebebuvo uždara, Taivano visuomenė buvo
analizuojama kaip kinų visuomenės
Justina Razumaitė – šiuolaikinių Kinijos studijų magistrantė Nacionaliniame Chengchi universitete (Taivanas).
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pavyzdys1. Po 1978-ųjų Taivanas nebeteko turėtos svarbos. Tačiau pamažu sociologai, politologai, antrolopogai
ėmė pastebėti, kad Taivane formuojasi kitokia visuomenė nei KLR, pradėta tyrinėti taivanietiška tapatybė.
Pasak japonų mokslininko Masahiro Wakayabashi, Taivanas yra periferija tarp Kinijos ir Japonijos, ir dėl to
pastarosios Taivano tapatybės raidos
kontekste vaizduojamos kaip „nepamirštamieji kiti“ (unforgettable others2). Su šiais dviem „kitais“ ir vyko
nuolatinė vietinių gyventojų kova su
kolonizatoriais už būvį, laisvę, lygias
teises, ir kartu per santykį su jomis
tavainiečiai projektavo savąjį išskirtinumą.

rėja. Pavyzdžiui, jaunimui suteiktos galimybės studijuoti Japonijoje,
steigtos ligoninės, išplėtota infrastruktūra, gerėjo ekonomika. Šiandien
Taivanas ir Japonija glaudžiai bendradarbiauja. Nors oficialiai Japonija
laikosi „vieningos Kinijos“ politikos,
tačiau akivaizdu, kad abipusiai sentimentai yra gilūs. Pavyzdžiui, abi
pusės yra atšaukusios vizų režimą.
KLR gyventojams reikia vizų norint
patekti į Japoniją, o iš taivaniečių
vizų nereikalaujama. Kitas pavyzdys
galėtų būti buvusio prezintento Chen
Shuibian žmona. Vyrui laimėjus rinkimus, pirma jos atostogų kelionė
buvo į Japoniją. Paklausta, kodėl
poilsiui pasirinko šią šalį, ji atsakė,
kad jos šeimoje vyresnioji karta valgė
japonišką maistą, kalbėjo japoniškai
ir lankė japoniškas mokyklas4. Svarbu pažymėti, kad kitaip negu KLR ir
abi Korėjos, Taivanas nereikalauja
kompensacijų bei atsiprašymo iš Japonijos už kolonijinį laikotarpį. Taigi
taivaniečių mentalitete, kitaip negu
kinų, japonai yra svarbūs sąjungininkai ir draugai.

Nacionalistų represijos
ir JAV užnugaris

1895 m. pasibaigus Japonijos ir
Kinijos karui, kurį pastaroji pralaimėjo, pagal Šimonoseki sutartį Taivanas atiteko Japonijai. Nuo 1895 iki
1945 m., tegu ir sunkiai, bet pamažu
taivaniečiai priėmė japonų žaidimo
sąlygas. Tai įvyko dėl kelių priežasčių: pasipriešinimo beprasmybės,
bausmių baimės, bendradarbiavimo
naudos, taip pat dėl teigiamų japonų
savybių, jų rafinuotumo3. Vietiniai
gyventojai, nors ir diskriminuojami,
ilgainiui pajuto, kad gyvenimas ge-

Japonijai pralaimėjus Antrąjį pasaulinį karą, o iki karo turėtosios
valdžios nesugebėjusiems išlaikyti
kinų nacionalistams (Guomindang)
pralaimint atsinaujinusį pilietinį karą
su komunistais, paskutine jų tvirtove
tapo Taivanas. Įvedus nacionalistinį
autoritarinį režimą, pradėjo ryškėti
tapatybių skirtumai tarp senųjų Taivano gyventojų ir naujakurių gomindanininkų. Atvykę pastarieji pirmiausiai susikūrė sau palankias sąlygas
dominuoti salos politiniame, kultūriniame gyvenime. Vietiniai gyventojai
viešajame gyvenime pradėti versti

1
Norman Stockman, Understanding Chinese Society, Cambridge: Polity Press, 2000,
p. 37.
2
Masahiro Wakabayashi, „Taiwanese nationalism and „unforgettable others““, in:
Edward Friedman, China’s Rise, Taiwan’s
Dilemmas and International Peace, London,
New York: Routledge, 2006, p. 5.

J. T. Dreyer, op. cit.
Lam Peng-Er, „Japan-Taiwan Relations:
Between Affinity and Reality“, in: Asian Affairs: An American Review, 2004, 1 (January), p. 251.
5
Čia ir toliau rašinyje kinų kalbos mandarinų dialekto žodiai transkribuojami pagal pinyin sistemą, pradėtą naudoti KLR nuo

Japoniškasis veiksnys

3
4
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vartoti tik kinų-mandarinų kalbą5.
vietinių gyventojų atžvilgiu, patys dėl
Tai kėlė jų nepasitenkinimą, o polividinių bei tarptautinių sąlygų buvo
tinė valdžia tapo dar svetimesnė nei
priversti „taivanizuotis“7.
Nors JAV dabar oficialiai nepripajaponiškuoju laikotarpiu. Paplito požįsta Taivano nepriklausomybės ir
sakis, kad „geriau šunys, nei kiaulės“,
politinį dialogą palaiko tik su Pekinu,
pirmu atveju turint omenyje japonus,
tačiau pasirūpinti buvusio partnerio
antru – kinus nacionalistus.
kovoje su komunizmu saugumu nepaNepatenkinti gyvenimo sąlygomis
mirštama. 1979 m JAV Senatas, idant
ir nepakęsdami kinų diskriminaciužtikrintų saugumą ir taiką regione,
jos, taivaniečiai ėmė reikalauti depatvirtino santykių su Taivanu nutamokratijos ir vienodų sąlygų visiems
rimą (Taiwan Relations Act8). Pagal šį
gyventojams. Tačiau kova už laisvę ir
nutarimą Taivanas tapo JAV vietinės
lygybę nebuvo lengva. Autoritarinis
politikos ir teisės subjektu. Todėl jei
režimas, norėdamas nuslopinti sociaKinija nuspręstų jėga prisijugti salą,
linę įtampą, pradėjo naudoti „baltąjį
tai ji pažeistų JAV teisę. Šis teisinis
terorą“. Pirmas kruvinas susidorojimas su taivaniečiais įvyko dar
1947 m., jis dar vadinamas Vasario 28-osios incidentu. Pirmiausia
kinas policininkas norėjo konfiskuoti cigaretes iš nelegaliai jomis
prekiaujančios moteriškės. Mažas
konfliktas išaugo į minios nepasitenkinimą, o vėliau su ja buvo
susidorota karine jėga. Šis įvykis
turėjo didelės įtakos taivanietiškos tapatybės raidai. Valdžia ir
toliau bandė slopinti taivaniečių
pasipriešinimą, taikė „baltąjį terorą“, nepaklusniuosius sodino
į kalėjimą Žaliojoje saloje, daug
žmonių dingo be žinios.
Kitas svarbus istorinis tarpsnis – Korėjos karas 1950–1953 m.,
kuris sutrukdė Mao Zedong galutinai įveikti nacionalistus ir taip
užbaigti pilietinį karą ir galutinai
prijungti salą prie žemyninės KiKalėjimo Žaliojoje saloje siena su nupiešta
nijos. Svarbu pažymėti, kad TaiTaivano vėliava. Justinos Razumaitės nuotr.
vanui pagalbą suteikė ir amerikieaspektas labai svarbus, nes tam tikra
čiai, nenorėję, kad Taivanas patektų į
prasme Taivanui garantuojamas polikomunistų rankas Šaltojo karo metu.
tinis saugumas.
1954 m. JAV prezidentas Dwightas
Trečias  ypatingas  momentas –
Eisenhoweris ir Chiang Kaishek6 pa1979 m. Gaoxiong incidentas. Pietisirašė saugumo sutartį, kuria ameriniame Taivano mieste Gaoxiong prokiečiai pripažino Kinijos Respubliką
demokratinės jėgos bandė pažymėti
Taivane teisėta Kinijos atstove. Taigi
Tarptautinę žmogaus teisių dieną ir
kinų nacionalistai, likę Taivane, tegu
taip pareikšti protestą prieš autoriir vykdydami diskriminacinę politiką

tarinę valdžią. Protestuotojai buvo
numalšinti, suimti ir uždaryti į kalėjimus.

J. T. Dreyer, op. cit.
Taiwan Relations Act, Public Law 96-8
96th Congress, U. S. Department of State.
Nuoroda internete: http://usinfo.state.gov/
eap/Archive_Index/Taiwan_Relations_Act.
html; žiūrėta: 2008-01-25.

J. T. Dreyer, op. cit.
Xiaochen Su, Taiwan‘s desinicization policy pulls at seams of One China. Nuoroda
internete: http://www.yaledailynews.com/articles/view/23402; žiūrėta: 2008-04-28.

1979 m. ir nuo 1996 m. patvirtintą Lietuvių
kalbos komisijos. Kai kurie vietovardžiai rašomi pagal nusistovėjusią tradicinę formą.
6
Chiang Kaishek – mokslinėje ir populiariojoje literatūroje vartojama kinų lyderio
JiangJieshi (pagal pinyin sistemą) vardas.
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Identiteto politika
laisvės sąlygomis
1987 m. Taivano valdžia panaikino
karinį režimą, visuomenei buvo leista
laisvai reikšti savo pažiūras, formuoti
opozicines politines jėgas. Iki šiol Taivane visuomenė mėgaujasi rinkimų,
žodžio bei religijos laisve. Ir nėra jokių
ženklų, kad šioms vertybėms kiltų
rimtas pavojus. Kitaip negu žemyninėje KLR, čia ne tik deklaruojamos,
bet ir įgyvendinamos bei plėtojamos demokratinės laisvės.
Mirus prezindentui Jiang Jinguo, Cheng Kaishek sūnui, salos vadovu tapo „taivanietis“ Le
Denghui. Jis dar stipriau prakalbo
apie naują taivanietišką tapatybę:
„Kiekvienas, kuris gyvena Taivane ir myli savo šalį, yra „naujasis
taivanietis““9. Jį valdžioje 2000 m.
pakeitęs prezidentas Chen Shuibian, jau nebe Guomindang, o
Demokratinės pažangos partijos
atstovas, galima sakyti, netgi ėmė
vykdyti antikinišką identiteto politiką. Pirmiausia mokyklose imti
perrašinėti vadovėliai. Žemyninės Kinijos istorija imta traktuoti
kaip kitos užsienio šalies istorija,
o klasikiniai kūriniai, tokie kaip
Konfucijaus „Analektai“ ar Sun
Zi „Karo menas“, įvardyti kaip
užsienio literatūra10. Prezidentas
Chen buvo įsipareigojęs vykdyti
neatsiskyrimo nuo KLR politiką, tačiau jo „taivanizacijos“ kursas itin erzino Liaudies Kiniją.
Nesutarimai atsispindėjo net ir, regis, nekaltoje „pandų“ bei „olimpinio
deglo“ politikoje. 2005 m. Kinija norėjo padovanoti Taivanui dvi pandas
Tuantuan ir Yuanyuan. Tuometinė
Taivano vyriausybė tokios dovanos
9

10
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nepriėmė. Ironiška, kad net sudėjus
1992 m., tavaniečiais save laikė 18,8%,
pandų vardų pirmuosius skiemenis
kinais 23,2%, už dvigubą tapatybę pagauname žodį tuanyuan, o tai kinų
sisakė 49,1% apklaustųjų. 2005 m.
kalba reiškia „vėl susivienyti“11.
atitinkami duomenys rodo gana žyPanašiai buvo ir su olimpiniu deglu,
mius pokyčius: taivaniečiais save
kurio Taivanas po ilgų diskusijų su
laikė 46,5%, kinais 7,3%, už dvigubą
KLR nusprendė neįsileisti. Taibėjus nesutiko su Pekino sąlygomis
ir reikalavimais apriboti taivanietiškų simbolių naudojimą deglo
nešimo metu. Pekinas tokį poelgį
pavadino „bjauriu precedentu“12.
Naujasis prezidentas Ma Yingjiu (Guomindang atstovas), šalies vadovo pareigas pradėjęs eiti
nuo 2008 m. gegužės 20 d., nerodo
tokios didelės iniciatyvos „taivanizuoti“ Taivaną, nors anksčiau
paklaustas, ar jis yra „naujasis
taivanietis“, atsakė „taip“, „nes
kiekvienas, kuris geria taivanietišką vandenį ir valgo taivanietiškus ryžius, yra taivanietis“13.
Dėl istorinių ir politinių aplinkybių susiformavo keli „taivanietiško“ identiteto tipai: etninis,
etninis-kultūrinis ir politinispilietinis identitetas (arba pasisakoma už Taivano nepriklauPaminklas žuvusiems už Taivano laisvę Taikos
parke, Taipėjuje. Justinos Razumaitės nuotr.
somybę, arba už susijungimą su
KLR)14. Mokslininkų teigimu, jie
tapatybę pasisakė 42% respondentaip persipynę tarpusavyje, kad kartų16. Taigi akivaizdu, kad mokslitais net sunku atsekti ribas.
ninkai teisūs sakydami, jog Taivane
Etniniu požiūriu išskiriamos keturios
formuojasi skirtinga nuo Kinijos vigrupės. Vietinės kilmės genčių atstovai,
suomenė, skirtinga nuo komunistinės
patys pirmieji Taivano gyventojai, šiuo
Kinijos politinė tapatybė, paremta pometu sudaro apie 2%, hakka kilmės,
litinių laisvių, demokratinių vertybių
atvykę iš žemyninės Kinijos Guangpagrindu. Šios vertybės ne tik dekladong provincijos, sudaro 15%, hoklos,
ruojamos, bet ir realiai įgyvendinadar žinomi kaip minnan, atvykę iš Fumos, o tai kol kas erzina KLR.
jian provincijos, – 70%, ir 13% sudaro
Nors specialistai prognozuoja, kad
atvykusieji 1945–1949 m. Pirmos trys
Kinijai įmanoma prisijungti Taivaną
grupės išskiriamos kaip taivaniečiai
politiškai, tačiau 50 ar 60 metų de fac(Taiwanese anglų k., benshengren kinų
to nepriklausoma Taivano visuomenė
k.), o paskutinė grupė vadinama žemyvis labiau tolsta nuo Kinijos politinių
ninais kinais (Mainlanders anglų k.,
vertybių, o komunistinė ideologija
waishengren kinų k.)15.
jiems niekada nebuvo artima. Tad
Kaip rodo visuomenės apklausos

Kinija kol kas gana nežymiai, bet vis
dėlto pralaimi kovą dėl vieningos Kinijos idėjos, nes Taivano visuomenė
jau seniai pati sprendžia savo likimą
ir tam didelės įtakos turėjo ir tebeturi
objektyvios aplinkybės.
Tik ateitis parodys, ar „taivanietiškas“ skaudulys vis stiprės, ar
KLR vieną dieną nuspręs pasukti
demokratiniu keliu, ir tuomet Taivano patirtis įgys didžiulės reikšmės Kinijos raidai. Šiuo metu
svarbu tai, kad Taivanas nenuolaidžiautų ir plėtotų demokratiją.
Pasaulio patirtis rodo, kad nuolaidžiauti didžiosioms šalims nėra
verta. Taivanui ir toliau svarbu
principingai plėtoti demokratiją, kartu išnaudojant socialinius
kanalus parodyti KLR žmonėms,
kad egzistuoja ir kitoks kinų politinės raidos modelis.
Taip pat svarbus glaudus ekonominis bendradarbiavimas, nes
boikotas, kaip rodo patirtis, nėra
gera priemonė norint plėtoti demokratines idėjas. Antai po 1989
m. Tiananmenio įvykių iš Kinijos
pasitraukė daug užsienio investuotojų, norėdami pamokyti Kiniją, kad jei ši neis demokratizacijos
keliu, tai niekas su ja nebendradarbiaus. Šia situacija tada sėkmingai
pasinaudojo Taivanas ir tuo metu
daug investavo į Kinijos ekonomiką.
Tai sudarė puikią proga atnaujinti
dvišalius santykius, kurie sąlyginai
sėkmingai plėtojami. To pavyzdys yra
nuo šių metų liepos atnaujinti tiesioginiai lėktuvų skrydžiai. O šiuo metu
svarbiausia, kad abi Taivano sąsiaurio pusės bendrauja taikiai, suteikdamos Rytų Azijos regionui ekonominio
„žavesio“ bei įdomių politinių intrigų.

J. T. Dreyer, op. cit.
Shelley Rigger, Disaggregating the Concept of National Identity. Asia Program Special Report. Nuoroda internete: http://www.
wilsoncenter.org /topics/pubs/asia_rpt114.
pdf; žiūrėta: 2008-06-01.
15
Ibid., p. 95.

16
Kenneth Lin, „Cross-Strait Economic Integration and Its Impacts on Taiwan‘s Society“,
in: I Yuan, Is There a Greater China Identity?
Security and Economic Dilemma, National
Chengchi University, 2007, p. 296.

11
Pandaplomacy. Palying panda politics
with Taiwan. Nuoroda internete: http://www.
economist.com/world /asia /displaystor y.
cfm?story_id=10278738; žiūrėta: 2008-07-10.
12
Olympic torch will bypass Taiwan. Nuoro
da internete: http://news.bbc.co.uk/2/hi/asiapacific/7005984.stm; žiūrėta: 2008-07-14.
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P. S. Straipsnio autorė pritaria pozicijai, kad yra tik viena Kinija, o Taivanas – jos dalis.
!
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Poplatoniniai dialogai apie
valstybę
Ateitis – baimių ar svajonių valstybė?
Egidijus Vareikis

Daugybė iškalbingų faktų ir mūsų
elgsenos ypatybių rodo, kad įžengę į
XXI a., nesame nei saugūs, nei protingi, nei laimingi. Jau esame kalbėję, kad vestfalinė valstybė lėtai, bet
neišvengiamai degraduoja, daugėja
nepripažintų politinių derinių, integracija ir globalizacija formuoja tai,
ko Platonas nenumatė, o dabartiniai
politologai nesugeba nei apibrėžti, nei
įvardinti.
XXI a. jau dabar kitoks, nei praėjęs.
Fantazuoti apie jo ateitį kol kas galima visai laisvai, ypač žinant, kad fantazijos neišsipildys. Kiekvienas ekonominis, politinis ar socialinis stebuklas,
lemiantis naują tvarką, įvyksta be
išankstinio strateginio plano. Taip jau
buvo iki šiol.
Pasitelkus logiką, galima manyti,
kad postmoderno ir globalizacijos mišinys suponuoja keletą logiškų kiek
tolesnės ateities scenarijų, neabejotinai įtakosiančių valstybių galias
ir formas. Scenarijus vadinamosios
„U visuomenės“ (nuo angliško žodžio
ubiquitous), – kažko, visur esančio,
visuotinio ir neišvengiamo. Valstybės
kaip vyresniojo brolio, patarėjo tvarkdario misija čia neabejotina. Dažnai
visai pagrįstai manoma, kad ateities
žmonijos gyvenimas bus apsuptas robotų, detektorių mikroschemų, kurios
ne tik stebės mus, bet ir reguliuos,
net mums fiziškai nesikišant, mūsų
maisto racioną, miego trukmę, fizinio
krūvio kiekį; o kai negalės, tai bent
patars. Kitas populiarus scenarijus –
„išlikimo visuomenė“, kurią solidaria
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priversiantys būti gamtos kataklizmai (klimato atšilimas), neatsargiai
sukelta branduolinė katastrofa ar kas
panašaus. Tada būsią nebesvarbu,
kokiai civilizacijai, rasei ar tautai priklausai. Svarbu, ar nori išlikti kartu
su planeta, kurios vardas – Žemė. Būtina scenarijaus sąlyga – katastrofa,
būtina išlikimo sąlyga – globali administracija.
Tačiau tai logiški (arba neišlipdantys) scenarijai. Svarstydami apie
mažiau logišką ateitį prieisime pastaruoju metu vis dažniau minimą... svajonių visuomenę ir svajonių valstybę.
Svajonių visuomenės teoretikai tei
gia, kad mes, žmonės, jau buvome
medžiotojai ir žemdirbiai, buvome
darbininkai, o dabar visi esame kompiuterininkai. Tolesnis žingsnis – svajonių visuomenė. Žinių visuomenė,
kaip ir ankstesnioji industrinė, turėjo
labai racionalų tikslą – priversti mašinas ir žinias dirbti vietoj žmogaus. Jie
dirba, žmogus gali svajoti... Pasiekėme
lygį, kai vis daugiau pinigų nebereiškia vis daugiau laimės. Pasiekėme ir
tai, kad esame jau ne gamybos administratoriai, o dvasingi lyderiai. Na o
jei taip, tai nesibaigiantis galvojimas,
kaip daugiau jų uždirbti ar gauti, tampa savęs kankinimo įrankiu. Kodėl gi mums, užuot
kovojus už būvį, nepasinerti į svajonių pasaulį?
Turėjome homo sapiens
– protingą žmogų, kuris
pavirto homo faber – žmogumi, ką nors darančiu ir

gaminančiu be perstojo, nes įtikėjusiu,
kad tai yra laimė. Svajonių visuomenės dievaitis vadinsis homo ludens –
žaidžiantis ir svajojantis žmogus.
Kūrybos estetika taps svarbiau už
kūrybos proceso kiekybinius rodik
lius. Jau dabar pirkdami neva ekologišką ar „mediciniškai patikrintą“
maistą, perkame svajonę. Bet kokiame gamybos ar informacijos veiksme
norime rasti „žmogiškojo veiksnio“
įtaką; vadinamąjį rankų darbo gaminį, net ir su defektais, vertiname
labiau nei mechanizmo tobulai pagamintą produktą...
Paprasta logika verstų klausti, ar
homo ludens tik nebūsiąs déjà vu –
romėnai juk taip pat reikalavo duonos ir žaidimų, t. y. norėjo gyventi ir
svajoti? O postmodernybė išaukština
kiekvieno mūsų individualybę ir skatina kiekvieną tapti kuo laisvesniu ir
nepriklausomesniu. Toks žmogus atitrūksta nuo bendruomenės ir panaudoja ją tik savo egoistiniams tikslams
realizuoti. Beje, tame jis nemato nieko nemoralaus... Laimė būti laisvam
ir nepriklausomam XXI a. gali virsti
sunkai sprendžiama žmonijos egzistavimo problema. Ir ji išsispręs tik tada,
kai vėl suprasime, kad vienas kitam
esam labiau parama nei kliuvinys.
Svajonių visuomenės atsiradimo
teoretikai kol kas kalba daugiausiai
apie svajones rinkoje, gyvenimo buities tvarkyme. Svajonių valstybės vizijos kol kas nėra. Visos ateities teorijos veikiau pratęsia į ateitį esamas
sistemas, o ne įsivaizduoja kokybiškai
naują valstybę. Tačiau tokios valstybės vizija privalo atsirasti. Štai kokia
dabartinių vizijų situacija.
Amerikietiškoji svajonių valstybė –
pax americana. Tai JAV dominuojamas pasaulis, kuriame yra be paliovos
kovojama už „amžinąsias“ arba pamatines vertybes – laisvę, demokratiją, žmogaus teises
ir visas tai palaikančią liberalią rinkos ekonomiką. Tai
vis dar modernios valstybės
vizija, pagal kurią visos pasaulio tautos gali sugyventi
ir pasiekti fukujamišką is-
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torijos pabaigą – liberalios demokratijos tąsą.
Amerikos svajonių valstybė nesudėtinga. Demokratijos nepradeda karo.
Demokratija padarė mus laisvus ir
laimingus, tad kova už demokratijos
išsaugojimą turi mums prilygti šventajam karui, demokratijos plėtra ir gilėjimas – mūsų šventajai misijai. Tai
Amerika – šalis, kuriai demokratija
tolygi nacionalizmui, tad demokratijos gynimas yra tautinio išlikimo sąlyga. Argi ši svajonė neverta pastangų?
Europietiškoji svajonių valstybė –
Davoso pasaulis. Tai bene paprasčiausias, dabartiškiausias ir ekonomine
nauda paremtas scenarijus, numatantis, kad pasaulį turėtų vis labiau
valdyti ir vis labiau nepasotinami
ekonominiai interesai:, turėjimas, žinių ekonomika bei postmodernas tarnautų vis didesnėms vartojimo galimybėms. Tarp gamintojų ir paslaugų
tiekėjų, aišku, įsigalėtų Azija, tačiau
vartojimo „perskirstymas“ priklausytų JAV ir Europai, bent jau kol azijiečiai netaptų masiniais vartotojais.
Tai visai nepanašu į svajonę, nors,
kita vertus, daug argumentų kalba,
kad pasauliui būtent to ir reikia: turtingiesiems daugiau vartoti, gi atsiliekantiems siekti būti turtingiems... ir
taip pat daugiau vartoti. ES yra geras
Davoso „pasaulio tvarkos“ simbolis;
jei pasaulyje atsirastų daugiau tokių
sąjungų, regis, būtume laimingesni.
Kiniškoji svajonių valstybė – Drakono ir Meškos sąjunga. Nors tai
pirmiausia kiniškas scenarijus, prie
jo galėtų „prisirašyti“ ir Rusija. Svajonės viršūnė – ekonomikos plėtra,
suteikianti darbą, pragyvenimo ir
praturtėjimo šaltinį visiems siekiantiems. Valstybė – tai ne demokratija,
valstybė – tai gera administracija.
Demokratija seniai išsigimė, ji neatitinka žmogaus ekonominių svajonių
poreikio. Kiniškos bei rusiškos svajonės pagrindas – paprastas vidutinių
galimybių visuomenės pragmatizmas.
Politologai patvirtintų, kad keli mi-
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lijardai žmonių pasaulyje neturi jokios
demokratinio gyvenimo patirties arba
kad ta patirtis nėra maloni. Milijardai
žmonių turi kur kas svarbesnių prioritetų už laisvės ir atsakomybės derinį.
Islamiškoji svajonių valstybė –
Naujieji Kalifatai. Valstybės forma,
paremta religinių įsitikinimų ar kitų
dvasinių vertybių primatu, rengianti
didžiųjų religijų renesansą ir modifikaciją. Religinis lyderis čia sutapatinamas su valstybiniu ar yra net
aukščiau jo. Jei staiga įsivaizduotume
radikalaus islamo pergalę visame pasaulyje, tai tektų pripažinti, kad tada
negalėtume tikėtis pramonės augimo
bumo ar technologinės revoliucijos.
Pagrindinė idėja – versti žmones į „tikrąjį“ tikėjimą, tačiau aiškiai pabrėžkime – versti, ir ne atversti, o veikiau
priversti.
Niekas iš rimtų politologų nepranašauja greito islamo išpopuliarėjimo
bei totalinės kontinento islamizacijos.
Netgi atvirkščiai – po to, kas įvyko,
pranašaujamos veikiau ksenofobinės
nuotakos ir netolerancija. Netolerancija nepalanki svajonei, tad Naujųjų
Kalifatų svajonė tokia ir liks.
Baimės pasaulis – orveliškoji svajonių valstybė. Galima sakyti, kad visi
„tvirtos rankos“ apologetai savo idėjų
finalité politique turėtų matyti kokios
nors orveliškos tvarkos pavidalu. Baimės scenarijus galiausiai prognozuoja
civilizaciją, kurioje didžioji žmonių
dalis – savanoriški „lūzeriai“, minimalistai, norintys gyventi pagal valdžios
diktuojamas taisykles. Jiems nesunku
patikėti, kad tokia yra žmogaus prigimtis. Verta paminėti ir tai, kad nemaža žmonijos dalis ir neįsivaizduoja
savo būties kitaip nei kontroliuojami
visagalio ir neskundžiamo valdovo,
griežtos administracijos.
Naujasis Mesijas. Nors politologai
ir sociologai vis dar stengiasi visuomenės gyvenimą traktuoti kaip objektyvų reiškinį, nelabai priklausantį nuo
žmogaus emocijų ir net proto, žmonijai
reikia naujų lyderių, naujų didžiulio

pasitikėjimo vertų asmenybių, – taigi
naujų mesijų.
Mesijo scenarijus numato galimybę kelioms valstybių formoms egzistuoti lygiagrečiai, konkuruojant, bet
nekonfrontuojant, randant galimybę
net bendrauti, sprendžiant globalias
problemas. Politinis mesianizmas
yra vienas žaviausių politikos rakursų, be to, jis ne tik žavus, jis – tiesiog
geidžiamas. Geidžiamas tikriausiai
todėl, kad tikslui pasiekti nereikia
didelių pastangų, pakanka garbinti
tą, kuris prisiima mesijo vaidmenį.
Galiausiai, nors visi ir skelbiasi netikintys stebuklais, būtent stebuklo ir
laukia. Politinio stebuklo, leidžiančio
beveik be prakaito ir kantrybės radikaliai į gera pakeisti gyvenimą. Po
Šaltojo karo buvo metas, kai atrodė,
jog bus gerai ir be mesijų, nes visi geri
ir demokratiški. Francis Fukuyama
sakė, kad reikia gyventi pragmatiškai
ir netikėti stebuklais. Bet be mesijų,
be stebuklų sukuriame tik šmėklų visuomenę…
Matyt, politinio, laisvės mesianizmo
būtinybė akivaizdi. Tai artimiausia
tikrajai svajonių valstybei. Ar galima
šiandien sukurti svajonių visuomenę,
kurioje tiesiog netrukdytume vieni
kitiems būti laimingais? Ar gali šeši
milijardai žmonių jei ne mylėti vieni
kitus, tai bent jau nenaikinti, ir galiausiai pasiekti istorijos pabaigą?
Svarbesnis klausimas – ar nori?
JAV vis dar tiki savo mesijiška idėja, Azija dar neįprato tikėti, kad nuo
jos priklauso pasaulio likimas. Tačiau
esama pagrindo manyti, kad Azija
taps Naująja Europa tik įveikusi tuos
pragaro ratus, kurios XX a. pergyveno
„senieji“ europiečiai.
Šiandien nesame pasirengę ateičiai.
Esame pasirengę tik dabarčiai, kuri
vis dar didina mūsų fizinę ar kūniškąją gerovę. Ateičiai reikia ne tik projektų, pinigų ir vykdytojų, bet ir svajonės,
pasiaukojimo, pasišventimo, kančios
ir artimo meilės, noro ne laimę rasti,
o ją kurti.
!
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Bronisław Geremek
(1923–2008)

Bronisław Geremek

Vytautas landsbergis

Bronisławo Geremeko žūtis autokatastrofoje – tai didelė netektis Lenkijai, Europai ir taip pat Lietuvai.
Pasaulinio akiračio politikas demokratas, jis ir atskirai rūpinosi Lietuvos–Lenkijos santykiais. Čia jungėsi
abu aspektai: emocionalusis ir racionalusis. Jis nuoširdžiai norėjo Lietuvai gero, pirmiausia, kad išeitume iš
Sovietijos, pasiektume laisvės ir saugumo erdvę besiformuojančioje naujojoje Europoje. Kartu jis išmintingai
suvokė, kaip tai reikalinga jo paties
šaliai, Lenkijos tarptautiniam saugumui ir europiniam būviui.
Istorikas, daugybės dalykų nuo
Viduramžių iki mūsų laikų žinovas,
literatūros ir filosofijos eruditas, turėjęs savą politinę filosofiją ir nesvyruojančius įsitikinimus, Geremekas buvo
puikus pašnekovas ir veiksmingas
diplomatas. Inteligentas, atėjęs for-
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muoti Lenkijos darbininkų „Solidarumo“ ir visos išsivadavimo politikos, jis
buvo likimo dovana ir „Solidarumui“,
ir Lenkijai.
Lietuvos Sąjūdis nuo pat pirmųjų
žingsnių ėmė rūpintis ir tarptautiniais būsimos laisvos šalies reikalais.
Rytuose, Rusijoje, reiškėsi dvi jėgos,
imperinė ir demokratinė, tad ir mūsų
politiniai diplomatiniai veiksmai vyko
apibrėžtai dviem kryptimis. Tuo tarpu santykiai su Lenkija buvo kur kas
sudėtingesni. Abiejų šalių demokratiniai sąjūdžiai suvokė, kad nedraugai
kiršins kiek įmanydami, panaudos
visas senas nuoskaudas ne mūsų, o
savo tikslams. Abiejose pusėse nestigo visuomenės grupių, visai skirtingai
jaučiančių Vilniaus klausimą. Prarastas per Lenkijos pralaimėtą karą, buvęs prieš tai Lietuvos prarastas (lenkų
užgrobtas) ir galimas vėl prarasti („tik
Tarybinė Armija apgins mus nuo Lenkijos“), Vilnius šaukte šaukėsi naujųjų Lietuvos ir Lenkijos politikų proto.
Klausimus reikėjo spręsti iš anksto,
nelaukiant nepriklausomybės deklaracijų ir būsimų sovietinių „autonominių“ provokacijų šioje sienos pusėje.
Istorikai teištiria Sąjūdžio santykius
su „Solidarumu“, sutartinai parengtus lenkų intelektualų laišką broliams
lietuviams ir lietuvių – broliams lenkams (skelbė „Sąjūdžio žinios“ ir „Atgimimas“), būsimojo prezidento Lecho
Wałęsos sveikinimą Sąjūdžio Seimui
Kaune 1989 m. vasario 15–16 d., Lie
tuvos parlamentarų delegacijos vizitą
į Varšuvą 1989 m. gruodžio pabaigoje, kai jau buvom pakilę laimėti
demokratinius Lietuvos parlamento

rinkimus ir taikiai valingai atkurti
Nepriklausomybę. To vizito siela buvo
Bronisławas Geremekas, jau sudaryto
naujojo Lenkijos Seimo „Piliečių klubo“ (t. y. „Solidarumo“ frakcijos) pirmininkas. Jo indėlį matome ir „laiške
broliams lietuviams“. Būtent „Piliečių
klubas“ kvietė Lietuvos deputatus,
išrinktus pagal Sąjūdžio programą į
SSRS Liaudies deputatų suvažiavimą
ir jau vieną kitą – dar į senąją LSSR
Aukščiausiąją Tarybą. Taip šioje Europos dalyje jau klojome, drauge su
profesorium Geremeku, naujų santykių Europos pagrindus. Tautos neturi
kovoti tarpusavy, bet susitarti.
Su šia misija Geremekas atvyko
į Vilnių iškart po Kovo 11-osios kaip
Lenkijos parlamentarų grupės vado
vas. Sovietai terorizavo ir kurstė
(jų įtakoje esantys šeši komunistai,
vėlesni autonomininkai, nebalsavo
už Lietuvos nepriklausomybę, du
rajonai pareikšdavo apie ištikimybę „SSRS konstitucijai“), o Lenkija
tiesė solidarumo ranką. Labai svarbi
ir sutelkianti buvo lenkų delegacijos
nuostata komunikate, kad dabartinė
Lenkijos ir Lietuvos siena laikoma
galutine ir nekintama. „Taip pat, kaip
Oderio–Nysos siena su Vokietija“, –
esu beveik tikras, kad tai Geremeko
išmintis karštagalviams tautiečiams.
Geremekas priklausė „Laisvės sąjungai“ (Unia Wolności, kartu su reformininkais Tadeuszu Mazowieckiu,
Leszeku Balcerowicziumi – „šoko terapija“!), ir kai jų koalicija su „Solidarumu“ laimėjo Seimo rinkimus, tapo
Lenkijos užsienio reikalų ministru.
Šalis dalyvavo Vyšehrado grupės ir
„Veimaro trikampio“ valstybių konsultacinėse struktūrose, žengė į NATO ir
Europos Sąjungą. Lietuva stengėsi
neatsilikti. Būdamas tik opozicijos vadovu, kai kuo prisidėdavau; susitikdavau ir su ministru Geremeku tokiais
abiejų šalių saugumo klausimais kaip
Karaliaučiaus/Kaliningrado  krašto
demilitarizacija, glaudesnis Lietuvos
gynybinis bendradarbiavimas su Lenkija, greitėliau artėjančia į NATO.
Buvusiems komunistams laimėjus
rinkimus prieš reformininkus, „Lais-
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vės sąjunga“ net nepateko į Seimą
ir praktiškai pasitraukė iš Lenkijos
politinės arenos. Tačiau Geremekas
visada liko didelis politikos autoritetas, skaitė paskaitas įvairiuose Europos universitetuose. Gaila, kad ne
Vytauto Didžiojo universitete. Laisvai
vartojo bent kelias didžiąsias kalbas,
iš kurių, kaip regis, mieliausia jam
ir dažniausiai pasirenkama, taip pat
Europos Parlamente, buvo prancūzų.
Tai sena lenkų inteligentijos tradicija.
Būtent Europos Parlamente su juo vėl
širdingai susitikome. Nors priklausė
kitai politinei grupei – liberalų, – tačiau visada kalbėdavomės kaip vienminčiai.
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Idealistas ir istorinio teisingumo kovotojas, Geremekas iš karto paprašė
paramos renkant parašus rezoliucijai, kuria Europos Parlamentas 2004
m. rudenį būtų paminėjęs sovietų
invazijos į Lenkiją 65-ąsias metines.
Deja, dar nežinojo, kad tam reikėtų
nerealiai didelio skaičiaus parašų –
net pusės viso Parlamento! Paprastai
toli gražu tiek nesurenkama. O ypač,
kad tuomet Europos Parlamentas dar
beveik negirdėjo naujųjų atėjusiųjų
balso. Po trejų-ketverių metų dabar
jau girdi, ir štai tada netekome taip
tiksliai mąstančio ir elegantiškai formuluojančio moralaus politiko Bronisławo Geremeko.

Gal savaitę ar dvi prieš jo žūtį bendravome Strasbūre, kviestiniame
priėmime Prancūzijos prezidentavimo Europos Sąjungoje pradžiai pažymėti.
Kalbėjomės apie Andrzejaus Waj
dos filmą „Katynė“ ir kaip nesulaikomai ateina tiesa. Neturėjo daug
iliuzijų dėl Vakarų šalių nuoseklumo
būtent istorinės tiesos ir Rusijos tikrovės atžvilgiu, bet tikėjo, kad ir Mask
voje permainos neišvengiamos. Jas
įtakosiąs Ukrainos pavyzdys. Žinoma,
reikia ramiai visur dirbti. O pasirodė,
kad jis jau buvo viską padaręs.
Protingai pasielgtume, išleidę Bronisławo Geremeko tekstų rinkinį. !
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LAIŠKAI
Reikėtų patikslinti
„Naujojo Židinio-Aidų“ š. m. Nr. 4–5
perskaičiau įdomius, labai nuoširdžius neseniai mus palikusio lituanisto, kultūrologo Bronio Savukyno
vaikystės atsiminimus, kuriuos dar
2006 m. įrašė Saulius Drazdauskas ir
Eligijus Raila. Jie sudomino dar ir todėl, kad abu su Broniu esame kilę iš to
paties dzūkų kampo, abu baigę tą pačią Leipalingio vidurinę mokyklą, tik
Bronys gerokai aksčiau, tad ne kartą,
susėdus prie kavos puodelio ar ko nors
stipresnio, jis pokalbyje nuklysdavo į
savo vaikystės dienas ar mokyklinius
metus, ypač pokarį, ir turėdavo daug
ką man įdomaus papasakoti. Ne vieną
yra minėjęs ir iš žurnale papasakotų
epizodų.
Tačiau noriu atkreipti dėmesį ne
į tai. Savukyno atsiminimų pateikėjams šifruojant įrašą, matyt, dėl kai
kurių aplinkybių nežinojimo, įsivėlė kai kurių netikslumų. Tad vietoje
„motinos sesers vyras Šauliūnas“,
reikėtų skaityti Šoliūnas, Varviškės
lenkų plėšikų vadas buvo ne Chma-

ra, o Chmūra (poručikas Pilevskis),
ne tautininkas Stasevičius, o Domas
Cesevičius, nuolatinis „Neringos“ kavinės diskusijų dalyvis, Leipalingyje
restoranas buvo ne žydo Peleco, bet
Pereco.
Manau, jeigu Bronys būtų turėjęs
galimybių šiuos atsiminimus autorizuoti, tai būtų patikslinęs ir tokius
dalykėlius: ne garsi dainelė „Skrend
žąselės per ežerėlį“, o mūsų dainuota
„Plaukė žąselė per ežerėlį“, ne „Bernelis žuvo prie Varviškės...“, o daina – „Jauniausias brolelis Varviškėje
žuvo...“, ir ten žuvo ne vienas leitenantas, o leitenantai Aleksas Beras
ir Aleksandras Urbelis, taigi – du,
dar keli kareiviai ir trys šauliai. Savo
pasakojime Bronys klydo ir pasakodamas apie 1938 m. Lenkijos ultimatumo pretekstą: „Lenkijos ultimatumas
užklupo (prasidėjo nuo to, neva lietuvių pasienietis prie Kučiūnų nušovė
ar peršovė lenkų pasienietį...)“. Taip,
incidentų lietuvių–lenkų pasienyje
buvo. Seinų apskrities ribose būta
dažnų, tačiau nei dėl vieno jų ultimatumas nebuvo įteiktas. Visa tai atsiti-

kę kitoje Leipalingio pusėje – Marcinkonyse. Istorikas Bronius Makauskas
rašo: „1938 m. iš kovo 10 į 11 d. naktį
pasienio ruožo Marcinkonyse kilo incidentas tarp Lenkijos ir Lietuvos
pasienio sargybos, per kurį buvo mirtinai sužeistas PAK kareivis Stanislavas Serafinas. Incidentas baigėsi tuo,
kad 1938 m. kovo 17 d. Lenkija įteikė
Lietuvos Respublikos Vyriausybei ultimatumo notą, Lietuva ultimatumą
priėmė“ (Bronius Makauskas, Vilnijos
lietuviai 1920–1939 metais, Vilnius,
1991, p. 231).
Taigi Bronys Savukynas suprato
(nevienąkart apie tai prasitarė ir žodžiu, pridurdamas, kad tam neturi
nei laiko, nei ypatingo noro), jog, rašant atsiminimus, pasikliauti vien atmintimi negalima, tektų raustis ir į to
meto dokumentus, daug ką tikslinti,
todėl, nors ir daugelio ragintas, prie
jų neprisėdo. Dėl to tenka tik apgailestauti, nes jų vertė, ypač iš Vilniaus
laikotarpio, būtų neįkainojama.
Juozas Kuckailis
Vilnius, 2008 06 30

PRANCIŠKONAI LIETUVOJE
PROVINCIJOS VEIKLA xvii–xix A.

Pranciškonai Lietuvoje įsikūrė dar iki šalies krikšto – pagonybės
laikais. Jų istorija – LDK istorijos dalis.
Ši, jau antra, pranciškonų darbams Lietuvoje skirta knyga aprėpia
XVII–XIX a., nuo suklestėjimo iki tragiško sunaikinimo. Brolijos,
dvasinis ir pasaulietinis švietimas, sielovada – visose šiose srityse
mažesnieji broliai paliko ryškų pėdsaką.
Knygoje skelbiamų studijų autoriai – lietuviai, lenkai, rusai. Jų
akiratis toks pat platus, kaip ir šv. Pranciškaus sūnų veikla. Šaltinių gausa – kai kurie iš jų pasitelkiami pirmąsyk – ir temų naujumas sudomins ir istoriką, ir tiesiog žmogų, neabejingą Lietuvos
dvasiniam keliui.
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knygų mugė
10 anglakalbių poetų, iš anglų k.
vertė Alfonsas Andriuškevičius,
Vilnius: Baltos lankos, 2008, 200 p.
Knygą, jei joje nebūtų brito Dylano Thomo kūrybos pavyzdžių, derėtų
laikyti amerikiečių poezijos rinkiniu.
Pratarmėje Andriuškevičius vadina
save mėgėju, verčiančiu poeziją tiesiog todėl, kad norisi svetingai pakviesti patikusį eilėraštį į savosios
kalbos namus. Perskaitęs šį dvikalbį rinkinį ir prisiminęs ankstesnius
Tomo Venclovos vertimus ar Kornelijaus Platelio lietuviškai prakalbintą
Ezrą Poundą, skaitytojas turės šiokį
tokį supratimą apie modernistinio laikotarpio amerikiečių poeziją. Dėl knygos apimties, o gal vertėjo kantrybės
stokos, į ją pateko daugiausia trumpi
eilėraščiai, fragmentiškai pristatomi
poetiniai ciklai. Knygoje pirmiausia
krenta į akis vaizdų konkretumą, o ne
intelektualinę refleksiją išryškinanti
peizažinė-portretinė tematika, dominuoja lakoniška haiku forma. Vertėjas, būdamas pripažintas menotyros
korifėjus, renkasi kūrinius, pirmiausia patraukiančius vaizdų plastika ir
netikėtais spalvų deriniais. Vengta
rimuotų eilėraščių, o apgaulingu paprastumu, emociniu santūrumu dvelkiantys Conrado Aikeno periodai prie
sklandžios silabotonikos įpratusio lietuvio ausiai skamba išties skurdokai.
Manfredas Žvirgždas
Die litauische Wolfenbütteler Postille von 1573, Hrsg. von Jolanta
Gelumbeckaitė, Bd. 1: Faksimile,
kritische Edition und textkritischer
Apparat; Bd. 2: Einleitung, Kommentar und Register, (ser. Wolfenbütteler
Forschungen, Bd. 118.1–2), Wiesbaden: Harrassowitz Verlag in Kommission, 2008, 1280 p. + LXXX+408 p.
Leidinio vertė dešimtaine matavimo
sistema – 9,350 kg. Moksliniam svo-

358

riui Lietuvoje veikiančios akademinės
svarstyklės nesukalibruotos. Senųjų
šaltinių leidimo kartelė pakelta taip
aukštai, o mūsų institucijų nuopelnai čia tokie menki, kad visiems bus
patogu šio dvitomio „nepastebėti“. Jei
atsitiktų kitaip, Nacionalinę mokslo
premiją rengėjai įteiktų nė nelaukiant
kalendorinių iškilmių. Pavyzdinis vokiškos tekstologijos įskiepas teikia vilties, kad ateis laikas ir anglosaksiškai
bei prancūziškai filologinei kritikai, be
kurių lituanistika lieka anapus XX a.
slenksčio.
Paulius Subačius
Gibbins, David, Kryžiuočių auksas:
romanas, iš anglų k. vertė Justas Jurga, Vilnius: Alma littera, 2008, 384 p.
Ši knyga įdomi trim atžvilgiais: 1. iš
jos patiriame, kad lietuviai esesininkai ypač mėgo naikinti žydų vaikučius, o jų (lietuvių esesininkų) atžalos
šiandien laukia nesulaukia, kada grįš
geri laikai (romane šmėkšteli dar ir
blogietis estas); 2. davinčiokodo autorius pagimdė vaikų daugiau, negu
visos Saliamono žmonos kartu paėmus – bet jie skiriasi neapykantos
krikščionybei ir Bažnyčiai laipsniu;
3. blogai galima išversti ne tik gerą,
bet ir kvailą knygą.
Jonas Naujokas
Green, Vivian, Karaliai bepročiai,
iš anglų k. vertė Kęstutis Šidiškis, Vilnius: Tyto alba, 2008, 480 [5] p.
Pasaulio istorijoje žinome įvairiausių valdymo formų: tironiją, demokratiją, patvaldystę, oligarchiją, diktatūrą etc. Jos visos ištirtos ir aprašytos,
surūšiuotos ir įvertintos. Tačiau viena
ypatinga valdymo forma buvo išleista
iš tyrinėtojų akių. Tai – beprotybė.
Šioje knygoje autorius pateikia jos
istoriją, apimančią nuo Nerono iki Josifo Stalino, atskleidžia jos įtaką vals-

tybių likimams ir žmonių sveikatai,
plėtodamas nerimastingą ir aktualią
tezę: kiekvienam, esančiam valdžioje,
iškyla pavojus tapti bepročiu.
Eligijus Raila
Kasparavičius, Algimantas, Tarp
politikos ir diplomatijos. Šventasis
Sostas ir Lietuvos Respublika, Vilnius:
Lietuvos istorijos instituto leidykla,
2008, 796 p., iliustr., 1100 egz.
Autorius žinomas kaip įdomiai, „nestandartiškai“ mąstantis istorikas.
Šią (dar tik) antrą jo knygą bene tiksliausia pavadinti paradoksalia. Nors
ir pagaminęs „plytą“, jis nepaskęsta
faktografijoje, o laisvai nardo tarp išraiškingų detalių, netikėtų atradimų,
drąsių interpretacijų ir... enciklopedijoje paliktinų faktų faktelių. Tegul ir
prisiskirdamas tarpukario diplomatijos lietuviškajai istoriografijai, jis veikiau prisiima „vatikaniškąjį“ požiūrį į
kalbamą istoriją, ką patvirtina ir auksuotai baltas viršelis bei žodžių tvarka
pavadinime. Nepaisant „šventasostinio“ patoso, tekste taip ir pasiliekama
„tarp politikos ir diplomatijos“, užribin nustumiant tai, kas Šventajam
Sostui esmingiausia – Visuotinę Bažnyčią. Bet nors tai ir ne Bažnyčios, o
tarptautinių santykių istorijos studija
su tokiems tyrimams būdingu nuogu
realizmu ir kritine nuostata, knygai
visai netrūksta (kartais net moralizuojančio) idealizmo. Bet ką aš čia –
geriau imti ir skaityti.
Nerijus Šepetys
Narušienė, Vaiva, Józef Albin
Herbaczewski: pisarz polsko-litewski,
(ser. Biblioteka literatury pogranicza,
t. 14), Kraków: Uniwersitas, 2007,
424 p.
Klasikinė, visus mokslinius kanonus atitinkanti, lenkiškai (disertacijos pagrindu) rašyta monografija apie
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vieną įspūdingiausių, ekstravagantiškiausių, prieštaringiausių lietuvių
ir lenkų visuomenės, kultūros ir literatūros veikėją – „gyvenimo artistą“, romantiką, idealistą, kabalistą,
pirmąjį lietuvių modernistą, vieną
paskutiniųjų LDK piliečių Juozapą
Albiną Herbačiauską. Čia aptariama
jo lietuviška ir lenkiška kūryba, grįsta
klasikinio romantizmo ir Młoda Polska idėjomis, publicistika, literatūros ir
meno kritika, politinė ir visuomeninė
veikla komplikuotu lietuvių ir lenkų
santykių metu. Knygoje panaudoti
gausūs iki šiol netyrinėti Lietuvos ir
Lenkijos archyviniai dokumentai, pristatyta rankraščiuose likusi lenkiška
kūryba, sudaryta išsami Herbačiausko bibliografija. Verta būtų išleisti
lietuviškai – gal baigtųsi kai kurios
dabar paplitusios spekuliacijos Herbačiausko tema.
Mikas Vaicekauskas
Renan, Ernest, Jėzaus gyvenimas,
iš prancūzų k. vertė Stasė Banionytė,
Vilnius: Andrena/Dictum, 2008, 285
p., 1500 egz.
Prieš 150 metų parašyta knyga
pagaliau pasiekė Lietuvą... Šiandien
stebiesi, kokiu būdu moralizuojantis
žurnalistas, dėjęsis filosofuojančiu
mokslininku, kadaise galėjo sukelti
audringas diskusijas dėl šio esė. Veikiausiai todėl, kad žmonės tais laikais dar buvo įsiskaitę į evangelijas ir
jautė klaikų neatitikimą tarp Jėzaus,
kurį pažino iš Šv. Rašto ir Renano sumeistrautos pozityvistinės humanistinės karamelinės jo atliejos. Maža to,
šis neatitikimas kai kuriuos žmones
skaudino. Mums, mačiusiems dar ne
to, beliko nejaukumas skaitant – koks
prėskas buvo XIX a. vidurys!
Vytautas Ališauskas
Stankus, Zigmas, Kaip tampama
albinosais, [sudarė Mindaugas Miza-
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ras], 2-as papildytas ir pataisytas leidimas, Vilnius: Colibris, 2008, 272 p.,
iliustr., 3000 egz.
Pasak padavimų, prieš penkiolika
metų paskelbti buvusio afgano-labuso atsiminimai susilaukę „beprotiškos
sėkmės“, ano leidimo egzempliorių
nebeturį nė antikvariatai. Dabartinis
leidimas papuoštas N18 trikampiu,
nors dėl neįtikėtino „pošlybių“ kiekio,
„sulietuvintų“ keiksmažodžių arsenalo ir nepridengto natūralizmo knyga
patraukliausia kaip tik (vyriškos lyties) paaugliams. Turinys po tiekos
metų visai nebestebina: karas Afganistane beprasmis; aukštoji sovietų
karininkija – be orientacijos; desantininkai – tikri zekai, itin solidarūs
tarpusavyje visų čmo atžvilgiu; klesti
narkomanija ir keliaguba dedovščina:
„čados–čadasni–tolkovyje“; „jauni–veteranai–dembeliai–civiliai“. Stebina
kas kita: kaip buvo lengva eilinį homo
sovieticus paversti bedvasiu orku, kuriam patinka kankinti silpnus, plėšti
suvargėlius, kartais net žudyti beginklius. Nepaisant sąžiningumo ir
stiliaus gyvumo, perskaičius apima
beviltiška nykuma. Knyga vertinga
nebent kaip paminklas išgyventam ir
pervirškintam nežmoniškumui.
Nerijus Šepetys
Strömstedt, Margareta. Astridos
Lindgren biografija, iš švedų kalbos
vertė Mantas Karvelis, Vilnius: Gimtasis žodis, 2008, 447 p.
Tikriausiai logiška, kad talentingos
vaikų rašytojos biografijoje itin daug
vietos skiriama jos pačios laimingai
vaikystei bei šeimai aprašyti. Tiesa,
tą seniai yra padariusi pati Astrida
Lindgren – gyviausiai apie jos senelius, tėvus, gimtąjį kaimą ir kaimynus
pasakoja dosniai cituojamos jos knygų
ištraukos. Ką pridūrė biografė? Neslepiamą simpatiją savo herojei, kilusia
su ja susipažinus ir per dvidešimt

draugystės metų tik sustiprėjusią, bei
įvairių svarbių dalykų. Pavyzdžiui,
kad senelės Lindgren nuomonės
Švedijoje klausė įtakingi politikai, o
Prancūzijos vaikai mažiausiai iš visų
pasaulio šalių skaitytojų mėgsta Karlsoną, Pepę Ilgakojinę ar Kalį Bliumkvistą.
Rasa Drazdauskienė
Yourcenar, Marguerite, Rytietiškos novelės, iš prancūzų k. vertė Linas
Rybelis, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008, 99 p.
Aukšto lygio proza, patiksianti net
ir tiems, kurių literatūrinė atmintis
nesiekia toliau negu Krėvė, Vienuolis
ar Vaičiulaitis. Komparatyvistams tai
galėtų būti puiki lyginamoji medžiaga – prieškariu pasirodžiusios prancūziškai rašiusios belgų prozininkės novelės daug kur atliepia minėtų lietuvių
autorių orientalinėms legendoms. Amžinos temos: menininkas, savo talento
jėga pergudraujantis žiaurų imperatorių, pragaištinga aistra, paniekinta
meilė ir saldus kerštas, motinos ir vaiko ryšys, kurio nenutraukia nė mirties nuosprendis, rizikingas žmogaus
ginčas su dievybėmis, atskleidžiantis
jo silpnumą, pasaulį valdantis atsitiktinumas, aklas likimas ir paguodą
teikianti Marijos vizija. Įvairūs sceno
vaizdžiai: Viduramžių Kinija, Japonija, turkų okupuota Juodkalnija ir
Graikija, Indija ir paslaptingu būdu
šiame egzotiškų vietovių kaleidoskope
išnyrantis ūkanotasis Amsterdamas.
Neretai tai pasakojimas pasakojime,
kurį patikliems klausytojams seka
vietos papročius išmanantis Vakarų
civilizacijos atstovas. Novelių rinkinys gal ir neprilygsta vėliau šią autorę
išgarsinusiems romanams „Adriano
memuarai“ ir „Filosofinis akmuo“, tačiau vertas dėmesio dėl subtilaus stiliaus ir sumaniai estetizuotos folklorinės medžiagos.
Manfredas Žvirgždas
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užsklanda / atsklanda

Šukė
Palemonas dračiula

Iš sausų ir buhalterinių archeologinių
ataskaitų sužinojau, kad gyvenvietė, į
kurią vykau, yra ant limnoglacialinės
kilmės smėlėtos pakilumos. Kultūriniame sluoksnyje aptikta apie 5 tūkst.
puodų šukių. Didžiausią dalį sudarė
lipdytinių puodų šukės. Netgi aptikta virvelinės keramikos kultūrai priklausančio puodo dalis.
Aplenkęs stulpą su užrašu „Pasienio
ruožas“, pajutau, kad iš tiesų atsidūriau archeologinio laiko juostoje. Šita
vietovė nebuvo pažymėta net sovietiniuose kariniuose žemėlapiuose. Prieš
mane atsivėrė erdvė, kurioje netikėtai
paaštrėjo žmogiški pojūčiai, o dangus
susiskliautė į mėlyną apskritimą. Atrodė, kad atsidūriau visatos puodynėje, iš kurios niekuomet nebeįstengsiu
išlipti. Tai buvo Čepkelių raiste įsmigęs Katros kaimas. Kaip trikampė
šukė, atplyšusi nuo molinio Lietuvos
puodo. Kaip įkaitusi kosminio titnago
skeveldra. Jos briauna buvo pagrindinis kaimo kelias, kuris, apsimetęs
smėlinga smilga, tarsi žemuoges buvo
suvėręs dvidešimt margų kaimo sodybų. Kelias, kuris sudūžta, atsitrenkęs
į žemių sampilą, atskyrusį kaimą nuo
kito archeologinio ir egzistencinio laiko juostos – Baltarusijos.
Ėjau keliu, įsisupęs į tankų sparvų,
aklių, gylių ir mašalų debesį, retsykiais didingu mostu praskleisdamas
vabzdžių skraistę. Jaučiausi kaip Musių valdovas, keliaujantis pas darbščiuosius savo pavaldinius. Tačiau ištikimųjų žmonių kaime mažėja. Užvis
nuostabiausia, kad dėl visko kalta ci-
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tikima pelkių „vairininko“ pavardė!
vilizacija. Kol nebuvo nutiestas kelias
Keliui atsitrenkus į valstybinio kurir pastatyta mobilaus ryšio armatūra,
miarausio sieną, ryžtingai pasukau į
Katra, būdama gyvu inkliuzu, ramišką. Musių valdovo mantija suiro,
miai pulsavo, kvėpuodama gyvybinužsikabinusi už keružių pušelių, o aš
gais pelkių garais. Kalbėjo gudiškai,
pats įžengiau į kiminais nuklotą ir
dainavo: „Самогоночку мы гоним,
gundančiai liulantį raistą. Mane, išСамогоночку мы пьем, Апараты
didžiai iškėlę galvas, iškart pasitiko
пазбивают, А мы новые куем“ (užr.
narsieji pelkių broliai – gailiai ir švyadjunktas Pr. Vildžiūnas-Tuvimas),
liai, turintys kovines gladiatoriškas
o raistuose rūpestingai sunkė „namipravardes: Ledum palustre ir Eriophonukės“ nektarą. Tačiau kelias tarsi
rum. Užmetę savo svaiginančių kvapų
klastinga ietis pervėrė Katros kaimo
tinklus, jie tempė mane vis giliau ir
gyvastį. Iš pradžių dingo karvės. Jos
giliau į raisto akį, o aš, negalėdamas
nenugrimzdo. Tiesiog, nustačius valsatsispirti augančiam kvaituliui, apimtybinę sieną, ganyklos tapo Baltarusitas pirmagimystės nuojautos, žengiau
jos karo grobiu. Po to išnyko arkliai,
vis tolyn žolynų atabradu, po to ėmiau
nes pasieniečiai išmaukė visas raistų
bristi, prisilaikydamas besijuokiančių
„naminukės“ atsargas. Mat arkliai
pušaičių, ir galiausiai, tarsi rujojantis
buvo reikalingi „samagono“ cisternoms
stirninas, – šuoliuoti per išpampusius
vilkti iš pelkių. Dar vėliau keliu atėjo
kupstų pilvus. Dar vienas svaigus
pirmieji miestiečiai, ir dabar greta viešuolis – ir staiga nežinia iš kokios panos naujakurio sodybos jau stovi šioslaptingos ertmės ištryško raisto ašase geologinėse platumose niekuomet
ra. Tai buvo ežerėlis. Teliuškavo kaip
neregėtas padaras – ekskavatorius.
ištirpęs prieštvaninio ledyno kristaRegis, jo savininkas yra be galo švarus
las, kaip kosminio kiaušinio gemalas,
žmogus, nes prie namo ketina išsikaip nuo Kūrėjo kaktos nuvarkasti tvenkinį. O gal įsirengti
vėjęs prakaito lašas. Įsivyravo
gydomąsias durpių vonias ar
tokia tyla, kad girdėjau, ką ežebalinių vėžlių veisyklą?
ro įsčiose sapnuoja nuskendęs
Kaimo galva – šaltyšius
miškas. Girdėjau, kaip į dumblą
Rulis. Jo žalios spalvos sodygrimzta užmigusi žuvis. Girba, spindinti kaip milžiniško
dėjau, kaip šnopuoja sraigės,
agaro lapas, yra pagrindinis
verkia Daukantas ir šlama Bapelkės uostas. Rulis budi
ranauskas.
jame nuo senovės laikų. Iki
O anapus tylos, padūmavusionutiesiant kelią, jis vieninje miško gerklėje, tarsi pasaulio
telis kaime turėjo raciją, paklausą skrosdama šukė, gudišdėjusią susisiekti su pasienio
kai rėkė gegutė.
Iš
tiesų...
juokinga...
sargybos bokštu. Saugi ir pa-
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