Laiškas Redaktoriui
Mantas Adomėnas

Gerbiamas Redaktoriau,
Tarsi nė nepastebėjome, kaip prabėgo tie dvidešimt metų nuo pirmojo žurnalo – skubant nuo numerio prie numerio, rūpinantis tekstais, graudenant ir
grasinant tingiems, nerašliems, pradingstantiems autoriams, slapstantis nuo
pernelyg įkyrių rašeivų, mokantis turbūt iki galo niekad neišmokstamo autoriaus ir redaktoriaus amato, tuo pat metu teikiant pamokymus labiau pradedantiems autoriams, pačiam nė nepastebint, tartum tarp išbraukytų, prirašinėtų redaguojamo teksto eilučių kuriant – ir drauge tik mokantis kurti – tą
niekaip iki galo neišmokstamą dalyką: gyvenimą, – tarsi tik mokantis kurti,
bet kartu ir kuriant nepriklausomos valstybės tikrovę – iš pradžių, atrodo, kaip
juodraštį, nedrąsiai dėliojamą naują tekstą (kurį paskui galbūt galėsi perrašyti, gal kas išmintingai paredaguos, duos vertingų pamokymų), – kol paaiškėja,
kad anapus šitos tikrovės nėra jokio kito teksto, kad ranką bemiklinant gimęs
pasakojimas įgijo savo gyvenimą, kurio nei suredaguosi, nei pradėsi iš naujo.
Per dvidešimtį metų Naujasis Židinys-Aidai – vienintelis atgautos nepriklausomybės laikais susikūręs ir įsitvirtinęs kultūros žurnalas – tapo institucija, neatskiriama Lietuvos kultūrinio ir visuomeninio gyvenimo dalimi. Deja,
šiuos žodžius tenka rašyti, kai anaiptol nėra tikra, ar po dvidešimties gyvavimo
metų žurnalas išgyvens dar ir šiuos metus. Tai daug pasako ir apie atkurtosios
valstybės kultūrinio gyvenimo trapumą, ir apie jos prioritetus: nė vienai sovietų laikais sukurtai kultūrinei institucijai, nepaisant jos veiklos vertės ar pobūdžio, toks pavojus nebuvo iškilęs. Tai irgi mūsų rašomo tikrovės teksto skaudus
bei nuolat atsikartojantis motyvas.
Tačiau ne be reikalo, gerbiamas ir mielas Redaktoriau, kalbėdamas apie žurnalą pavartojau žodį „institucija“. Naujasis Židinys-Aidai yra daugiau negu
vieta, kur spausdinami ir skaitomi tekstai – tai kultūrinio gyvenimo erdvė ir
traukos centras. Net jeigu žurnalo ir nebeliktų – absit omen! – tebėra būrys
žmonių, kuriems žurnalas, rašymas jam, spausdinimasis, dalyvavimas jo veik
loje ar tiesiog buvimas šalia suteikė reikšmingą postūmį formuojantis kaip intelektualams ir mokslininkams. Kiek žurnalą pamenu, – o prisimenu jį nuo pačių pirmųjų dienų, paties pirmojo numerio, – atmosfera jame visuomet veikiau
priminė intelektualų klubą, savotišką lietuvišką Athenaeum: nesiliaujantis
žmonių verpetas redakcijoje, intelektualūs ar šiaip malonūs pokalbiai, kuriuos
pradėjęs su vienais, pabaigdavai su visai kitais pašnekovais, nes besikalbant
vieni ateidavo, kiti išeidavo; nesibaigiantis ieškojimų ir įžvalgų teikiamas pakilumo jausmas, iki išnaktų užsitęsiantys ginčai dėl vienos ar kitos idėjos, fakto
ar interpretacijos, bendri autorių ir redakcijos pietūs, vakarienės, vakarėliai,
tolimos ir artimos išvykos tikrinti faktų bei ieškoti autorių ar iliustracijų. To
sambrūzdžio fone kažkaip sugebėdavo gimti ir daugiau ar mažiau laiku į numerį suguldavo tekstai. Su visais to žmogiškojo verpeto dalyviais ir dabar sieja
dvasios bičiulystės ryšiai, kurie netgi daugelį metų nesimačius atgimsta visa
jėga vos po poros persimestų frazių, tarsi sugrįžtum į ką tik nutrūkusio pašne-
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kesio tėkmę. To bendro mūsų visų pašnekesio atspindžius ir pėdsakus aptinku idėjose,
straipsniuose, parodose, naujose knygose ir studijose, kurias išleidžia dabar jau garbūs,
mokslo laipsniais apžėlę bendraamžiai, kuriuos menu – kaip ir save patį – nedrąsiais
studentais.
Redakcijos vieta, šio sambrūzdžio dekoracijos ir apystovos keitėsi. Nuo spausdinimo
mašinėlių pereita prie pirmojo itališko kompiuterio, paskui jų vis gausėjo, didėjo ekranai
ir atminties talpyklos. Iš Katalikų pasaulio pastato Pylimo gatvėje, kur žurnalas buvo
savotiškas kampininkas, redakcija kėlėsi į patalpas Literatų skersgatvyje: ten žiemą
kambariuose įsismelkęs šaltis versdavo prie stalų sėdėti su paltais, o malonūs kaimynai
Galpernai, tikri senieji vilniečiai, sušalusiems inteligentams baltuose carinio porceliano
induose atnešdavo garuojančios sriubos. Po to keleri metai Alumnate, kur pokalbiai ir
„darbas su autoriais“ vasarą persikeldavo į atviras galerijas arba kiemo kavinę apačioje,
paskui – apirusi carinio pastato elegancija Liauksmino gatvėje, langais žvelgianti Rašytojų sąjungos rūmeliui virš galvos. Taigi dabar, po jėzuitų vienuolyno skliautais – jau
penkta redakcijos inkarnacija, jei ko nepraleidau skaičiuodamas.
Ir, man regis, – galbūt tai nuskambės kiek patetiškai, Garbusis Redaktoriau, – kad
pastarojoje sąsajoje esama tam tikro istorinio teisingumo. Kalbu čia ne vien apie jėzuitams būdingą kruopštumą, atidumą ir kritiškumą, kuriuo nuo pat pradžių pasižymėjo Petro Kimbrio – reikliausio ir išmintingiausio iš mano sutiktų redaktorių – taikomi
standartai. Išties, Naujojo Židinio-Aidų keliami intelektualinės (Petras būtinai taisytų –
intelektinės) kokybės kriterijai, tekstų originalumo, pagrįstumo, tikslumo ir paskaitomumo reikalavimai buvo šis tas nauja ganėtinai eklektiškoje, jei ne amorfiškoje, nepriklausomos Lietuvos rytmečio kultūrinėje aplinkoje. Nuodugniai parengti, vidine gyvybe
alsuojantys tekstai tapo žurnalo kokybės ženklu. Gaila tik, kad tokie redakcinės kokybės
kriterijai netapo visuotine mada. Kalbu ir ne apie ankstyvuosius jėzuitus primenančią
ieškojimų, intelektualinės – ir ne tik – avantiūros dvasią (prisiminkime šv. Pranciškų
Ksaverą, Atanazą Kircherį), kuria ypač pasižymėjo Sauliaus Drazdausko redaktoriavimo laikotarpis. Ir ne apie jėzuitų ugdymui savitą gebėjimą pastebėjus talento kibirkštį,
iš jos nuolatinėmis kantriomis pastangomis įpūsti ugnį – ne vienas nūnai įsitvirtinęs ir
patyręs autorius, ko gero, stebisi, kaip jo kadaise į redakciją atsineštuose „draiskaluose“
ar jaunatviškoje rašliavoje buvo galima įžvelgti būsimo talento užuomazgas.
Minėdamas jėzuitus, kalbu veikiau apie žurnalo misiją, nors ir suprantu, kad gretinu nesulyginamus dydžius. Išaugęs iš Pastogės ir disidentinės katalikiškosios savilaidos
aplinkos, Naujasis Židinys-Aidai neturėjo rezistencinio uždarumo mentaliteto, būdingo
daugeliui disidentų ratelių. Nuo pat pradžių žurnalo kultūrinė misija buvo suvokiama
kaip siekis sugrąžinti Lietuvos kultūrą į jai prideramą vietą Europos civilizacinėje tradicijoje, Europą suprantant pirmiausia kaip krikščionybės ir klasikinės kultūros jungtį,
gyvybingą ir gebančią kurti tiek, kiek ji semiasi stiprybės iš šių abiejų šaknų. Apie tai
kalbėjo jau antrajame žurnalo numeryje išspausdintas programinis Remy Brague’o tekstas „Romėniška Europos ateitis“, kurį išversdamas šiame žurnale ir debiutavau. Iš šios
europietiškumo vizijos kilo ir ankstyvąjį žurnalo tarpsnį žymėjęs užmojis įtraukti į Lietuvos kultūrinę apyvartą patristinius – Bažnyčios Tėvų – tekstus, ir siekis prakalbinti
klasikinę, Antikos kultūrinę tradiciją, virtęs Antikai skirtų knygų virtine, kai greta žurnalo susikūrė Vytauto Ališausko Aidų leidykla. Iššūkis įtraukti lietuvių kultūrą į dialogą
su integraliai suvokiama Europos kultūra formavo žurnalo pasaulėžiūrą, kuri, niekada
nebūdama monolitiška ir nediskusinė (parafrazuojant redakcijos prierašą žurnalo pabaigoje), aiškiai priklauso tradicinei katalikiškai dešinei, pastarąją, jei įmanoma, suvokiant
labiau intelektualine nei politine prasme. Prieš dvidešimtmetį tokia intelektualinė laikysena daug kam atrodė atgyvena. Dabar, kai „kultūriniai karai“ ar „karai dėl vertybių“
subrandino vertybinę kontrrevoliuciją JAV, kai analogiški intelektinių-politinių žemėlapių perbraižymai bręsta ir vyksta Vakarų Europoje, anuometinė laikysena atrodo nebe
atgyvenusi, o pranašiška, o žurnalo misija – kaip niekad aktuali.
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Mat nežinia kaip atsitiko, Redaktoriau, tačiau dabar Lietuvoje esame kažin kokių naujųjų tamsumų prieangyje, o europietiškosios Lietuvos tapatybės projektas – kaip niekad
pažeidžiamas ir trapus. Viena vertus, atrodo, kad masinę kultūrinę vaizduotę užvaldo
menamo „europietiškumo“ ideologija, kur po visa paslepiančia „žmogaus teisių“ skraiste
slepiasi destruktyvi permisyvumo ir anything goes doktrina, postmodernaus visų vertybių pervertinimo žaidimai, tikrovėje įgyjantys labai realius ir konkrečius mirties kultūros pavidalus. Atrodo, dalį visuomenės – nuo intelektualų iki jų idėjas pardavinėjančios
žiniasklaidos aukų – vis dar keri ši savižudiška Europos, kuri gėdijasi savo kilmės ir savo
vardo, utopinė beprotybė. O kaip atsakas jai kyla kita, obskurantiško izoliacionizmo banga, viso blogio šaltinį reginti Europos civilizacijoje kaip tokioje, nematanti – ir negalinti
matyti – Europoje vykstančios kovos dėl vertybių metafizinių matmenų, savo kultūrinį
idealą reginti priešistoriniuose Blut und Boden gaivaluose, „tautinių“ diakritinių ženklų
ir polkos su ragučiais sakramentuose. Kalbu savotiškomis idėjų santrumpomis, tačiau
esu tikras, gerbiamas Redaktoriau, kad supranti, apie ką kalbu, – šį lauką esame nesyk
išbraidę diskusijomis. Galbūt sutiksi su manim ir dėl to, kad Lietuvos kultūroje vis mažiau vietos lieka racionaliai diskusijai, pasvertiems argumentams ir tiesos paieškoms.
Mat, viena vertus, turime reikalą su ideologija, tokias paieškas atmetančia kaip ikipost
modernią atgyveną ir neigiančia paties tiesos ieškojimo galimybę ir prasmingumą. Kita
vertus, bandymas apeliuoti į racionalaus svarstymo erdvę, bendražmogišką moralę ir
sveiko proto argumentus kaip į sieną atsimuša į naujojo etnocentrizmo skleidėjus – mat
varganas etninės didybės iliuzijas išlaikyti galima tik kruopščiai vengiant platesnės perspektyvos ir didesnio kultūrinio mastelio, kurie atsiskleidžia Lietuvą išvydus didžiosios
Europos civilizacijos tradicijos šviesoje, o šią nuostatą maitinantį nuoskaudos, sąmokslo
ir pagiežos mentalitetą išsergėti galima tik visokeriopai sergstintis nuo krikščioniškųjų
nuolankumo, atlaidumo ir artimo meilės dorybių užkrato.
Brangus Redaktoriau, gimtadienio sveikinimai paprastai baigiasi palinkėjimais, perspektyvų tolesnei ateičiai brėžimu. Tokią ir matyčiau pamatinę žurnalo misiją – būti
krikščioniškos ir europietiškos Lietuvos kultūrinės tapatybės tęsėjais, savo ribotomis pastangomis tęsti tą pasakojimą, kuris taip sunkiai, vis nutrūkdamas prasidėjo jau daugiau nei prieš tūkstantį metų. Būti židiniu – vienijančiu santalkos tašku, kur bendrų
pamatinių įsitikinimų, tas pačias vertybes ir idealus išpažįstantys žmonės gali rasti
bendrą kalbą ir, nepaisant savo skirtingumų, susitelkti bendram veiksmui. Veiksmui,
kuris žvelgiant iš šalies gal atrodys „tik žodžiai“, tačiau mes juk žinome, kokią galią įgyja
kryptingas mąstymo darbas, gebantis rasti naujus žodžius ir naują kalbą, kad kiekvienai
kartai jos kalba paskelbtų didįjį krikščioniškosios civilizacijos šerdyje glūdintį slėpinį.
Puoselėti tuos išminties, proto nuolankumo ir tiesos ieškojimo želmenis aplinkoje, kur
daug didesnės sėkmės sulaukia rėksmingos provokacijos ir cinizmas, pagiežingas protas
ir įtarumo hermeneutika. Apsišarvavęs šiai misijai tiesos kalaviju ir kantrybės skydu, ar
kaip ten parašyta Šventajame Rašte, kurio dabar neturiu po ranka, neužmiršk ir slaptojo
krikščioniškojo intelektualo ginklo – ironijos, kuri (kaip suprato jau Sokratas, kaip rašė
Kierkegaard’as ir, šiek tiek aiškiau, Hillaire Belloc), yra Dievo dovana ir kurios, kaip nieko kito, bijo tiesos priešai.

Vilnius, 2011-02-04
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2010 m. gruodžio 3 d. Vašingtonas. Baigiasi savaitės buvimas Vašingtone. Į JAV sostinę atvedė Europos
Humanitarinio universiteto (EHU), kuriame dirbu, reikalai: kartą per metus čia renkasi daugiatautė universiteto valdančioji Taryba. Šiandien, po posėdžių ir susitikimų, galiu aplankyti bendramokslę, prieš dešimtį
metų po studijų Romoje įstojusią į vizičių vienuoliją.
Kai prieš šešerius metus lankiau ją pirmą kartą, sesuo
Anna (pasaulyje – Liz) buvo ką tik davusi amžinuosius
įžadus ir vos apšilusi kojas naujame savo gyvenime.
Tada ji dėstė lotynų kalbą ir matematiką seserų išlaikomoje merginų Akademijoje. Ten dirba ir dabar. Akademija – privati ir nepigi klasikinė gimnazija su bendrabučiu. Mokinės privalo jame gyventi, tad yra ne tik
mokomos, bet ir auklėjamos.
Gimnazijos pastatai ir sodai užima įspūdingą plotą jėzuitų Georgetowno universiteto kaimynystėje. AnnaLiz iš vienuolyno be rimto reikalo išeiti negali, taigi
susitikti sutarėme akademijoje. Turiu laiko, ir iš savo
viešbučio į Georgetowną einu pėstute.
Vašingtonas dangoraižiais nesipuikuoja, o mano kelias
veda per individualių gyvenamųjų namų rajonus. Dauguma sodybų santūriai pasipuošusios Kalėdoms.
Žvalgydamasi į XVIII–XIX a. statytus Georgetowno
namus svarstau, kas lėmė ir lemia, kad jie atrodo visai
nepakitę nuo savo statybos laikų. Kai kurios sodybos
atrodo lyg istorinio kino filmo dekoracijos. Net šviestuvuose prie durų dega ne lempos, o dujos. Jokių aliuminio ar plastmasės langų ir durų, jokių naujų stogų ar
kitokių detalių. Žinoma, dabar čia gyvena labai pasiturintys žmonės – buvęs kuklus rajonas tapo itin prestižiniu, tad savininkai turi lėšų konservavimui. O kitką padaro įstatymai ir bendruomenės kontrolė. Lietuviams
sunku įsivaizduoti, kokios išrankios ir reiklios gali būti
kaimynų bendruomenės JAV. Ir juo aukštesnio socialinio statuso, juo reiklesnės. Taip garantuojama, kad
naujas kaimynas nelaužys nusistovėjusio bendrabūvio.
Taigi laisvė daryti ką nori, kada nori ir kaip nori greičiau randama gaujų kontroliuojamuose rajonuose, kur
tokia laisve gaujų nariai ir naudojasi...
Akademiją randu knibždančią – Kalėdų išvakarėse
vyksta tėvų savaitė. Daugelio mokinių šeimos gyvena
toli, kitose valstijose ar net valstybėse, tad tėvai porą
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kartų per metus kviečiami aplankyti dukras ir geriau
susipažinti su jų mokytojais ir auklėtojais.
Anna-Liz visai nepasikeitusi – kaip atrodė abitą vilkinti mergaičiukė, taip ir atrodo. Akademijoje ji nebedėsto – bendruomenė patikėjo jai mokyti kandidates į vienuoliją ir – pasiuntė studijuoti santechnikos. „Stodama
į vienuolyną, sakytum, pasirašai tuščią lapą. Pati vargu ar būčiau tokias studijas pasirinkus, bet šiaip, visai
nieko: namams reikia sesers, išmanančios santechniką. Daug dalykų sužinojau. Pačiai daug santechninių
darbų daryti netenka, bet vienuolyną aptarnaujančių
santechnikų laikysena pasikeitė į gerą pusę, kai suprato, kad išmanau jų profesiją“, – linksmai pasakoja Liz.
Jos racionalus ir sistemingas protas bei puikus humoro
jausmas vienuolystėje akivaizdžiai itin praverčia. Juo
labiau kad vizičių, kaip ir kitų JAV moterų vienuolijose, jaunesnių seserų nedaug. Atsiliepusios į pašaukimą
jaunos moterys nuo pat savo kelio pradžios žino, kad
dvasios gyvenimą teks derinti su dideliais darbo ir atsakomybės krūviais.
Nors atrodo, kad susitikome po trumpo išsiskyrimo,
kalbos daug ir laikas bėga labai greitai. Atsisveikinu
ir iš akademijos šurmulio išeinu į vakarėjančią George
towno idilę. Prie universiteto vartų būriuojasi studentai, laukiantys link miesto centro ir metro važiuojančio
autobuso. Skamba vienuolyno varpai, kviečiantys vakaro maldai.
Gruodžio 15 d. Vilnius. Vyriausybėje šiandien vyko
lituanistikos pasiekimams per dvidešimt atkurtos Nepriklausomybės metų ir perspektyvoms skirtas apskritasis stalas. Susirinko daug kalbėtojų ir klausytojų, bet
akivaizdžiai stigo bendruomenės. Moderatoriaus pastangos nukreipti pokalbį taip, kad ministras pirmininkas ir kiti renginyje dalyvavę „valdžios“ atstovai išgirstų
šiokias tokias Lietuvos humanitarams svarbias valstybės politikos gaires vis atsimušdavo į smulkių minčių ir
pasiskundimų kakofoniją. Būta išimčių, bet akivaizdu,
kad Lietuvos humanitarai pasidaliję į specializacijas ir
vis dar labai užsidarę savo rateliuose, tad sunku tikėtis ne tik tarpdisciplininių studijų, bet ir paprasčiausio bendradarbiavimo, peržengiančio Vilniaus–Kauno,
institutų–universitetų ir kitokius, tokiam negausiam
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būriui nesuprantamus, susiskaldymus ir susiprieši
nimus.
Matyt, todėl moderatorius baigė taip ir neįsibėgėjusią
diskusiją, ragindamas Vyriausybę ugdyti ir stiprinti ryšius tarp įvairių sričių humanitarų. Ironiška, nes
kol kas didžiausio bendrumo iniciatyvos atsirasdavo,
kai reikėdavo priešintis dirbtiniam visų humanitarinių
mokslų institutų sujungimui į vieną. Matyt, lituanistai taip įprato sovietų valdžiai tyliai priešintis, išradingai ją apgaudinėti ir sumaniai išmušinėti finansavimą
savo tyrimams, kad niekaip neišeina iš tos rezistencinės būsenos ir bevelija nepastebėti, kad didžiausios
pastarojo dešimtmečio problemos kyla nebe iš valdžios,
o iš pačių mokslininkų manipuliavimo ja – taip atsiranda proginis ir nesubalansuotas kai kurių temų finansavimas, kurį valstybės institucijoms nuolat įbruka kuri
nors bendraminčių grupė.
Negaliu nesutikti su kolega E. A., pastebėjusiu, kad
tiek pinigų, kiek per pastarąjį dešimtmetį, Lietuvos
humanitarai niekada nėra gavę, bet tik kad tos lėšos
buvo naudotos ir dalytos toli gražu ne visada skaidriai,
padoriai ir išmintingai.
Lituanistikos plėtra per pirmąjį atkurtos valstybės
dvidešimtmetį vyko ekstensyviai – imtasi iki tol uždraustų temų (pasirodo, jų būta labai daug), gerokai
pagausėjo tyrėjų ir institucijų, pliūptelėjo publikacijų,
renginių ir projektų. Tad neišvengta ir simuliacijos,
pasipelnymo bei profanacijų. Gal skaudžiausia, kad iš
esmės per 20 metų nesukūrėme skaidrios ir patikimos
ekspertavimo sistemos. Visose kultūros ir humanitarikos srityse dar gyva tendencija ekspertą laikyti atstovu, kurio tikslas ir paskirtis –
apginti „savus“ ir atstovauti
jų interesus.
Akivaizdu, kad kol neatsiras
stipresnės profesinės asociacijos, kol neišaugs humanitarų savimonė ir noras bei gebėjimas organizuotis, kol nebus
platesnio matymo, kylančio iš
vienos institucijos rėmus peržengiančių interesų, kol trūks
pasitikėjimo vieni kitais, nuo
ekstensyvios plėtros prie intensyvios pereiti bus sunku.
Gruodžio 19 d. Visą sekmadienį dairausi į įvairiausius
žiniasklaidos kanalus, bandydama suprasti, kas vyksta
Minske. Ten nuo šeštadienio
daug išvažiavusių balsuoti ir
susiruošusių dalyvauti porinkiminiame mitinge kolegų ir
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studentų iš EHU. Nemažas studentų būrys stebi rinkimus.
Net Lietuvos žiniasklaidon nepateko pastarųjų poros
dienų žinios apie į Minską traukiamas specialiąsias
pajėgas, apie Baltarusijos valstybinės televizijos transliuotą parodomąjį ir labai agresyvų Lukašenkos pasitarimą su jėgos struktūrų vadovais.
Pakanka tikinčių, kad šie rinkimai bus laisvesni ir
skaidresni už ankstesnius. Į ženklus, kurie akivaizdūs
patiems baltarusiams, kiti, atrodo, nekreipia dėmesio.
O vykstantieji į Minską, su kuriais kalbėjau, rengėsi
galimiems milicijos išpuoliams ir areštams.
Iki vakaro viskas ramu, bet, dar neprasidėjus porinkiminiam mitingui, ateina žinia apie sumuštus kandidatą į prezidentus Vladimirą Nekliajevą ir jo komandos
žmones. Internete pasirodo filmuota incidento medžiaga – akivaizdu, milicija labai agresyvi.
Tie, kurie renkasi į aikštę Minske, apie išpuolį nežino.
Aikštėje blokuojamas telefono ryšys – jis trūkinėja, susisiekti sunku. Nekliajevo sąjūdis buvo bene geriausiai
organizuotas. Nebeaišku, kas ir kaip vadovaus mitingui.
Nepriklausomuose baltarusiškuose tinklapiuose pasirodo pirmos žinios apie išpuolius prieš mitinguojančius,
bet daugiausiai ir išsamiausiai rašo Rusijos tinklapiai, kuriuos maitina Twitterio žinutės: „Muša“, „Omonas muša žmones“, „Taip jums ir reikia, ko ten ėjote“,
„Ką dabar sakys Europa?“, „Europa nieko nesakys. Jai
Baltarusija buvo ir liks skylė“. Keiksmažodžiai... Keli
kreipimaisi į Vladimirą Medvedevą... „Latvijos atstovė
Prunskienė sėdi televizijoje ir giria rinkimus.“ (Pirmą
kartą pasidžiaugiu, kad Latviją ir Lietuvą daug kas
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painioja.) Lietuviškai apie padėtį Minske išsamiausiai
rašo 15 minučių – ten esantis Mindaugas Nastaravičius savo reportažą papildo kas pusvalandį. Pranešinėja aiškiai ir tiksliai. Respect.
BBC televizija paleidžia bėgančią eilutę apie susidūrimus Minske ir toliau pasakoja apie Dramblio Kaulo Krantą ir kitas pasaulio vietas. Akivaizdu, kad neturi Minske žurnalisto – kaip ir dauguma informacijos
grandų...
Gerokai po vidurnakčio ateina žinutė, kad mano pažįstami gyvi ir sveiki išspruko iš aikštės, pasiekė namus ir
rytoj atvažiuos į Vilnių.

Kitam studentui sutrenkta galva, jis sulaikytas... Iš
viso sulaikytų EHU studentų priskaičiuoja 8. Vienas
dėstytojas – iš Nekliajevo štabo.
Tarptautinė ir Lietuvos reakcija vangi. Prisimenu
1991 m. sausio 13-ąją Romoje – nedidelis būrelis lietuvių ten jautėmės kaip kokiam burbule: aplinkui virė
karnavalas, italai pergyveno dėl Persų įlankos karo. Po
20 metų Vilniuje labai nedaug kam rūpi, iš tiesų dar
nedaug kas ir žino, kas vyko Minske – beveik čia pat.
Išimtis – spaudos konferencija Seime. Apie ją ir apie
demonstraciją prie Baltarusijos ambasados ir rašo Lietuvos žiniasklaida.

Gruodžio 20 d. Grįžta dėstytojai ir studentai iš Minsko. Dėl rinkimų rytiniai pirmadienio posėdžiai bei renginiai iš anksto buvo atšaukti, bet apie 11 val. jau daug
parvykusių – nemiegoję, įniršę, desperatiški. Studentai
tučtuojau imasi organizuoti demonstraciją prie Baltarusijos ambasados: bando gauti leidimą, bet jokių šansų – prieš 5 darbo dienas reikia pateikti prašymą. Sako,
kad bandys laikytis mažesnėmis grupelėmis.
Sugrįžę praneša, kad Vilniaus policija elgėsi korektiškai – tik neleido prie ambasados tvoros palikti fotografijų iš vakarykščio mitingo Minske.
Grupė studentų imasi rinkti žinias apie tuos savo bend
ramokslius, kurie gali būti areštuoti – intensyviai ieškoma visų, kurie buvo aikštėje ar ruošėsi ten būti. Internete atsiranda viešas sulaikytųjų sąrašas. Iš pradžių
kalbama apie porą šimtų, bet skaičius sparčiai auga –
400, 600... Pirmos žinios apie nukentėjusius – vienai
studentei sulaužyta ranka, bet ji namuose, pas tėvus.

Gruodžio 21 d. Suimtų studentų sąrašas ilgėja – jau
10. Keli neatsišaukia ir neaišku, kur jie yra. Ieškantieji
pasakoja, kad, paskambinę tėvams, dažniausiai išgirsta sunerimusį klausimą – tai dabar jį (arba ją) išmesite? Tenka aiškinti, kad tikrai ne. Pasirodo informacija
apie prasidėjusį administracinių nuobaudų sulaikytiesiems skyrimą – nuo 10 iki 15 parų, rečiau – piniginės baudos. Didelės. Pranešama apie naujus areštus ir
prasidėjusias kratas nevyriausybinių organizacijų būstinėse. Pažiūrėjau į lietuviškus tinklapių komentarus –
dauguma palankūs Lukašenkai. Pagrindinė mintis (cituoju iš tautininkiško tinklapio): Lukašenka atsilaikys
prieš globalizacijos šalininkus. Žmonės ten saugūs ir
gerai gyvena. O ką mes turim savo Europoje?
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Gruodžio 22 d. Sulaikytų studentų 11. Du – mergina
ir vaikinas – KGB izoliatoriuje. Jiems tikriausiai bus
pateikti kriminaliniai kaltinimai. Kitiems skirta parų.
Tie, kurie gavo 10, į laisvę,
jei nieko nenutiks, išeis prieš
Naujuosius. Kiti po. EHU
renkama parama sulaikytiesiems – pinigai, šilti rūbai,
būtini daiktai. Minske veikia
paramos rinkimo ir skirstymo
punktas, į kurį ateina tūkstančiai žmonių. Iš viso sulaikytųjų per 900. Minsko kalėjimas
perpildytas,
nubaustuosius
siunčia į kitus miestus.
Teisės katedra organizuoja
advokatų, žmogaus teisių gynėjų tinklo pagalbą sulaikytiesiems. Bėda, kad prie tų,
kurie sėdi KGB izoliatoriuje,
jokių advokatų neprileidžia.
Ten sėdinčiai mūsų studentei
Nastasijai Palažankai – 20.
Šiandien VU ir EHU Kalėdų vakarėliai. EHU surengtas aukcionas sulaikytiesiems
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paremti. Yra atvažiavusių iš Minsko, žmonės liūdnoki. Rytoj prasideda atostogos. Dauguma baltarusių vis
dėlto vyksta namo.
Gruodžio 23 d. Šiandien EHU studentai pakvietė į
Vilniaus vaikų tuberkuliozės dispanserį. Baigiasi jų
projektas „Geras gruodis“, kurio metu buvo nemokamai duodamas kraujas Santariškių klinikoms ir rengiamos kalėdinės dovanos Tuberkuliozės dispanserio
ligoniukams. Dispanseris netoli bendrabučių, tad studentai išsiaiškino, kad čia gydoma daug vaikų iš neturtingų šeimų, susitarę su slaugytojomis surinko vaikų
laiškus Kalėdų Seniui ir universitete paskelbė prašymų sąrašą. Patys studentai sakosi buvę nustebinti –
per labai trumpą laiką buvo suneštos visos prašytos
dovanos ir dar daugiau, nei prašyta – supakuotos, su
sveikinimais, papildytos saldumynais.
Susitinkame prie įėjimo į dispanserį. Būrys įvairaus
amžiaus vaikų – nuo pyplių iki paauglių – jau laukia.
Slaugės aiškina, kad dalis vaikų Kalėdoms išvažiavo
namo, bet daugelis liko – arba dėl sveikatos, arba todėl,
kad jų artimieji patys gydomi suaugusiųjų dispanseryje, o kai kurių ir nėra kam pasiimti. Nors tuberkuliozė
nežiūri į banko sąskaitą, bet vis dėlto ji dažniau lankosi pas neturtinguosius, visokių sunkumų kamuojamus.
Tačiau dovanos parengtos visiems. Tie, kurie šventes
leidžia namuose, jas gaus sugrįžę į ligoninę.
Vaikai ir studentai bendrauja ir rusiškai, ir lietuviškai. Slaugytojos nelabai supranta, kas čia tie geriau
ar blogiau lietuviškai mokantys baltarusiai, kurie susidomėjo dispanseriu. Jos sako, kad niekada per 17
metų (tiek atsimena ilgiausiai dirbanti seselė) vaikai
neturėjo tokios šventės. Dovanos išdalytos ir išpakuotos, dainelės sudainuotos. Slaugytojos liepia svečiams
plautis rankas ir kviečia arbatos. Besikalbėdami bandome paaiškinti, kas mes tokie. Užeina kalba ir apie
įvykius Minske. Slaugytojos, jei ir ne Lukašenkos simpatikės, akivaizdžiai gerbia tvarką: jei negalima, nereikia ten kišti nosies, – tvirtai pareiškia jauniausioji. Nesiginčijame, tik dar kartą patikiname, kad šias
dovanėles ne Baltarusijos valstybė atsiuntė ir bandome paaiškinti, kas per žvėris tas mūsų universitetas.
Nežinom, ar sėkmingai. Bet galų gale – tai tikrai ne
viešųjų ryšių akcija. Merginos derasi, ar gali ateiti ap-
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lankyti vaikų reguliariai – deja, ligoninės tvarka ne
giminėms tokius lankymus draudžia... Traukiant prie
durų viena mergaitė įsikimba studentei į ranką ir nenori paleisti. Kiti vaikai užsiėmę dovanomis... Grįžtame į miestą – Vilnius užverstas sniegu. Atsisveikinu
su studentais, linkime vieni kitiems gražių švenčių...
Man Kalėdos jau atėjo.
Gruodžio 28 d. Vilniuje daugėja iš Baltarusijos ištrūkusių opozicijos atstovų. Ten kratos ir areštai nesiliauja. Rytoj Seime rengiamas Užsienio reikalų komiteto
posėdis, į kurį pakviesti įvairių Baltarusijos sąjūdžių
nariai. O šiandien Senamiesčio dailininkų dirbtuvėse
Lietuvos poetai (Magnus Ducatus Poesis) rengia vakarą – skaitys baltarusių poeziją.
Vakare dauguma veidų – pažįstami. Dažnas nuo senų
laikų. Bet yra ir jaunimo. Literatai, mokslininkai, Vilniaus baltarusių bendruomenės atstovai. Nelabai daug,
bet ir nemaža, turint omenyje tarpušventį ir menką
reklamą. Vakaras prasideda itin liūdnai – vakar auto
avarijoje žuvo Lietuvoje gyvenusi baltarusių poetė ir
žurnalistė Taciana Dubaviec.
Eilės gudiškai ir jų vertimai lietuviškai. Šiek tiek muzikos. Jokių lozungų. Nemeluoto bendrumo jausmas. Ir
kažkaip prisimena laikas iki 1987-ųjų, kai laisvė buvo
atpažįstama patirtis ir sąvoka „laisvas žmogus“ reiškė
labai konkretų, beveik paliečiamą dalyką.
Gruodžio 30 d. Ar kada nors sužinosime, kas sukūrė Šv. Kazimiero bažnyčios kupolą? Kiekvieną kartą,
kai leidžiuosi į Senamiestį Basanavičiaus gatve, bent
trumpam stabteliu. Mano įsitikinimu, neįvertiname
mes šio karališko statinio grakščios didybės. Net rašiusieji apie Vilniaus baroką vis kalba apie veržlius
bokštus – Misionierių, Augustinijonų, Kotrynos... Tiesa, bokštas Lietuvai būdingesnė architektūros forma.
Be to, labai vyriška. Kupolas iš Italijos į mūsų kraštą atkeliavo tik su baroko architektūra. Pirmąjį kupolą
Lietuvoje, Nesvyžiuje, sau išsireikalavo Radvila Našlaitėlis. Ir nedaug mes tų kupolų turime. Bet užtat –
turime tokį, kokį kitur vargu ar rasi – sakytum sklandantį virš miesto, persunktą dangumi, tikrą laisvės ir
kūrybos įsikūnijimą. Sakytum – savaime suprantamą.
Sakytum – visada čia buvusį ir būsiantį.
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Laisvės liepsna
Tomas Daugirdas

Gedimino stulpai fone, prieš juos – trijų liepsnų ugnis, nuo kurios atšvaitai krenta ant stulpų. Tokia yra šių
metų valstybės oficialiai paskelbta
emblema, kuri dedama ant visų dokumentų, kurią jau dabar kaip ženklelį
nešioja atlape ne vienas politikas, pilietis, valstybės tarnautojas. Jai impulsą davė Sausio 13-osios jubiliejus.
Ką šiandien reiškia laisvė? Ar mes ją
vis dar „turime“?
Galime ilgai vardyti, ką Lietuvos visuomenei ir kiekvienam asmeniškai
suteikė laisvė. Galime laisvai kalbėti tai, ką galvojame, viešai keiksnoti šaligatvių valymu nesirūpinančius
seniūnus ar šiaip valdžią, partijas,
žiniasklaidą, blogą orą¸ – kiek tik širdis geidžia. Galime gyventi įsipareigojimais ir gražiais siekiais pripildytą
gyvenimą. Galime būti švaistūnai ar
girtuokliai, ir visuomenė nesikėsins
į mūsų laisvę mėgindama perauklėti. Galime gyventi Lietuvoje ar nusibelsti į pasaulio kraštą, ir ten gyventi gyvenimą, kuris mums patinka ar
kurį rinktis mus priverčia aplinkybės. Miestai ir miesteliai pilni gražių
ir tvarkingų parduotuvių, važinėjame
automobiliais, kuriems įsigyti nereikia taupyti visą gyvenimą.
Kiekvienas gyvenęs sovietiniais metais paliudys, kad mėsos ar pieno parduotuvėse tvyrojo baisus kvapas, kad
tekdavo stovėti ilgas eiles, kad visuotinai buvo paplitęs sandėlininkų diktatas ir abipusiai mainai. Tiesa, mėginant atskleisti laisvės privalumus,
ne visai sąžininga būtų gąsdinti prieš
dvidešimt metų visiems įprastais buities vaizdais. Daugelis jų – labiau
žlungančios ekonomikos, o ne nelaisvės požymiai. Jeigu ir laisva visuomenė atsidurtų krizėje, gali prireikti
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dalinti maisto ir degalų, galbūt – net
būtiniausių prekių talonus.
Neabejotinu laisvės požymiu laikome tai, kad niekas Lietuvos visuomenėje nėra fiziškai persekiojamas už
pažiūras, žmonės tapo dėmesingesni
ir draugiškesni vieni kitiems. Suvokiame ir iššūkius, kurie mūsų šaliai
kyla šiuolaikiniame pasaulyje. Buvo
pasirašyta ne viena bendradarbiavimo
sutartis, įsijungta į nevieną sąjungą,
idant jaustumės saugesni su savo laisve, garantuotume jai išorinę apsaugą.
Per dvidešimt metų asmeniškai, valstybiškai ir visuomeniškai esame patyrę įvairių dalykų. Tautos konsolidacija reiškėsi netikėčiausiais pavidalais,
suteikdama viltį, kad mūsų tauta turi
bendrą norą išgyventi.
Šiandien į ateitį žiūrime tarsi daug
ramiau. Politikų ir visuomenės veikėjų dėmesys sutelktas į tokius dalykus,
jog kyla įspūdis, kad viešajame gyvenime beveik nebeliko rimtų problemų.
Apsidairę aplinkui galime konstatuoti, kad ilgą kelią nuėjome. Tačiau ar
tas kelias tikrai yra laisvės kelias?
Kiek toli esame nutolę nuo anų laikų
(ar – šių laikų) nelaisvės?
Daugelis anų laikų atributų, simbolių, posakių ir nuorodų tampa vis
sunkiau suprantami. Prieš kurį laiką, turbūt Naujųjų Metų proga, per
vieną iš lietuviškų televizijos kanalų
rodė legendinį Leonido
Gaidajaus filmą Operacija „Y“ ir kiti Šuriko nuotykiai. Sukurtas 1965 m.,
vis dar postalininio atšilimo laikotarpiu, šis filmas
pagrįstai laikytinas „kultiniu“. Jo transliavimas
per ano meto televiziją
buvo tikra šventė dauge-

liui, taip pat ir gyvenusiųjų Lietuvoje. Kai kurios filmo frazės, kaip antai „Nado, Fedia, nado“, tapo liaudies
folkloru.
Tačiau šį kartą pamėginus žiūrėti,
filmas sukėlė priešingą efektą. Po kelių epizodų teko perjungti kanalą, su
viltimi sugrįžti po kelių minučių tikintis, kad gal kuris nors kitas epizodas
būsiąs patrauklesnis. Tačiau įspūdis
taip ir liko nepakitęs. Veikiausiai tokiam poveikiui esama ir kitų paaiškinimų, tačiau pirmiausiai tai lėmė
pats filmo pobūdis. Tai juk galiausiai – pramoginis filmas, kurio nuorodos į andainykštę tikrovę nebėra universalios ir patrauklios, kad ir koks
genialus būtų režisierius ar įspūdinga – nusikaltėlių trijulė. Filmas anuomet veikiausiai ir buvo išskirtinis, nes
siūlė pramogą įvairesnių pramogų nematančiai visuomenei. Jis tiesmukai
nebruko ideologijos, jame buvo nemažai ironijos, leidusios liaudžiai šaipytis iš jos pačios gyvenimo ir aplinkos,
tai yra – iš savęs pačios. Šitai ir buvo
didžioji anuometinė kultūrinė prabanga – laisvė pramogauti, o pramogaujant – ir juokauti, į save žvelgiant su
ironija. Didžioji dalis kitų prieinamų
filmų buvo tragiški (apie karą) arba
nejuokingai niūrūs ir teisingi (apie
esamą tikrovę).
Dvidešimt laisvės metų suteikė galimybę pamatyti įvairiausių filmų, didžioji
dalis kurių buvo prasti,
nors vienas kitas pasitaikė ir labai geras. Ši laisvė įgalino pamatyti, kokia skurdi ir prasta buvo
sovietinė kinematografija, nepaisant vieno kito
išskirtinio epizodo. Lais-
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vė išvadavo iš masinės kultūros lėkštumo ir sudarė sąlygas atrasti kultūrą, kuriai keliami kiti tikslai nei vien
liaudies linksminimas ar propagandos brukimas. Kinas yra vienas iš
rodiklių, leidžiančių pamatyti, kiek
esama laisvės ten, kur jis atsirado.
Andrejaus Tarkovskio 1972 m. Soliaryje veikėjai beveik nekalba. Jie yra
atsidūrę „anapus“, kur jie tarsi patekę
į būtinybės spąstus ir gali judėti vien
ribotais uždarų erdvių maršrutais. Jie
beveik nekalba, nes mintis ir žodis negali išsiveržti iš beprasmybės. Gal filmas ir įdomus kinematografiškai, tačiau šiandien jį galima žiūrėti beveik
vien iš noro pažinti kino istoriją.
Įprasta sakyti, kad laisvė sietina su
galimybėmis. Juo daugiau galimybių,
juo daugiau laisvės. Tokia idėja turėtų
labai patikti jaunimui, kuriam pasaulis tiesiog kibirkščiuoja ateities perspektyvomis. Laisvė iš tiesų sukuria
tokią aplinką, kai niekas nežino, kaip
bus, koks yra kiekvieno gyvenimo kelias. Todėl ji gali sukelti siaubą ar
bent – nesmagumą. Anapus galimybių puokštės randasi būtinybė rinktis,
o taip pat – ir atsisakyti visų kitų galimybių, išskyrus tą pasirinktąją. Savęs
„sukabinimas“ su šia galimybe suteikia pagrindą ne vienai laisvės etikai.
Atsisakęs priimti pasirinktąją galimybę ir nuolat keičiantis prioritetus
žmogus laikomas ne tiek laisvu, kiek
nestabiliu. Nelaisvoje aplinkoje gyvenančiam žmogui tenka spręsti daug
paprastesnes dilemas. Jis žino ribotus pasirinkimų rinkinius, galvojimo
ir judėjimo maršrutus. Jei jis neketina
maištauti, o laikosi nustatytų elgesio
standartų, tai aiškiai žinos, kas jo laukia už kito posūkio. Kuris šių žmonių
bus linksmesnis, o gal net laimingesnis? Tikrai nesunku nuspėti...
Kauno fotografijos galerijoje neseniai veikė ankstyvosios sovietinės fotografijos paroda „Optimizmo epocha.
Sovietinė 1920–1939 m. fotografija“.
Greta fotografų vaizdinių eksperimentų galima aptikti ir savitus grynai sovietinio naujojo pasaulio vaizdus. Viename jų – moteris, turbūt valgyklos
virėja ar indų plovėja, trumpam pa-
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nirusi tarp lėkščių krūvų. Jos veide –
nė lašelio nerimo ar rūpesčio, o juo labiau – nežinios baimės ar siaubo. Iš
jo dvelkte dvelkia ramybė ir visiškas
pasitenkinimas gyvenimu, tikrumas
dėl kitos akimirkos. Jei esi šalies gerovės įrankis ir jei šalis nukreipė plauti indų ar kepti kotletų, tai nėra jokio
pagrindo nerimauti: būtinai pasirūpins ir vėliau. Jei neliks mėsos kotletams ar įrengs mašiną indams plauti, šalis būtinai nukreips į statybas ar
kur kitur... Būtent toks užtikrintumas
spinduliuoja iš moters veido. Nelaisvas žmogus nebūtinai nelaimingas.
Nelaisvė žmogui kaip mąstančiam gyvūnui gali būti net labai patogi, nes
neleidžia klysti ir nusivilti, neverčia
suvokti savo silpnumo ir pažeidžiamumo bei neskatina ieškoti ryšių su
kitais žmonėmis. Žinoma, ir nelaisvėje žmogus turi kartkartėmis rinktis,
antai tarp batono ir juodos duonos,
tarp kefyro ir pieno. Ankstesnės totalitarinės valstybės neretai išspręsdavo
(kai kurios tai daro ir šiandien) ir šią
dilemą, sumažindamos tokių pasirinkimų galimybes iki vienos rūšies duonos ar batono. Jos linkusios ir žmogų
išvaduoti iš savo profesinio kelio rinkimosi rūpesčių: juk dar mokykloje iš
anksto galima nukreipti ten, kur neva
geriausiai tiktų pagal gebėjimus ar
būdo savybes.
Laisvė nesukuria tokio pasitenkinimo gyvenimu, kokį gali sukurti nelaisvė. Laisvės suteikiama laimė turėtų būti kitokia. Kokia ji? Tai Lietuvoje
dar neatrasta. Mūsų šalyje nemažai žmonių jaučiasi nelaimingi, ir tai
mūsų neturėtų stebinti. Esama daug
agresijos ir nepasitikėjimo savo artimu. Tai taip pat galime „nurašyti“ keliasdešimčiai metų nelaisvės patirties,
kuri neva nėra išblėsusi. Tačiau beveik niekas Lietuvoje neabejoja, kad
gyvename laisvėje, naudojamės jos atveriamomis perspektyvomis. Tačiau
ar iš tiesų taip? Pasaulis, kuriame gyvename, siūlo gausybę gyvenimo ir elgesio standartizacijos pavidalų. Esama gausybės prekių pasirinkimų,
tačiau turtingesni gamintojai brukte
įbruka tą vieną. Didžioji dalis kino fil-

mų sufleruoja standartišką ir šabloninį elgesį, mąstymą, santykius su kitais žmonėmis. Šablonai ir standartai
neabejotinai reikalingi, jei jie padeda
žmonėms sukurti terpę, kur galima
kalbėtis ir bendrauti nejaučiant vienas kitam didelės simpatijos. Tačiau
pati standartizacija gali įkalinti, patogiai įkurdindama ir padėdama išvengti laisvės rūpesčių. Didesnė Lietuvos
visuomenės elgsenos ir mąstysenos
standartizacija rodo, kad tampame labiau civilizuoti, mokomės kalbėtis ir
bendrauti nenugalabydami oponento.
Tačiau ar standartizacija neišstums
laisvės, kuri šiuolaikiniame Lietuvos
pasaulyje sietina su aistra, noru ieškoti galimybių, kelti iššūkius ir juos
įveikti?
Dalijantis idėjomis apie mėgiamą
sportą, paklausiau pažįstamo, kodėl
jam patinka žaisti golfą, juk turėtų
būti labai nuobodu vienam vaikščioti po žolę. Atsakymas paprastas: šis
žaidimas bent jau žaidimo ribose yra
vedamas noro pranokti pačiam save.
Be suvokimo, kad laisvė nėra „turimas“ ar pasiektas dalykas, nėra jokios
laisvės. Klaidiname patys save, mėgindami įsiteikti, kad atgavome laisvę prieš dvidešimt metų ir ją turime,
kad jos liepsnas kažkas nuolat kursto,
o mums pakanka pasišildyti, dažniausiai tam skirtomis proginėmis dienomis. Kiek tos laisvės šiandien jau esame praradę?
Sumenkusio budrumo požymių toli
ieškoti nereikia. Pirmą kartą išvydus
proginį ženklelį „Laisvės liepsna“, atmintis jame atpažino ankstesniojo pasaulio atšvaitus: „kai tėvelis komunistas gynė didį spalį, tai sužibo sužėrėjo
jo širdies liepsnelė“. Sovietinis pionieriaus ženklelis yra kompozicinis „Laisvės liepsnos“ prototipas, nors dabartinio centre ir nesama jokios įžymybės
(anksčiau – Lenino) atvaizdo, o vietoj
ugnies atšvaitų nušviestos penkiakampės žvaigždės – tokių pat atšvaitų nušviesti Gedimino stulpai. Sakysite – šventvagiška dalytis tokiomis
asociacijomis? Bet ar nesama aiškesnio laisvės entropijos požymio už atminties praradimą?
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pokalbis

Apie kalbos raidą ir jos vaizdinius:
audiatur et altera pars
2010 m. rugsėjį buvo pradėtas vykdyti nacionalinis mokslinių tyrimų projektas „Lietuvių kalba: idealai, ideologijos ir tapatybės lūžiai“, kurį remia Lietuvos mokslo taryba. Projektą vykdo Lietuvių
kalbos institutas, o kaip partneriai dalyvauja mokslininkai iš VU Filologijos, Istorijos fakultetų, Žurnalistikos instituto, VDU. Kartu jis
yra didesnio, neformalaus keturiolikos valstybių europinio projekto dalis ir turi tikslą ištirti, kaip paskutinių penketo dešimtmečių perėjimas į „dekonstruktyvų“ vėlyvosios modernybės amžių keitė visuomenės nuostatas ir kalbos vaidmens suvokimą. Projektą sudaro
trys dalys: 1) viešosios (TV ir radijo) kalbos raidos tyrimas; 2) nuostatų eksperimentai (kalbos atmainų prestižo matavimai) mokyklose visoje Lietuvoje ir 3) kalbos standartizavimo ideologijų raidos
tyrimas. Kaip tik paskutinis klausimas buvo pamatinis balsas.lt redakcijoje 2010 m. gruodžio 14 d. vykusiame pokalbyje, kuriame
dalyvavo istorikas ir televizininkas Alfredas Bumblauskas, rašytojas ir lituanistas Marius Ivaškevičius, filosofė ir sovietologė Nerija
Putinaitė, kalbininkas ir laidininkas Algis Ramanauskas, istorikas ir
redaktorius Nerijus Šepetys, o jį vedė sociolingvistė ir vertėja Loreta Vaicekauskienė. Čia skelbiamas tekstas parengtas pagal pokalbio išrašą. Pokalbininkų sutarimu, rengiant tekstą spaudai nevengta palikti spontaniškos sakytinės kalbos atspalvio. NŽ-A redakcija

Loreta Vaicekauskienė. Oficialioji lietuvių kalbos ideologija, iš esmės gynybinė ir puristinė, yra ne kartą kritikuota viešųjų autoritetų, kultūros žmonių. Jų nuomone, vis dėlto turėtumėm kitaip pradėti žiūrėti – kalba
yra mūsų tapatybės dalis, ji neturi būti monopolizuota, mes norime turėti teises į bendrinę kalbą, nenorime, kad mums nurodinėtų, kaip, kokį kalbos variantą kada vartoti. Kaip tik Naujajame Židinyje-Aiduose
jau prieš keliolika metų buvo išspausdinta viena iš pirmųjų diskusijų – Manto Adomėno laiškas redaktoriui
„Prieš kalbininkus“. Kai kurie iš jūsų taip pat esate
šiais klausimais kalbėję. Kritika atrodo pagrįsta ir įtikina, bet vis dėlto nėra įsitvirtinusi tiek, kad būtų priimama kaip teisėta. Norėčiau, kad šiandienis pokalbis
suformuotų tam tikrą viešojo autoriteto poziciją, kuri
galėtų gyvuoti lygiomis teisėmis su oficialiosiomis kalbos planavimo ideologijomis. Kartu tai būtų simbolinė
pradžia mūsų projektui. Taigi klausimas, nuo kurio galėtume pradėti, būtų toks: oficialioji ideologija grindžia
savo egzistavimą iš esmės dviem argumentais: 1) tautos išlikimo (kalbai (vadinasi, ir tautai) gresia pavojus,
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todėl reikia daugybės institucijų ir prižiūrėtojų, kurie
išlaikytų ją gryną ir nepakitusią) ir 2) kalbininko kaip
eksperto (ekspertas išmano geriau, todėl turi teisę visiems pasakyti, ką galima vartoti, o ko negalima). Ar iš
tiesų čia galima įžvelgti galios prigimtį?
Nerijus Šepetys. Aš pamėginsiu „pavaryti“ kažkiek
humaniškiau: man atrodo, kad šalia šitų dalykų yra
dar vienas, kuris juos sujungia. Tie, kurie gina kalbą
nuo grėsmių, ir tie, kurie mano, kad mokslininkas specialistas turi pamokyti žmones kalbėti, vis tiek mąsto
sistemiškai. Sistema čia yra tokia: egzistuoja tikrovė,
kurią pavadiname lietuvių kalba. Ji neegzistuoja nei
laike, nei erdvėje, bet slepiasi kažkur labai giliai gūdumoje ir kažkaip esmiškai būdinga lietuvių tautai. Tą tikrovę tyrinėja specialus mokslas, jis atskleidžia ją valdančius dėsnius ir tada normatyviškai pritaiko likusiai
tikrovei, kuri neatitinka, nesilaiko tų dėsnių, valdančių
tikrovę. Kadangi valstybiškai yra įtvirtinta šito mokslo
galia, – ne tik tyrinėti, bet ir instituciškai keisti – tai
mes turim tokią iš tikrųjų (iš XIX a. dar) visų pozityvistų įsivaizduotą mokslų sistemą, kurios viršūnėje ir yra
toks mokslas, remiamas valstybės. Bet kieno vardu tas
mokslas kalba, įdomiausia? Ogi kalbos, kuri iš tikrųjų tokia, kaip jie įsivaizduoja, niekur neegzistuoja. Tos
lietuvių kalbos, kuri yra saugoma, niekas nematė ir ja
niekas nekalba, bet ji yra idealas. Taigi šio keisto mokslo idealusis objektas yra panašus į senovės pagonių ir
dabartinių pagonių stabus, tai susikurtas stabas. Man
atrodo, kad mes čia turime dar kalbėti apie tam tikrą
naują despotiją, kuri sujungia kažkokį dvasinį patyrimą, išgalvotą idealą, kurį įsivaizduojama tikrai egzistuojant, ir galią. Iš kur ateina šita galia? Štai ši struktūra, man atrodo, yra labai miglota ir mes jos nesame
išvilkę į dienos šviesą, nes kalbininkas ir kalbos gynimas yra tokie išoriniai reiškiniai, o už jų dar slypi kažkokia sistema. Man atrodo, tą sistemą apčiuopti būtų
svarbu, nebūtinai čia šiandien.
Loreta Vaicekauskienė. Aš tik turiu vieną komentarą
apie mokslą. Kalbotyra nuo pat pradžios buvo preskriptyvi ir tada iš tikrųjų buvo nurodinėjama, kaip ką sakyti. Bet kai ji tapo mokslu, ji tapo deskriptyvi ir nuo to
laiko tiktai aprašinėjamos kalbos sistemos realizacijos
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arba tiriama pati sistema, bet jau nebeturėtų būti nurodinėjama.
Marius Ivaškevičius. Na, žinot, kalba kaip ir žmogus – jeigu jis visą laiką gyveno nelaisvėje, jis nežino,
kad esama ir kitų egzistavimo būdų. Šiuo atveju taip
yra ir su lietuvių kalba. Mes esam pratę, kad kalba
mus formuoja, ir mes paklūstame tam formavimui.
Žmonės tiesiog nesidomi, kad yra kiti kalbų vystymosi
būdai, daug natūralesni negu šis. Bet aš manau, kad iš
tiesų ta kalba, kuri buvo tuo metu, kai tauta kūrėsi ir
atsikūrinėjo, tikrai buvo apgailėtinos būklės. Man nemažai teko su ja susidurti, tarkime, rašant pjesę Madagaskaras. Ir tuo metu kažkokio diktato reikėjo, nes tai
buvo kalba, – faktiškai mes ją laikom sena, apeliuojam
į sanskritą ir panašiai, – bet iš tiesų tai yra labai jauna
kalba, nes tai, kas joje yra sena, tai būtent valstietiškos, žemdirbiškos visokios sąvokos. Pasaulis, kurį jau
XIX a. pabaigoje atrado šita kalba, pradėdama atgimti,
buvo labai nutolęs nuo jos bagažo ir iš tikrųjų mes turime kalbėti apie jauną kalbą. Buvo, sakykim taip, įvesta
kariuomenė į tą kalbą, tarsi karinė padėtis, norėta ją
galbūt iš tikrųjų apsaugoti nuo tų visų svetimybių, kurių ji buvo pilna, bet, man atrodo, tiesiog ta kariuomenė
laiku neišėjo. Kaip rusai, jeigu būtų nacistus sumušę ir
grįžę į savo Rusiją, tai šiandien visai kitaip mes turbūt
į juos žiūrėtume. Šiandien, man atrodo, nebėra reikalo
taikyti karinę padėtį lietuvių kalbai, nes jinai yra labai
gryna, per gryna lyginant su aplinkinėmis kalbomis –
lenkų, rusų ir kitomis.
Algis Ramanauskas. Ir kartu labai skurdi.
Marius Ivaškevičius. Ir labai skurdi, iš tikrųjų. Ypač
susiduriant, rašant. Ji labai literatūrinė, kas yra didžiulė jos blogybė. Ta prasme kalbėti ja stipriai yra
sunku ir beveik neįmanoma, nes jinai yra dirbtinai sukurta.
Loreta Vaicekauskienė. Kalbam apie bendrinę kalbą.
Marius Ivaškevičius. Taip.
Nerija Putinaitė. Aš čia gal įsiterpsiu. Mantas Adomėnas savo laiške, kuris buvo čia paminėtas, irgi atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje yra draudžiama lietuvių
kalba mąstyti arba lietuvių kalba jausti, bet jis labiau
mąstymą pabrėžė, nes yra eliminuojamos formos, tarkim, kurios, kaip įtariama, neva kilusios iš rusų kalbos,
ir tada labai sunku tampa rasti žodžių. Pavyzdžiui, tai
gali pasakyti bet kuris, verčiantis filosofinius tekstus.
Norėdamas labai taisyklingai viską daryti, negali mąstyti ta kalba. Mąstymas viena linkme eina, o jau kalba
turi kitaip išreikšt. Tarkim, tokį atvejį galėčiau pami-
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nėti, jeigu mes romėnų tekstus skaitytume, filosofinius
arba teisinius, ypač filosofinius: jie filosofuoja kalba,
joje veikia, dėl to ji keičiasi. Vokiečių kalba šia prasme yra daug lankstesnė ir Heideggeris tuo manipuliavo, žaidė formom, kadangi nebuvo tinkamo žodžio minčiai išreikšti. Jeigu pažiūrėsime šiandien, ir dabartinėj
prancūzų kalboj tas pat. Nes iš kur gi tie kalbiniai postmodernistai atsirado? Jie taip pat žaidžia formomis, jie
žaidžia sąskambiais, netikėtais sąryšiais. Tie žaismai į
lietuvių kalbą yra neišverčiami, nes negali šito daryti
paprasčiausiai, na, negali, niekas tau to teksto nepraleis, pirmiausia. Kitas dalykas. Turi logiškai sudėlioti.
Štai dar kas yra Lietuvoje blogai, su lietuvių kalba yra
blogai, kad ieškoma žodžiuose logikos kažkokios. Tik
labai sunku būtų apibrėžti, kokia ta logika yra. Tačiau
dedamos pastangos, kad žodžiai būtų logiški, išraiškos
būtų logiškos, palyginimai. Pavyzdžiui, taip vyksta su
kompiuteriniais terminais. Angliškai niekas nesuka
galvos dėl prasmių, kaip antai, ENTER ar panašūs, yra
„hintai“, nuorodos...
Algis Ramanauskas. Intuityvūs.
Nerija Putinaitė. Intuityvūs visiškai, o lietuviškai yra
išmąstyti, tai yra „vaizduoklis“, per kurį vaizdus matai, arba dar kas nors. Kalbiškai taisyklinga laikoma
tai, ką tu išmąstai, galvoji, kas tai turėtų būti, koks tas
dalykas turi būti, mėgini sugalvoti. Tai reiškia, kalba
eina atskirai, dalykas atskirai, ir mėginama tą kalbą
išdraskyti ir įdėti į ją kažkokį prasmingą žodį. Žodžiu,
man atrodo, didžiausia problema ta, kad yra kalbotyros
diktatas kalbai. Mėginama ją daryt labai labai prasmingą, kad kiekvienas žodis būtų giliai prasmingas,
tiksliai pasakantis apie tą, ką jis žymi. Ypač kompiuterinėje technikoje ar kitur, kur reikalingi naujadarai,
jie atrandami ir įsitvirtina anglų kalboje visiškai pagal
kitą logiką, ne pagal prasmės logiką. Labiau remiantis
asociacija. „Pelė“, pavyzdžiui, taip ir verčiama iš anglų
kalbos. „Spruklys“, kažkas lietuviškai buvo sugalvojęs
„sprukliu“ pavadint. Na koks čia spruklys, gal kad šokinėja ekrane? Bet „pelė“ yra pelė. Nesvarbu, kad tas
daiktas tik iš tolo primena pelę, jokia tiesiogine prasme
nesusieta. Daug prasmingiau būtų pavadinti „rankavedžiu“ kokiu. Tai yra be galo suprasminta kalba, ir ji
tuomet uždaro savyje, negalima ja mąstyti, negalima
improvizuoti, ieškoti.
Algis Ramanauskas. Norėčiau trumpai paaiškint.
Kalbėsiu kaip psichoterapeutas. Taip yra dėl abstraktaus mąstymo stokos. Čia yra kaip karvė, jinai mąsto
labai konkrečiai. Mato žolę, ir viskas.
Nerija Putinaitė. Tai galbūt susiję su vienu aspektu. Kažkada mėginau pagalvoti, kodėl taip vyksta. Ką
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reikštų demokratija kalboje? Vienąkart teko bendrauti su britais ir, aišku, anksčiau ar vėliau, kalbant apie
kalbą, kalba priveda prie Kalbos komisijos. Jie sako,
ką, jūs turit Kalbos komisiją? Sakom – taip, reikia, –
nes kas gi rūpinsis kalba. Paklausiau, ar jie nesijaudina dėl to, kad anglų kalba yra nevaldoma, nes jos procesai nevaldomi. Ji yra Australijoj, Amerikoj, taip pat
ta naujakalbė, kuria kalba, tarkim, Europa Briuselyje.
Anglų kalba visur yra visai kitokia, ją tarsi turėtų kas
prižiūrėti. Anglai sako – ne ne. (Juokiasi) Sakom – o
ką, jūs Britanijoj nesistengiat apsisaugoti, jei jau nėra
Kalbos komisijos, kuri žiūri, kad tikrai viskas kalboje būtų tvarkinga? Ne, sako, neturim Kalbos komisijos.
(Juokiasi)

garantas yra vartojimas. Čia jau susiduria iškart dvi
skirtingos pozicijos.

Algis Ramanauskas. BBC World Service specialiai
yra žinių skaitytojas su klaikiu škotišku akcentu. Tai
yra labai gražu, tai yra įvairovė. Jie to nebijo, jiems
nėra ko bijoti, tas ir yra tos kalbos stiprybė – niekada
niekur nedings.

Algis Ramanauskas. Grįžtant prie paties terminijos,
reikia atšaukti komendanto valandą.

Loreta Vaicekauskienė. Aišku, jos išlikimo garantas
yra tai, kad jinai vartojama, nesvarbu kokiom atmainom, kokiais variantais.
Nerija Putinaitė. Klausimas, žiūrėkite, susijęs su tuo,
kas yra kalbos išlikimo garantas. Lietuvoj įsivaizduojama, kad kalbos išlikimo garantas yra grynumas, ar
ne? O ten, kaip jūs sakot, įsivaizduojama, kad išlikimo

Marius Ivaškevičius. Bet aš manau, galbūt tai yra
tiesiog istorinės tradicijos. Anglų kalba tikrai niekada
tokiame pavojuje nebuvo atsidūrusi kaip lietuvių kalba. Ir dar pakartosiu, buvo pagrindas atsirasti tai gynybinei pusei, iš tikrųjų buvo.
Algis Ramanauskas. Ir tą galima suprasti.
Marius Ivaškevičius. Bet dabar jo nebėra, nes dabar
mes galbūt turime rūpintis kalbos paprastinimu, o ne
jos sudėtinginimu.

Marius Ivaškevičius. Taip, atšaukti, nes iš tikrųjų
dabar tauta yra pavojuje, mes nykstam kaip tauta ir
mums reikės iš kažko pasigaminti naujų piliečių. Aš
nežinau iš ko, Rytų slavų ar kinų, ar iš kažko.
Algis Ramanauskas. Reikia robotus gamint.
Marius Ivaškevičius. [Juokiasi] Reikės, jeigu mes norim, kad tokia tauta išliktų. Jie turės išmokti tą kalbą
ir jeigu mes staiga jiems pateiksim tokią iškart – o Jėzau, žinokit, čia viena sunkiausių kalbų pasaulyje, – tai

Pokalbio dalyviai Nerijus Šepetys, Loreta Vaicekauskienė ir Alfredas Bumblauskas. 2010-12-14

12

naujasis židinys-aidai 2011 / 1

Apie kalbos raidą ir jos vaizdinius: audiatur et altera pars

jie važiuos į Latviją arba kažkur kitur, kur kalba šiek
tiek lengvesnė. Aš manau, kad dabar reikia eiti kalbos
paprastinimo ir išlaisvinimo link, o ne suveržimo. Tiesiog tokia situacija.
Loreta Vaicekauskienė. Alfredai, jūs kažką čia intensyviai rašot.
Alfredas Bumblauskas. Aš konspektuojuosi. Kol kas
dar neįsivažiuoju, tai klausausi, kur aš čia galiu pataikyt į toną ar į temą. Aš nesu taip tiesmukiškai pasisakęs dėl lietuvių kalbos ginties ar neginties, dėl to nesijaučiu turįs teisę šokt čia pirmas prie tribūnos. Tačiau
yra kelios problemos, kurios mane domina. Pirma, kaip
žemaitį, nematantį logikos, kas yra pamatinė vertybė:
bendrinės kalbos grynumas ar tarmių išsaugojimas.
Tie, kurie teigia, kad virš visko yra bendrinės kalbos
grynumas, man regis, nuvertina tarmes. Nebent čia
pradėtų veikti veidmainystė arba „lietuviška logika“ –
„mes už ir netgi prieš“. Man, kaip žemaičiui, kuris kalba namuose žemaitiškai ir netgi darbe su žemaičiais
žemaitiškai, visada kyla klausimų, o kaip tada bus su
tarmės poveikiu bendrinei kalbai? Kai profesoriui Aleksui Girdeniui pasiguodžiau, kad man blogiausia televizijoje su kirčiais, jis nuramino – „nekreipk dėmesio, vis
tiek neįtiksi“ [pasako žemaitiškai]. Istorikai seniai kėlė
Europos problemą Lietuvos istorijoje, tardami Euròpa.
Kalbos „kultūristų“ ilgai šioje erdvėje nesigirdėjo, bet
staigia atsirado „Europà“. Nepatinka – man tai atro-

do kaip gryna zanavykų diktatūra šnekamajai lietuvių
kalbai ir žemaičiams.
Antras aspektas, kuris man svarbus kaip literatūrinės kalbos gerbėjui – labiausiai laukiami įvairių sričių
sąvokų norminimai. Tegul būna tik sistema, apimanti
kurią nors sritį, o ne vyksta kokių nors atskirų punktelių kūrimas, iš ko negali pagauti nei sistemos, nei tvarkos, tik pajunti dar vieną diktatūrą. Kai tik atsiranda
kažkoks sąrašas, man patinka – visada rašiau Chocimas, kalbos komisija pasiūlė Chotinas – rašysim Chotinas. Tačiau dar daug įvairių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos vietovardžių, esančių už šiandienės Lietuvos
ribų, liko nesunorminti. Darbas nepadarytas iki galo.
Vis dėlto blogiau yra su istoriniais vardais, funkcio
nuojančiais lietuvių kalbos erdvėje, kai tekstus reikia
versti į anglų kalbą. Ir čia yra bent dvi problemos – tapatybės dalykai: kiek mes kitakalbes Lietuvos raštijos tradicijas laikome savomis? Ir antra – vardų formų
funkcionavimas pasaulinėje erdvėje. Pavyzdžiui, pasaulis nežino Radvilų, bet žino Radziwiłłus. O ką mes
darysime atsisakė „w“, jei šiandien tiesioginiai šeimos
atstovai Mikalojus ir Motiejus laiko save Radziwiłłais?
Ir trečias dalykas, kuris diskusijos pradžiai yra svarbus. Nereikia važiuoti ant kalbininkų kaip klasės. Jų
yra įvairių. Čia ir būtų proga prisiminti amžiną atilsį Bronį Savukyną. Tai buvo kalbininkas, kurio laikysenoj buvo kažkas keliuotiško ar smetoniško iš tarpukario laikų. Jis buvo tikras kultūros žmogus, plačiai ir
erdviai mąstantis, pats verčiantis. O ir jo pastaba bū-

Pokalbio dalyviai Algis Ramanauskas, Marius Ivaškevičius ir Nerija Putinaitė. 2010-12-14
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davo šiuo aspektu labai svarbi – lietuvių kalbos ekspertams būtų ne pro šalį tapti ir vertėjais, tada suprastų
kalbos problemas žymiai giliau. Ir štai vienas pavyzdys: kiek išlieta energijos dėl sekančios stotelės, priimant kaip prielaidą, kad sekti iš paskos gali tik šnipai. O Bronys Savukynas primindavo, kad egzistuoja
europeizmai. Sequentio annorum – metų seka, metai
nebūtinai kaip šnipai seka vienas po kito, seka yra ir į
kitą pusę. Manyčiau, kad kalbininkai turėtų kautis su
iš aukščiausių tribūnų girdimomis tiradomis: aš skaitau, kad mes pagrinde ant to ir einame, aš skaitau, kad
matomai eiti ir turime.
Marius Ivaškevičius. Aš manau, kad tai labai keista –
žodžių išmetimo iš lietuvių kalbos priežastys dažniausiai esti vienos, o aiškinama visai kitaip. Pavyzdžiui,
staiga suradus panašumo su rusų kalba ar su kokia
nors slavų.
Algis Ramanauskas. Bukai šovinistinės priežastys.
Marius Ivaškevičius. Sleduščee, ar ne? O bandoma
paaiškinti po to jau kažkokia vidine logika, kad sekantis negali būti laike, ir taip toliau.
Loreta Vaicekauskienė. Čia labai panašu, kaip Nerija
kalbėjo. Tai yra metaforos, perkeltinės reikšmės baimė.
Pirma, o antra, reikia lyginti ne vien tik su rusų kalba ir mes rasim daug panašumų kitose indoeuropiečių
kalbose.

raše yra kirčiavimo klaidos ir reikalavimai, – kad visi
vienodai kalbėtume, iš tikrųjų eina ne tik prieš tarmes,
jis eina jau prieš bet kokią įvairovę. Čia jau nebe nacionalizmas, nebe romantizmas kaltas, čia jau kita tvarka, iš kitos, Rytų pusės atėjusi.
Loreta Vaicekauskienė. Atsiprašau, Nerijau, kol nepamiršau. Ar jūs esate girdėję, kad Norvegijoje pagal
įstatymą draudžiama norminti sakytinę kalbą? Kiekvienas kalba savo tarmės atspalviu.
Algis Ramanauskas. Tas labai demokratiška. Kitaip
ir būti negali.
Nerijus Šepetys. Ir dabar apie kirčiavimą... Normaliai, kalbėdamas tu net nesusimąstai, kaip kirčiuoti
kokį skiemenį, nes esmė yra ta, kad tu dedi prasminius akcentus sakinyje. Mąstymas diktuoja, ką pabrėžti, kurį skiemenį, kurio nepabrėžti ir tai vyksta spontaniškai. Prasminis akcentas turi valdyti žodžio kirtį, o
ne atvirkščiai. Nes juk žodis pats kaip toks neegzistuoja, jis egzistuoja kalboje. Kalboje yra „užbaigtos mintys“ – sakiniai, ir tame sakinyje labai svarbu, ką tu nori
pabrėžti. Toks yra kalbinės bendrijos funkcionavimo
būdas ir vaizduotės forma. Taigi šitą vaizduotės ir mąstymo momentą ir bandoma išskirt tomis tvirtapradėmis ir tvirtagalėmis, kurios visada turi būti vienodos.
Loreta Vaicekauskienė. Mes turime vis dėlto savo sistemas, atsineštas iš savo namų ir savo aplinkos, iš savo
tarminės aplinkos, ir kirčiavimas, tartis ar intonacija
yra dalykai, kurie sąmoningai nekontroliuojami. Jeigu
žmogus ieško minties, jis negali tuo metu sąmoningai
kontroliuoti tarties.

Nerijus Šepetys. Ir mąstymas, ir vaizduotė yra tos sritys, kurios mokslui iki galo nepasiduoda ir dėl to kalbininkai, – pavadinkim juos tuo žodžiu, – to labiausiai ir
bijo. Ir aš ne visai sutikčiau, kad XIX ir XX amžių sandūroje tą kalbą reikėjo labai ginti. Tikslas buvo sukurti
bendrinę kalbą ir čia, aišku, tam tikras diktatas buvo,
bet tokių gynybinių nuotaikų nebuvo. Iš tikrųjų reikėjo
tą kalbą padaryt prestižine, iškelti į miestą.

Algis Ramanauskas. Kodėl lietuvių kalboje kirčiavimas yra toks didelis baubas, kodėl jo niekas taip ir nesuvaldo? Gal jo net nereikia valdyti? Mano galva, nereikia valdyti, jį reikia paleisti savitakai.

Marius Ivaškevičius. Skirtingai kalbėjo prie karvės,
suprantat, bet inteligentai neturėjo kalbos.

Loreta Vaicekauskienė. Suvaldo, žmonės juk suvaldo
savo kirčiavimą, jie tiesiog kirčiuoja pagal savo tarmę.

Nerijus Šepetys. Į miestą atkėlus tą kalbą, atsikėlus
į miestą patiems lietuviams, kurių ten kaip ir nebuvo,
atsiradus literatūrai, išplitus laikraščiams, pradėjus
žmonėms daugiau skaityti, – to kuriamojo impulso užteko. Bet jau tada gimė radikalesnės mintys, pradedant
nuo klaipėdiškių atlietuvinimo, nors dar prie Smetonos
tokios mintys taip į instituciją ir neišaugo. Tačiau vėliau iš tikrųjų matome, kad bendrinės kalbos motyvas,
kuris yra svarbus rašytinei kalbai, – kad visi galėtų
perskaityt, – persikelia į sakytinę plotmę. Tas noras, –
sakykime, kai paskaitai, kad didžiųjų kalbos klaidų są-

Algis Ramanauskas. Taip, buityje, gatvėje ir normalių žmonių aplinkoje taip, bet kodėl iš to padarytas labai sunkus...

14

Loreta Vaicekauskienė. Jis yra vienos tarmės, sistemingas tos tarmės požiūriu.
Algis Ramanauskas. Zanavykų.
Loreta Vaicekauskienė. Bet eikim prie dar vieno klausimo. Vis dėlto ir sakoma, kad kalbą kuria visuomenė.
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Tai kiekviename ideologiniame kalbininkų tekste nusistovėjusi klišė: kalbą kuria visuomenė, o kalbininkai
tik pataria. Nerija, sakei, kad kalba negali. Ar kalba
negali? Ar pati galėtum, jeigu būtų galima? Jei tie patarimai nevirstų privalomais, įtvirtintais įstatymais ir
inspekcijomis, ir visa priežiūra, ir dar bausmių sistema, baime, kad galbūt gausi baudą arba tavo redaktorius gaus baudą?
Nerija Putinaitė. Sudėtingi klausimai. Pagalvojus,
kas turėtų kurti kalbą? Kuria kalbą kūrėjai. Tad jeigu
rašytojams, poetams, – nenoriu, bet mėginu įsiteikti, –
yra suteikiama teisė kalbą vartoti tam, kam reikia,
tai yra kūrybiniame procese kalbą kūrybiškai vartoti
ir neleisti redaktoriams išbraukinėti tam tikrų žodžių
ir junginių, metaforų, tuomet neišvengiamai atsirastų įvairovė, gausa. Paprastai įsivaizduojam ar sakom,
kad kalbą „kuria visuomenė“. Koks nors darbininkas,
kuris dirba statybose, kažin ar kalbiškai labai kūrybingas po darbo. Gal tarp statybininkų esama poetų,
filosofų, tačiau po darbo nebūtinai jis su kalba eksperimentuos, pajus ir išgyvens, kad jam trūksta kalbos
įvairovės bei ją kurs. Tačiau jei rašytojai, poetai, tie,
kurie mąsto, arba šiaip kūrėjai, kurie tekstus kuria
ir nori aiškiau išreikšti, ką jaučia, ieško tam sąskambių, tai pasitaiko, kad „sprogsta“ kalba. Tie dalykai ir
žmonėms įsirėžia į jausmus ar atmintį, žmonės juos
perima. Aš įsivaizduoju kaip vieną atvejį kalbos raidos, kuomet žmonės perima tai, kas juos užkliudo, kas
pagauna jų jausmus, pagauna jų mintį. Taip kuriama
kalba yra įžmoginama.
Algis Ramanauskas. Aš norėčiau įsijungt į jūsų pakeltą temą. Drįstu pasigirti, kad esu tas, kuris labai
kruopščiai, irzliai kaip senukas prižiūriu savo kalbą.
Turiu omenyje tuos atvejus, kai duodu interviu. Aš netgi esu sukurpęs sutartį, kurią duodu pasirašyti, kad
mano kalba nebus taisoma. Ir ten yra didžiulis straipsnis, kuriame sakoma, kad nebus keičiami kursyvai į ne
kursyvą ir atvirkščiai, ir taip toliau. Aš labai tą prižiūriu ir linkiu visiems taip daryt, nes yra priimta laikyti,
kad tokia yra tvarka ir čia nieko nepadarysi. O tvarka
yra tokia, kokią mes nustatom, o ne grupelė asmenų,
iš anksto susitarusi arba netgi nesusitarusi, kurie neturi abstraktaus mąstymo ir kurie yra spekuliantai ir
chaltūrščikai.
Marius Ivaškevičius. Teoriškai taip atrodo, kad kūrėjai gali kurti kalbą, bet, matot, čia yra dvi išlygos. Visų
pirma, literatūra jau nebevaidina to visuomeninio vaidmens, kaip gal anksčiau būdavo. Kiek žmonės skaito
poezijos, kur prikurta asociatyvių naujadarų ir panašiai? Dabar televizija kuria kalbą, iš ten eina pagrindinis srautas.
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Nerija Putinaitė. Rašytojai ten taip pat dirba, scenarijus rašo, dialogus rašo. Nors gal jie dažniausiai skurdūs.
Marius Ivaškevičius. Kitas dalykas, visa ta kalbininkų sistema sukurta taip, kad tarsi rašytojas turi teisę
nebūti norminamas, ar ne? Bet kai susiduri su realybe,
tarkime, su knygų leidyba, staiga supranti, kad tą teisę
išsikovoti labai sunku. Nes yra dar grupė žmonių – redaktorius, korektorius, – kurie pradeda tavęs maldauti, sakydami: atsiprašau, čia tikrai yra ar didžioji kalbos klaida, ar mažoji ir mane už tai baus, nes mano
pavardė po to bus parašyta. Aišku, pagaliau gali už jį
sumokėti baudą, jeigu tau labai norisi tą dalyką palikti. Aš dažnai vis dėlto į tuos kompromisus neinu, nes tikrai dėl kalbos grynumo nesinori paaukoti kokios žaismės ar humoro.
Algis Ramanauskas. Aš labai norėčiau pašnekėti, atsiprašau, dabar įsiterpsiu. Norėčiau šiek tiek apginti
tą šviesųjį kalbininkų sparną, kuriam atstovaujate jūs
turbūt. Vienąkart skaičiau labai įdomų Antano Smetonos interviu. Jis pasakė, kad mūsų kalbininkus dažnai
puola nepagrįstai ir žmonės patys prisikuria baubų.
Ir dažniausiai tai padaro žurnalistai, kurie dar didesni beraščiai negu kalbininkai. (Juokiasi) Aš kalbu apie
tai, kad žurnalistai, kalbos redaktoriai, kalbos puskarininkių kohorta, dirbanti redakcijose, bijo savo šešėlio.
Iš tikrųjų kalba nėra taip suvaržyta, kaip gali atrodyti
iš jų darbo.
Loreta Vaicekauskienė. O jums neatrodo, kad tai yra
pasekmė?
Algis Ramanauskas. Be abejo, yra.
Loreta Vaicekauskienė. Ko pasekmė?
Algis Ramanauskas. Pasekmė diktato, monopolijos.
Kalbodaros, kurią mes iš esmės turim.
Loreta Vaicekauskienė. Nes jeigu norma būtų deskriptyvinė, jeigu ji būtų nustatoma pagal tai, kaip žmonės
vartoja, tada mes nesutriktumėm ir neieškotumėm
kitų variantų. Arba specialiai ieškotumėm, bet tokių,
kurie yra kažkieno realiai vartojami variantai.
Algis Ramanauskas. Dabar pažiūrėkim – Valstybinė
lietuvių kalbos komisija. Mano galva, tai yra tinginčių
dirbti, nelabai išsilavinusių žmonių šaika-leika. Jeigu
mes atsidarytume vlkk.lt tinklalapį ir patyrinėtume, ką
retas kas daro iš šiaip žmonių, pamatytume, kiek ten
yra grubių neprižiūrėjimo klaidų. Tiesiog reiktų įleisti
šeimininkę su gera šluota. Ten, kur yra klaidų sąrašas,
tos klaidos kartojasi, blogai administruojama. Tai labai
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simptomiška, nes tas būdinga visai jų veiklai. Jie, žmonės, kurie užsiima kalbodara, liaudies vadinami kalbininkais, jie kuria žodžius, naujus kompiuterijos terminus ir mes matom, kaip yra patingėta daugelyje vietų
pasukti galvą. Pavyzdžiui, yra labai trumpas vienskiemenis anglų kalbos žodis slash, kurį mes žinom kaip
brūkšnį. Kaip jis išverčiamas? Pasvirusis brūkšnelis –
įvardžiuotinė forma plius brūkšnelis, su priesaga. Puikiai
suprantant, kad tokia griozdiška konstrukcija niekada
neprigis, kad žmonės ir toliau sakys slešas, nors, mano
galva, galima buvo pakrutinti užpakalį, šiek tiek pasėdėti prie didelių žodynų, lietuvių kalbos žodžių, surasti
kokį nors seną pamirštą iš pagonybės laikų vienskiemenį, dviskiemenį žodį ir pasakyt: štai va, tas gali tikti.
Marius Ivaškevičius. Tas pats brūkšnys, kuo jis netinka?
Algis Ramanauskas. Tas pats brūkšnys. Mes turim
laptopą. Gerai, tai yra, tai yra...
Loreta Vaicekauskienė. Skreitinukas. (Visi juokiasi,
negali patikėti)
Algis Ramanauskas. Skreitinukas, bet yra siūloma
sakyti nešiojamasis kompiuteris. Ne-šio-ja-ma-sis kompiu-te-ris. Aš gana patriotiškas žmogus ir man tikrai
rūpi lietuvių kalba. Tinginiai yra tie, kurie patingėjo
pasiūlyti ką nors racionalaus, trumpo ir skambaus.
Kiekvienas, atsiprašau, kvailys gali pasakyti nešiojamasis, palaukit, aš turiu daugiau tokių kalbos komisijos pasiūlytų naujesnių žodžių. Yra tiesiog absoliučiai
siaubingų. Yra tokių grubių apsišvietimo klaidų, pavyzdžiui, cool džiazą jie siūlo vadinti šaltuoju džiazu.
Nors šiuo atveju cool yra pavartotas kaip ramus. Šaltasis džiazas dėl to, kad kažkokia bobelė – atsiprašau,
tai ne seksizmas – patingėjo įeiti į gūglą. Šiais laikais
ir Vikipediją galima pasižiūrėt.
Marius Ivaškevičius. Aš galiu pasakyt, kad iš tikrųjų
tie kūrėjai reikalingi. Galbūt jie turėtų būti kūrybingesni, nes, tarkim, kažkoks minimalus norminimas
turi būti. Bet pažiūrėkit, toks jausmas, kad ten iš tikrųjų sėdi senutės, turinčios daug anūkų, nes dauguma žodžių, kurie šiuo metu ateina, naujadarų, jie yra
deminutyvai. Jie mažybiniai – vaikaičiai, kelnaitės ir
taip toliau. Aš kaip rašytojas tiesiog turiu išvengt šitų
žodžių, nes jie man gadina visą tekstą.
Algis Ramanauskas. Atsiprašau, jūs mokėsit kortele
ar kortelyte? (Visi juokiasi)
Nerijus Šepetys. Zanavykai labai mėgsta malonybines formas.
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Algis Ramanauskas. Aš dar, atsiprašau, įsiterpsiu.
Tai kaip virusas, paplitęs ortodoksiniam sparne. Žmonės, kurie dažniausiai nemoka anglų kalbos, jie labai lygina su anglų kalba. Jie sako, kad anglų kalboje veiksnys neina po tarinio, arba atvirkščiai. Nors iš tikrųjų
gali tai padaryti laisvai ir tai bus poetinė forma. Ir tada
sako: užtat mes žodį mama galim pasakyti apie 20 formų. Ir vardija: mamytė, mamyčiukas, ir padaro tokią
tiradą. Čia, suprask, yra didžiulis privalumas prieš anglų kalbą, nes angliškai negali pasakyti dvidešimčia
būdų mama. Taip prieinama iki visiško absurdo.
Loreta Vaicekauskienė. Neteisinga apskritai lyginti
kalbas kaip turtingesnes ar skurdesnes. Kalba yra tokia, kokia reikalinga, kokią susikuria bendruomenė.
Nerija Putinaitė. Lyginimas susijęs labiau su išskirtinumo poreikiu, kurio dominavimas gadina kalbos gyvenimą. Tauta, kuri su tapatybe turi problemų ir kuri
nori savo tapatybę visokeriopai įmuziejinti arba iš jos
padaryti tokį tvirtą daiktą, už kurio gali kabintis atsidūręs nežinomose situacijose, griebiasi ir kalbos. Kalba
tuomet yra įsivaizduojama kaip patvarus inkaras iš senienų muziejaus, į kurį įsitveri, tačiau taip pat kuriuo
didžiuojiesi, nes inkaras „išskirtinis“, kitoks nei kiti inkarai. Kai išskirtinumas toks svarbus, tuomet pradedami legitimuoti represiniai veiksmai dėl išsaugojimo.
Atsiranda žmonės, kurie prižiūri, kad kalba ir liktų išskirtinė, jos ir raida formuojama kaip išskirtinės kalbos. Prižiūrima įdėmiai, nes jeigu įleisi, kaip sakoma,
kiaules į pupas, tai išskirtinumo nebeliks, viską ten
ištryps. O kiaulės... Tai mes visi čia turbūt esam tos
kiaulės, kurios...
Algis Ramanauskas. Aš nevalgau kiaulienos.
Nerija Putinaitė. Na, bet pupas turbūt valgot.
Algis Ramanauskas. Valgau.
Nerija Putinaitė. Va, apie tai ir kalbu. Trumpai, dalykas yra susijęs su tapatybės klausimu, nes visą laiką
Lietuvoje emocijų lygyje tapatybė siejama su kalba, jos
senumu, išskirtinumu. Iš čia išauga naujos baimės dėl
to, kas įvyks, jeigu kalba bus kitokia, ne tokia. Manyčiau,
kad tai tikrai labiau psichoanalitikų darbas – viską paaiškinti. Baimė prarasti save yra labai stipri, įsitvirtinęs nepasitikėjimas. Svarstant, jeigu iš tiesų galiausiai
kada nors tapsim normalia tauta, kuri kitaip galvos,
veiks, labiau pasitikės savimi, baimė, dabar įsikabinusi
į būtinus saugius ir išliekančius atributus, turėtų dingti.
Nebestatysim Valdovų rūmų, galbūt nebesureikšminsim kalbos ir jos labai specifinio pavidalo. Bet kaip tai
pasiekti? Tai nėra tiktai kalbos reikalas, nes visuome-
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nė palaiko diktatą. Jeigu nepalaikytų ir jeigu priešintųsi, būtų įvykęs sąjūdis ar revoliucija, kuri išlaisvintų
kalbą gyvenimui. Tačiau dabar diktatą tauta palaiko.
Algis Ramanauskas. Įvyks, įvyks, mano galva. Aš
manau, kad taip yra dėl to, kad mūsų etninė grupė turi
labai mažai demokratijos patirties.
Marius Ivaškevičius. Laisvės.
Algis Ramanauskas. Taip, baudžiava XIX a. maždaug per vidurį, smetoninis režimas, aksominis fašizmas, po to sovietmetis. Ir žmonės pripratę. Bet tai, kad
mūsų vaikams ir anūkams teks srėbti šitą smirdančią
chaltūrščikų privirtą košę, tai aš nė kiek tuo neabejoju
ir kada nors įvyks perversmas. Jis dabar jau iš esmės
pradeda vykt.
Marius Ivaškevičius. Aš norėčiau dar pakomentuoti Nerijos mintį apie pasididžiavimą kalba. Iš tikrųjų
įsigilinkim, kuo mes didžiuojamės. Kalbos senumu. Ką
tai reiškia? Reiškia, kad ši kalba nesivystė, nes juk visos kalbos išėjo iš to paties kamieno. Mes esame arčiausiai kamieno, tiesiog ja per mažai žmonių kalbėjo ir ji
sustojo savo vystymesi. Tai dabar mes didžiuojamės
tuo, kad esame neišsivystę. Iš esmės tai yra šiek tiek
absurdas, kai įsigilini.
Algis Ramanauskas. Aš manau, kad tai yra labai gražu ir romantiška, kad mūsų kalba liko viena mažiausiai pakitusių. Čia yra dalykas, kuriuo galima didžiuotis žaismingai.
Marius Ivaškevičius. Žaismingai, taip.
Algis Ramanauskas. Bet neperlenkiant lazdos. Ir čia
pat netrukdant kalbai vystytis. Tai vienas dalykas. Kitas, žmonės per tiek laiko iš tikrųjų ėmė bijoti, kad jeigu nesaugosim savo kalbos taip, kaip jiems atrodo yra
teisinga, kaip ji dabar saugoma, tai mes išnyksim. Ne,
niekur lietuvių kalba nedings. Per tiek laiko niekur nedingo ir niekur neišnyks. Ir tai yra visiškai nereikalingas baubizmas, kurį sukūrė žmonės iš anksto net nesusitarę ir kurie taip mėgsta chaltūrinti.
Nerijus Šepetys. Bet tai ta literatūrinė kalba puikiausiai vystėsi į visas puses, į šonus makalojosi. Užtenka
palygint Mažvydą su Daukša ar, nežinau, tą patį Olševskį ar išeivių dramaturgus, vien palygint Algirdą
Landsbergį su Kostu Ostrausku. Ta prasme, kalba visur vystosi į visas puses.
Algis Ramanauskas. Aštuonioliktas amžius, Donelaitis. Archaiškai ir juokingai skamba, bet tai buvo gana
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turtinga sakinių forma ir žodžių vartojimas. Ir jeigu
būtų buvę leista vystytis, jeigu nebūtų buvę spaudos
draudimo, jeigu viskas būtų buvę taip, kaip galėjo būti,
kaip Vakarų Europoje gyvenančių etninių grupių atveju, tai mes turėtume žymiai patogesnę, žymiai geresnę,
mano galva, kalbą.
Nerijus Šepetys. Bet prie Smetonos kiekvienas periodinis leidinys faktiškai turėjo besusiformuojantį tam
tikrą savo kalbėsenos stilių. Gali sakyt, kad ten buvo
redaktorių diktatas, bet jie vis tiek kūrė skirtingus stilius. Nebuvo, sakykim, kad visi vienodai rašytų. Aišku,
prie sovietų ta lietuvių kalba tapo vienoda iš principo,
pasidarė daug dirbtinesnė... Bet mes dabar visi – rašytojai, poetai, šoumenai, redaktoriai – visi kuriam tuos
žodžius po truputį. Iš apačios gausybė tų žodžių randasi, skleidžiasi, tik jie kažkodėl neatsiduria toje institucijos erdvėj.
Algis Ramanauskas. Aš manau, kad reikia mažiau
kreipti dėmesio į fantominius baudų baubus.
Nerijus Šepetys. Aš laukiu, man duokit baudas. Aš
kiekvienam žurnalo numeryje specialiai po vieną kitą
didžiąją kalbos klaidą palieku be kursyvo, be kabučių
ir laukiu, kada. Ateikit pas mus, ateikit...
Algis Ramanauskas. Tai jūs labai drąsus žmogus.
Nerijus Šepetys. Dabar galima, aš dešimt savo mėgstamiausių didžiųjų kalbos klaidų perskaitysiu? Tai didžiosios kalbos klaidos, už kurias galima duoti (gauti)
nuo trijų šimtų iki pusantro tūkstančio litų. Tai štai
mano mėgstamiausios dešimt iš didžiųjų kalbos klaidų: rūgoti arba rūgotis, kolioti arba koliotis, bliuznyti.
Tai čia iš tų negražių. Dabar trys iš gražių – rėdytis
arba rėdyti, boti arba neboti ir bevelyti. Vargšas raštininkas Bartlbis: aš tik vakar aptikau, kad bevelyti vis
dėlto irgi negalima.
Loreta Vaicekauskienė. O mėgavaisi tuo žodžiu žiūrėdamas Kazlo spektaklį.
Algis Ramanauskas. Daug kas labai nustebo, sužinojęs, kad bevelyti, pasirodo, yra didžiausia klaida.
Nerijus Šepetys. Taip pat čia žodžiai, kurie uždrausti kai kuriose situacijose, tai yra: iššaukiantis, tūlas,
sykį, gi. Tai va šitą dešimt žodžių man labai patiktų
pavartoti viename sakinyje. Kiek mes čia prisirūgojom,
prisikoliojom, prisibliuznijom, bausmės nebodami iššaukti – gi tūlam turėtų ausys kaisti; tokio žurnalo jis
bevelytų išvis nebeskaityti, sykį jau vyr. redaktorius gėdos nebeturi.
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Algis Ramanauskas. Beje, mes rizikuojam būti nepopuliarūs, bet, mano galva, priešdėlis da- yra dar ir kaip
vartotinas, nes jam nėra pakaito. Nes ką reiškia da-?
Damušti, daeiti? Yra siūloma prieiti, nueiti, taip? Bet
tai visiškai ne ta prasme.
Loreta Vaicekauskienė. Bet čia yra jau tas minėtas
raiškos dalykas, kurio trūksta. Semantiškai šito trūksta. Jo kilmė, beje, nenustatyta, tai nebūtinai slaviškas
skolinys.
Alfredas Bumblauskas. Vėl prisiminsiu Savukyną.
Jis visada prie neišgertos taurelės sakydavo – negi sakysi pripilti? Nes jis visada šliurpčiodavo ir niekada neišgerdavo taurelės iki galo. Bet tai nereikšdavo, kad jis
baigė jau sėdėt. Jam reikia dapilti. Ir kas tada įvykdavo? Būdavo prisimenama daina Kas do sodai, do sodeliai, ir Bronys oriai pagrįsdavo mintį, kad priešdėlis
da-, do- gali būti labai archaiškas.
Nerijus Šepetys. Ir leisdavo dapilti. (Nusijuokia)
Alfredas Bumblauskas. Taip. (Juokiasi)
Nerijus Šepetys. Nes kitaip neįmanoma.
Marius Ivaškevičius. Aš manau, kad taip viską iš kalbos išmetant labai stipriai naikinamas sinonimiškumas. Ir dar vienas dalykas – naikindami darom kalbą
vienam skoniui. Nes kiekvienas iš tiesų turi savo. Kaip
gėrimus, vienas mėgstam vyną gert, kitas degtinę, atitinkamai atsiranda kitas charakteris. Pagaliau vyras,
moteris, senas, jaunas, miestietis, kaimietis. Dabar
gi ta kalba mus visus įspraudžia į kažkokį vieną charakterį, vieną stilių, kuriuo mes visi bandom šnekėt.
Galbūt tiktai tonacijomis galim šiek tiek išreikšti savo
emociją ar kažką. Bet turi būti galimybė išreikšti kalba
individualumą, kalba turi turėti didesnį spektrą, negu
ji šiandien turi.
Algis Ramanauskas. Skaitydamas interviu ir nematydamas, kas yra interviuojamas, turėtum atpažinti iš
jo kalbos. Kas kol kas yra neįmanoma, nes sėdi kokia
nors mergaitė redakcijoj.
Nerija Putinaitė. Arba berniukas. (Nusijuokia)
Algis Ramanauskas. Arba berniukas, beje, berniukas, ko gero, net dažniau. Ir jeigu parašai metaforą „aš
ryte atsikėlęs turiu pasukt galvą, ką veiksiu toliau“,
žodį pasukt randi kabutėse. Tai yra karvės mąstymas –
abstraktaus mąstymo stoka.
Marius Ivaškevičius. Arba jaučio.
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Algis Ramanauskas. Arba jaučio. (Juokiasi)
Alfredas Bumblauskas. Dabar leiskit man suformuluot tris tezes, prie kurių, mano manymu, mes priėjome. Pirma tezė yra: leidžiat man kirčiuot taip, kaip
žemaitiškai kirčiuočiau. Yr Euruopa, o ne Europà. Ir
dėl to man ir literatūriškai bus Euròpa. Čia aš – kaip
žemaitis. Antra tezė: visi pripažįstam kalbininkų kaip
klasės egzistavimo teisę, tačiau kartu pripažįstame,
kad yra darbų, kurių jie, kaip ir visi, yra nedadarę. Trečia tezė: jų darbai, kurie ir padaryti, o juo labiau nedadaryti, turi būti rekomendacijos, o ne diktatūra. Bet
tada reikia kelti klausimą, kuris man svarbiausias – iš
kur atsiranda diktatūra ar jos siekinys? Algis čia pradėjo sakyt apie demokratiją. Iš tikrųjų tos demokratijos mūsų istorijoje buvo mažai, dar mažiau laikotarpių,
kuriais gyvenome su lietuvių kalba kaip oficialiąja kalba. Grubiai sakant, šimtmetis. 1901-aisiais Jonas Jablonskis sunormino net abėcėlę, galutinai išgrūsdamas
dvigubą w, kurią Vincas Kudirka dar 1889 m. leido. Ir
vis dėlto aš nesuvesčiau visko į demokratijos problemą.
Kalba judėjo į priekį ne tik tarpukariu, bet net sovietmečiu. Jau ko vien verta buvo baltistų mokykla Vilniaus universitete, lietuvių kalbotyra buvo gerokai pralenkusi kitus humanitarinius mokslus. Taigi per visą
XX amžių lietuvių kalba sunkesnėmis ar lengvesnėmis
sąlygomis buvo puoselėjama.
Tad kodėl dabar yra tokia keista būklė, apie kurią
mes čia šnekame? Manyčiau, kad mums reikėtų pažvelgti į bendrųjų kalbos istorijos vaizdinių ar net dar
bendresnių kultūros istorijos vaizdinių pusę. Koks yra
kalbos istorijos vaizdinys? Visi nustemba, kai provokuodamas pasakai, kad lietuvių kalbos nebuvo Vytauto laikais, – atrodo, tik to baltarusiai ir laukia. Ogi
pridurkim, kad nebuvo bendrinės, arba literatūrinės,
lietuvių kalbos, ir viskas stosis į savo vietas. Tačiau ne
vienoje auditorijoje esu susidūręs su nuostaba, kad lietuvių kalba ne atgimė, o užgimė Auszros laikais, ar kad
Birutė su Kęstučiu nemokė Vytauto iš lietuviškų pagoniškų maldaknygių.
Kita vertus, visi pripažįstam Mažvydo ar Daukšos kūrybą, Baranausko ar Jablonskio naujadarus, kurių dalis
net neprigijo. Taigi per visą Lietuvos istoriją vyksta kalbos kūryba ir ji pabaigos neturi. Mamučiukų gali būti
kelios dešimtys, kaip šiaurės tautelės turi dešimtis ledo
pavadinimų. Lygiai taip pat turime dešimtis arklio plauko pavadinimų. Bet kai reikia žirgo funkcijų, tik neseniai
yra sugalvoti žodžiai – eidininkas ar jodininkas. Tokių
žodžių nebuvo tarmėse, nes nebuvo tokių funkcijų. Tai
štai, visa šiuolaikinė lietuvių kalba yra naujausių laikų
kūryba. Kodėl toks teiginys iššaukia pasipriešinimą?
Todėl, kad mūsų kultūros istorijos vaizdinys yra diamet
rialiai priešingas šitam. Nerija susidūrė – tik paabejojo
Jono Basanavičiaus idėjų autoritetu ar aktualumu šiai
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dienai ir gavo lupt iš visų pusių. Jonas Basanavičius
neva mums paliko testamentą, kad reikia surasti praeities audrose dingusią savotišką baltų Atlantidą, t. y.
tobulą, tyrą ir gražią ikikrikščionišką kultūrą. Kadangi,
anot Daukanto, susiedai turėjo žymiai mažiau padorumo negu pagonys lietuviai, tai jie ir išvedė lietuvių tautą
į nedoras lankas. Todėl nenuostabu, kad dalis kalbos gynėjų kartu yra gedgaudistai, kuriems krikščionybės įvedimas pradeda Lietuvos ir lietuvių kalbos degradaciją.
Taigi mūsų aptariama tema tėra idėjų aisbergo viršūnė,
o po ja yra ištisas baltofilinių idėjų pasaulis. Įsivaizduojama praeityje buvus tai, ko per šimtą metų mokslas
taip ir nerado – baltų civilizacijos, prilygstančios antikinėms civilizacijoms ar šalia šių esantiems keltų, germanų ar skitų pasauliams. Tada ir telieka sąvoka „dainų
ir žodžio“ civilizacija ar kad (kitaip nei su kitomis kalbomis) lietuvių kalba yra daugiau negu komunikacija.
Nerija Putinaitė. Kodas?
Alfredas Bumblauskas. Taigi kalba yra Atlantidos
kodas, kurį mes turime kažkokiu būdu atpažint, o tai,
apie ką mes čia šnekam, veda į šoną. Štai kodėl kova su
kalbos „atlantais“ yra didele dalim donkichotiška, nes
vėjo malūnai yra didesni negu mums atrodo.
Marius Ivaškevičius. Aš nemanau, kad jie dideli.
Algis Ramanauskas. Negalima kišti lazdos į matricą.
Marius Ivaškevičius. Man atrodo, mes pervertinam
tuos vėjus mitus senųjų.
Algis Ramanauskas. Man irgi taip atrodo. Visa tai
tvyro ore, visa tai kada nors pratrūks ir baigsis, visa ta
klaiki matrica su klaidom.
Marius Ivaškevičius. Aišku, mums trūksta, nežinau,
čia paveldas ar kas, maišto dvasios, kuri šiuo atveju
irgi reikalinga, mums jos trūksta. Pažiūrėkit, Seimas
neatakuojamas jau kuris laikas. Graikijoje ar Londone įvedus žymiai švelnesnius mokesčius buvo daužomi
langai. Mes linkę susitaikyti.
Nerija Putinaitė. Tai gerai ar blogai?
Marius Ivaškevičius. Aš manau, kad tai nėra visiškai
gerai.
Alfredas Bumblauskas. Bet, matot, vardan ko? Tai ir
reikia susitaikyt, sakysim.
Algis Ramanauskas. Aš manau, kad šiuolaikinės
technologijos, internetas, priėjimas prie literatūros,
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žymiai geresnis kitų kalbų mokėjimas negu anksčiau
kad buvo, – visa tai padarys savo gerą darbą. Tai tikrai
nepražudys lietuvių kalbos, bet leis kritiškai mąstyti
ir lyginti žymiai didesniam kiekiui žmonių negu galėdavo anksčiau. Ir galų gale kažkas, ne tiktai mes čia,
bet ir vaikai, ir paaugliai supras, kad karalius yra nuogas, kad kalbodara užsiimantys neturi ir negali turėt
jokios licencijos tam. Ne tiktai dėl to, kad to negali būti
iš principo, bet pirmiausia dėl to, kad jie yra beraščiai ir
chaltūrščikai. Aš manau, kad po kažkiek dešimtmečių
mes kalbėsime geresne, turtingesne ir gražesne lietuvių kalba. Ir kalbėti ta gražia, amžiną atilsį, Arno Roseno dikcija, ta tikrai puikia lietuvių kalba bus prestižas,
iš jos mes atpažinsime tikrą inteligentą.
Nerija Putinaitė. Aš nesakyčiau taip optimistiškai.
Nes man atrodo, kaip kad profesorius paminėjo, procesai vyksta žolės lygyje, kai kalbam apie internetą, apie
viską, kas nauja. Jie skatina kurtis kalbos elitą (ar kaip
jį vadinti), kuris jaučiasi kaip vienintelis atsakingas už
tautos išsaugojimą, nes kiti tos grėsmės nesuvokią. Jis
vienaip ar kitaip institucionalizuojasi ir užsibarikaduoja taisyklėmis, įsitvirtina reikšmingose vietose, jaučiasi moraliai tvirtas, nes mano, kad iš tikrųjų žino, kaip
turi būti. O žmonės, kurie tvirtai žino, kaip turi būti,
anksčiau ar vėliau, ar dėl mūsų demokratijos nebrandumo, jie patenka į atsakingas pozicijas. Jie tampa dabartiniame populistiniame visuomeniniame ir politiniame lietuviškame klimate labiau įtikinantys nei tie,
kurie svarsto ir abejoja, kurie mąsto. Nes jie turi savo
tikslą, turi savo misiją. Vis dėlto nenuvertinčiau ir kylančių neopagoniškų, neo-pseudo-patriotinių jėgų galios, nes matant, kokios jos, kiek jose daug diktato ir
mažai minties, jos turi didelę įtaką aplinkai. Nevardinant konkrečiai, pasižvalgius aplinkui, galima matyti,
kaip tai vyksta. Sakot, plečiasi internetas, žmonės modernėja. Tie, kurie modernėja, kurie mato alternatyvas
ir galimybes, jie nėra akli kovotojai, nes jiems yra gerai.
Jie vadovaujasi pozityviais dalykais, todėl jiems yra gerai. Kovoja tie, kurie yra gynybiški, kurie mato bjaurias
puses ir smulkmenas, o tokių visuomet bus, jei norima
pamatyti. Dabar yra kovojama prieš globalizaciją, prieš
neva amerikietišką kultūrą, ar kaip kitaip ji yra negatyviai vadinama. Ir toks procesų pavadinimas, kalbėjimas apie juos skatina dar tvirčiau užsibarikaduoti, ir
tai matom įvairiose reakcijose. Nepriklausomybės pradžioje galvojom, kad išsilaisvinsim, kad išsivaduosim
iš užtvarų. Bet dabar atsiranda naujų savos gamybos
pertvarų, naujų tvirtovių atsiranda, kurios sąmoningai
tvirtinamos ir ginamos.
Algis Ramanauskas. Suprasdamas puikiai, ką jūs
turite omeny, drįsčiau oponuoti, nes, mano galva, šitie
procesai kaip tik ir parodo, kad žmonės drįsta išdrįst.
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Naujų dalykų, kurie pas mus atėjo su demokratija ir
technologijomis, teigiamas aspektas yra žymiai daugiau sveriantis negu jo sukeltas atoveiksmis. Būtent
šitie ortodoksiniai, pagoniški dalykai ir panašiai. Atėjo
žymiai daugiau gerų dalykų, negu naivi, dažnai ksenofobiška reakcija į juos.
Nerijus Šepetys. Bet klausimas čia yra, kas taps institucija iš tikrųjų, ir ar to reikia. Jeigu pavyktų politiškai
taip pasiekti, kad, sakykim, tegul žmonės turi mitus
apie Atlantidą, bet tegul jie iš to nedaro mokslo. Tegul
būna mitas, bet nedaryk iš jo logo, nes vertimas iš mito
į logo kalbą ir yra iš esmės ta platoniška klaida. Be reikalo šitaip. Žmonės tegul turi savo mitus, bet jie iš to
nori daryti mokslą. Ir jeigu tu darai mokslą, tai tampa
švietimu, jeigu švietimu, tai tampa norma. Tai čia šitoj
vietoj jeigu galima būtų tą prastumti idėjų įgyvendinimo konkurenciją, kuri jau dabar kažkiek moksle veikia, antai būtų paskelbta: yra idėja – lietuvių kalbos
saugojimas, gynyba, konkuruokite projektais. Kurie
nukonkuruos kitus, gaus valstybės finansavimą, tegul tą kalbą prižiūri. Blogai dirba? Tegul kitą sykį kiti
daro. Būtų gerai, jeigu šitoj vietoj atsirastų žaismės.
Tikrovėje juk vyksta tų gražių, gerų dalykų, bet jie į
viešumą neišeina, nes viešumoje pirmiausia yra dalykai, kurie institucionalizuoti. Nebūtinai valstybės, galbūt komercinių televizijų, galbūt prodiuserių ribotos
vaizduotės, galbūt dar kažko. Nieks neliepia tokių laidų visiems rodyt per teliką, nes ką rodys, vis tiek žmonės žiūrės, jokio skirtumo. Kitos gi rodys daug geresnį
daiktą, žiūrės geresnį, rodys šūdinesnį – žiūrės šūdinesnį. Tačiau čia kalta yra vaizduotė: įsivaizduojama, –
bet ką žmonės pamanys, ką kalbininkai pasakys? Tai
va ta mūsų skurdi ir ribota vaizduotė, kurioje iš tikrųjų tuštoka, mūsų mąstymas, kuris vangokas. Realiai gi
mes kaip kalbam? Mes sakome žodžius, kurie mums
šauna į galvą. Mes nežinom, iš kur jie ateina, nu tik
rai nežinom. Nežinom, ar ta kalba yra tikrovė, ar jinai
tik komunikacija. Kas gali pasakyt? Kalba yra kažkuria prasme stipresnė ir jos iki galo nesuvaldysi. Bet ką
daryt, jeigu žmogui nieks nešauna į galvą? Jeigu jis neturi ką pasakyt? Tai kokiais nori turtingais žodžiais jį
apipilk. Problema, kad dažnai žmogus iš tikrųjų, pasak
Petro Kimbrio, neturi ką pasakyti. Tai čia jokia kalba
neišgelbės.
Loreta Vaicekauskienė. Yra dar viena problema, apie
kurią aš labai norėčiau, kad mes pakalbėtume. Padariniai šitų visų ideologijų – tai nepasitikėjimas savo kalba, baimė, kuri mums neleidžia viešai kalbėti, kuri surakina mūsų mintis.
Algis Ramanauskas. Čia tas „atsiprašau kalbininkų,
jei ne taip pasakysiu“, „atsiprašau kalbininkų“.
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Loreta Vaicekauskienė. Taip, šitas atsiprašymas kartais būna tiktai žaismas, bet iš tikrųjų matyti, kad yra
sunku. Mes atlikome žurnalistų tyrimą praeitais metais ir jie sakė, kad yra sudėtinga, kai tau kalbant kartu reikia galvoti apie taisykles. Tai varžo mintis. Žiūrėkit, koks ryškus simptomas. Žmonės įsitikinę, kad
nemoka lietuvių kalbos. Dalyvavau praeitais metais
Filologijos fakulteto diplominių darbų įteikime, kur
Lietuvos Prezidentė sveikino diplomantus. Nukrypusi
nuo scenarijaus, nuo savo parašytos kalbos, ji pasakė
keletą žodžių. Ir pirmiausia pradėjo nuo atsiprašymo,
kad jos kalba nelabai gera, nes ji yra... vilnietė! Taip
sako Prezidentė!
Algis Ramanauskas. Tai yra baisu.
Loreta Vaicekauskienė. „Mano kalba yra bloga“ – Prezidentė atsiprašo būdama lituanistų aplinkoje. Mano
kolega ateina į vaikų darželį, auklėtoja sužinojo, kad
jis yra kalbininkas, na, institute dirbantis, tai kiekvienas tėvų susirinkimas prasideda auklėtojos atsiprašymu, kad ji nemoka kalbėti. Arba konsultacijų telefonas
institute. Skambina, klausia dėl elementarios frazės –
„padėkit, jūs geriau žinot“. Aš sakau, kodėl jūs klausiat
manęs šitokio dalyko? Sako, jūs gi žinot geriau, o mes
nemokam lietuvių kalbos. O tada kalbos saugotojai ir
sako: žmonės prašo, mes padedam.
Nerijus Šepetys. Bet tai jau grynai sovietinis daiktas.
Algis Ramanauskas. Aš, žinokit, televizijoje dirbdamas irgi dažnai su tuo susiduriu. Atkiši mikrofoną
žmogui, jis ir taip stresuoja, ir pradeda: aš atsiprašau,
jeigu ne taip pasakysiu, atsiprašau kalbininkų. O kalbant apie Prezidentę, aš pats vilnietis ir man vilnietiškas akcentas, arba tarmė, yra vienas baisiausių, tiesą
sakant. Man baisesnis tiktai suvalkietiškas (juokiasi),
aš truputį juokauju. Bet vis dėlto tai yra vilnietiškas
akcentas ir jis turi teisę egzistuoti su visais tais mūsų
gerbiamos Dalios Vylnius, nūlis ir dūrnas. Tai skamba
klaikiai, bet tai yra tarmė ir tikrai nereikia atsiprašinėti chaltūrščikų iš VLKK dėl to, kad kažką ne taip
tari.
Alfredas Bumblauskas. Bet netgi tai simptomatiška.
Čia aš nekalbu apie tai, kaip Prezidentė, kad esu vilnietis ar vilnietė...
Loreta Vaicekauskienė. Miestietis.
Alfredas Bumblauskas. Miestietis. Vadinasi, iš šito
plaukia mintis, kad...
Nerijus Šepetys. ...kalba priklauso kaimui.
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Alfredas Bumblauskas. Mieste yra blogai, gera kalba
yra kaime.
Nerijus Šepetys. Arba girioj.
Alfredas Bumblauskas. Girioj, va būtent.
Marius Ivaškevičius. Išvis kaimas yra gėris lietuvio
sąmonėje.
Alfredas Bumblauskas. Tai štai, ir vėl prieinam prie
bendresnių dalykų.
Nerijus Šepetys. Natūralus produktas, – šia prasme
Arūnas Sverdiolas yra atkreipęs dėmesį į tą natūralumą kalbos, kai įsivaizduojama, kad tai yra tarsi natūralus augalas. Tas, kas iš tikrųjų yra kūrinys, po to
jau atgaline tvarka pripažįstamas kaip augalas, kuris
natūraliai suaugęs su mumis, ir mes bet ką darydami
iškart jį pažeisim, todėl reikia jį visaip puoselėt. Man
atrodo, kad kuo daugiau atsiras tokių kalbajobų, kurie kirs šventąsias ąžuolų giraites, kaip kadaise Jogaila su Vytautu, tuo bus geriau. Reikia kirsti šventąsias kalbos ąžuolų giraites. Kuo daugiau redaktorių
ar kalbininkų tegul eina į viešumą, kaip, pavyzdžiui,
dešimties kalbininkų kreipimasis grąžinti Römeriui
umliautus, nusiųstas Kalbos komisijai. Komisija šią
iniciatyvą nugesino: daugmaž negrąžinsim umliautų,
tegul Seimas sprendžia. Bet va yra tokių iniciatyvų,
kai, sakykim, net profesionalai gina lietuvių kalbą nuo
ideologijos, galios ir, kaip sakoma, duokim jiems laisvai kvėpuoti.
Algis Ramanauskas. Čia labai svarbus momentas
žmonėms, kurie mus žiūri ir skaito išrašytą mūsų pokalbį. Teneatrodo, kad čia susirinko anarchistų, kuriems nieko švento nėra, būrelis. Aš toks tikrai nesu ir
žinau, kad tarp kalbininkų yra šviesių ir blaiviai mąstančių žmonių. Man atrodo, kad mūsų pareiga jiems
padėti apsiginti nuo to ortodoksinio sparno, nuo tų
garšvų, kurie arba kurios teigia, kad jeigu moteris savo
mergautinę, tekėjusios moters priesagą keičia kaip jinai nori, dėl to ji yra šliundra. Prieita iki tokių dalykų
ir tai daro Lietuvių kalbos institute dirbantys asmenys
kaip Kazimieras Garšva. Tai yra siaubinga. Ir pasirašo
Justinas Marcinkevičius turbūt nė nematydamas, ką
pasirašo. Tai yra skandalinga. Mes turime palaikyti
kitą sparną, apie kurį visuomenė beveik nieko nežino,
nes visuomenės akyse kalbininkai yra vienalytė masė.
Nerijus Šepetys. Taip, eiti ekspertų vardu ir sakyti,
va, mes čia kuriam kalbą, mes irgi esam ekspertai ir
galim pasakyti, kad iš tikrųjų turi būti truputį kitaip.
Kad yra reikalinga užsiimti norminimu ir kūrimu, tam
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tikrų dalykų teikimu, bet va šalia to yra ta erdvė, kuri
privalo likti laisva.
Marius Ivaškevičius. Aš manau, jeigu čia mes įvardijame ideologiją kalbos... Tos ideologijos yra viena tokia
didelė esminė klaida – graži kalba tikslas, ar ne? Kalbos gražinimas, mes turėsime gražią lietuvių kalbą...
Kalba neturi būti graži, nes iš tiesų tas gražumas, toks,
sakykim, mergaitiškas gražumas, jis tikrai nepriduoda kalbai gyvybės. Jis, priešingai, įstato ją į natiurmorto rėmelius. Iš tiesų kalba iš dalies turi atspindėti ir
išreikšti taip pat ir negražius reiškinius, kuriems mes
paprasčiausiai labai dažnai neturime instrumentų.
Pradedant nuo keiksmažodžių, kurie pas mus neegzistuoja, ir apskritai visko.
Alfredas Bumblauskas. Leiskit man įsiterpti dėl to,
kas pasakyta apie keiksmažodžius, ir pacituot dabar.
„Viena išskirtinė ypatybė, už kurią lietuviai nusipelno
ypatingos pagarbos yra ta, kad milžiniškuose jų liaudies
rinkiniuose nerasi nė vienos ne tik kad vulgarios, bet
net nepadorios ar pernelyg laisvos. Ši kalba nepažįsta
netgi storžieviškų arba šlykščių posakių. Turinti kažką iš pakilios, sakralinės žynių kalbos, ši kalba atmetė
tuos posakius, o juos atstoja atitinkami slavų žodžiai,
kurių niekada nevartojo padori lietuvių šeima. O kada
prisiminsime, jog religinės Indostano tradicijos tiksliai
atliepia lietuvių liaudies tradicijas, kai pastebėsime
stulbinančius saitus tarp abiejų kalbų, taip pat egzistuojančias panašias kastas, puikiai organizuotą, išplėtotą lietuvių žynių hierarchiją ir riterių vikingų kastą,
tada galėsim prieiti prie išvados, jog lietuviai yra išimtis šiaurės istorijoj ir jog lietuviai – tai indų kolonija su
visa savo sankloda.“ Atspėkit, kas tą parašė? (Juokiasi)
Alfredas Bumblauskas. 1845-ieji metai.
Marius Ivaškevičius. Adomas Mickevičius.
Alfredas Bumblauskas. Adomas Mickevičius. Paskaita apie lietuvių kalbą. Ir lietuvių tautą turbūt. Tai štai,
iš kur viskas gimsta. Ir negali lengva ranka atmest. Tai
yra praeities vizija, o kartu ir to meto istorinės sąmonės perspektyva, kuri buvo penas visiems mūsų aušrininkams, visam tautiniam atgimimui ir po to nuėjo per
visas bangas. Ir štai dabar įsivaizduokit, kad mes bandome kabinėtis prie žynių kastos, kuri sėdi kaip aksakalai ir tvarko mūsų kalbą, o mes čia liežuvį rodom…
Algis Ramanauskas. Aš manau, mes turim ištrinti
visa, ką šnekėjome. (Nusijuokia)
Loreta Vaicekauskienė. Na, gal neištrinkim. Pasilikim, išrašykim, paskleiskim. Naudosime šitą pokalbį
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kaip empiriją savo projekte, kalbos ideologijų dalyje, ir
čia matau šiokią tokią prasmę. Bet kaip jums atrodo,
Arūnas Sverdiolas yra pasakęs visai neseniai, šių metų
vasarą, kad jeigu šitiek kartų kalbėta ir negirdi tie, kuriems reikia girdėti, tai gal šis pokalbis jau turėtų būti
paskutinis? Ar vis dar verta drumsti vandenį?

tekstą į kabutes ir padarykit prierašą, kad kalba pašnekovo prašymu netaisoma ir tada tikrai niekas nieko negalės pasakyt. Tai jie anksčiau vis tiek bijodavo.
Dabar žymiai dažniau rašoma, kad pašnekovo prašymu kalba netaisoma, ir aš labai džiaugiuosi, kad padariau gerą darbą.

Marius Ivaškevičius. Gal Seime kitas pokalbis turėtų
būti. Ten, kur tai iš tikrųjų yra įteisinta.

Nerijus Šepetys. Rašytojas irgi gali išsireikalaut iš
leidyklos.

Algis Ramanauskas. Aš manau, aš pats taip daryčiau, bet aš turiu kitų darbų. Man atrodo, kad reikia
fragmentizuoti visą reikalą. Manau, kad reikia kiekvienu konkrečiu atveju parodyti, kur jie yra neteisūs. Nes
jie labai dažnai neteisūs. Ir mes galim vėl susirinkti ir
vėl kalbėti abstrakčiai, bet nieko nevyks, kol neatsiras
žmonių, kurie konkrečiai imsis darbų.

Marius Ivaškevičius. Aš ir išsireikalauju. Bet sakau,
kad...

Nerijus Šepetys. Iš esmės ta galia laikosi ne ant įstatymo iš tikrųjų, nes įstatymas suteikia tik galimybę, tu
gali ja nesinaudot. Pagrindinė problema yra baimė ir
didelės akys, taip įsivaizduojamos grėsmės, baimės. Su
baime galima kovot viešumu ir įvardijimu nuolatiniu.
Iš esmės kaip vaikas įveikia baimę tamsos? Jis eina į
kambarį ir rėkia ant jos. Tai iš esmės va tas aprėkimas
to, kuris tave nori nubausti, jisai vienas tų būdų. Jeigu
agresyviau truputį ar taip šmaikščiau, ar žaismingiau
parodyti, kad tu labiau esi su kalba sugyvenęs, – jis atsitrauks. Kodėl, aš sakau, mūsų žurnalui baudos neduoda? Jeigu aš prašausi baudos, neduos, nes bijo. Bijo
duoti baudą, bijo skandalo. Tai štai reikia suprast, kad
iš esmės ta galia, kuri čia yra, ji nėra tokia pavojinga.
Jie patys bijo ir šitaip mes išlaisvinsim truputį erdvę.
Jie bijo kalbajobų.
Algis Ramanauskas. Labai sutinku su tuo, ką jūs
sakote. Noriu pasigirti, kad kai aš pradėjau labai
principingai žiūrėti savo kalbos netaisymo, duodamas interviu, tai pastebėjau, kad ledai truputį pajudėjo. Anksčiau sakydavai, duodavai patarimą leidinio
redaktoriui, kad jeigu jūs taip bijot, dėkit visą mano

22

Nerijus Šepetys. Galit įdėt prierašą. Tekstas autoriaus prašymu neredaguotas.
Marius Ivaškevičius. Bet tai turėtų būti natūraliai.
Turėtų būti nekvestionuojamas tas dalykas.
Algis Ramanauskas. Išvis keista, būtent, nekvestionuojamas, nes tavo atveju tai tiesiog grožinė literatūra,
tiesa? Ir tai nėra norminis aktas, nėra kario priesaika,
kur turi būti išlaikytos ribos. Čia yra grožinė literatūra – viso gero!
Loreta Vaicekauskienė. Jūs norit pasakyti, kad reikia
reikalauti teisės į savo kalbą, į kalbos kūrybą?
Algis Ramanauskas. Tas dalykas eina be sakymo. Be
abejo, mano galva, viskas, ką tu sakai, yra autorinis
turinys. Viskas, ką mes sakom ar rašom, yra mūsų kūryba. Ir apskritai reikia pasitikėti vieni kitais ir palikti
kalbos kultūrą vidinės kultūros mechanizmams reguliuoti. Kodėl taip nepasitikima?
Marius Ivaškevičius. Taip. Televizijoje mes gi nededam ant viršaus teksto, kuris taiso blogai pasakytus
pašnekovo žodžius. Aš manau, kad iš tikrųjų kalbos elitizmas turbūt turėtų išlikti. Kažkokia norminė kalba.
Bet kad tai būtų poreikio reikalas, o ne įstatymais primesta.
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politika 2010

Maskuojantys makiažai
Egidijus Vareikis

Baltarusijoje diktatorius pasiskyrė tiek balsų, kiek jam
norėjosi, sutalžė šalies jaunimą, besitikintį bent minimalaus teisingumo, o štai respektabili Europa nesugebėjo nieko daugiau, kaip tik atimti teisę diktatoriui
laisvai keliauti ES teritorijoje. Nežinia, ar jis nori, ar
jam apskritai reikia keliauti, bet jis gerai supranta,
kad savo valstybę kaip turėjo, taip ir turės, o tie vakariečiai, kiek papurkštavę, vėl patys atvyks į Minską,
kaltins save, kad tai jie izoliavę režimą ir vienas per
kitą sieks „atšilimo“, – išbandytas metodas. Toks buvo
praėjusių metų politikos finalas. O patys metai irgi ne
geresni. Kalbu ne apie krizę, kalbu apie akivaizdžią euroatlantinio pasaulio politikos gerontokratiją.
Pastaraisiais metais nemažai kalbama apie mūsų politikos bei gynybos silpnumą, tačiau kalbos lieka kalbomis: nei ta politika kam nors kenkia, nei menkina
mūsų norus gyventi vis labiau pasiturimai ir nerūpestingai. Tačiau praėjusių metų pabaiga parodė, kad silp
numas ir saviapgaulė – jau ne tik amoralūs dalykai.
Jie tampa pavojingi fiziškai. Ir visa tai vyksta, praėjus dviems dešimtims Europos demokratijos ir laisvės
metų, kai visos teorijos sako, kad taip nebūna. Tad kas
kaltas: teorijos ar mes?

* * *
Šio teksto tikslas – apžvelgti 2010 m. įvykius pasaulyje, bet jau tradiciškai leisiu sau pradėti nuo to, kas
arčiau namų – nuo Europos.
Krizė, prasidėjusi lyg ir ne iš blogos valios, ima baigtis taip pat nežinia kodėl ir kam didžiai stengiantis. Iš
tiesų, krizė baigiasi, o specialistų ir nespecialistų žiniasklaida vis stebisi dėl augančio eksporto ar didėjančių vartojimo lūkesčių. Stebisi, nes negali paaiškinti,
kodėl taip įvyko.
Imu visai nebetikėti ekonomistais. Viena vertus, jų
pranašystės ir argumentai labai trumpalaikiai ir paremti nežinia kuo. Vieną dieną garbinę Baltijos tigrų
veržlumą, kitą dieną jie jau kaltina tuos pačius „tigrus“ besaikiu vartojimu. Vieną dieną skolomis viršija bet kokį padorumą ir toliau skatina skolinimąsi,
kitą dieną verkia, kad kažkas kažkur pernelyg prasiskolino. Europos seniai nebevaldo ekonomikos logika
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ir moralios politikos nuostatos. Laisvoji rinka seniai
reguliuojama tokia daugybe „mechanizmų“, kad liberalaus rinkimosi teorijas laikas pamiršti. Pasaulį valdo diletantizmo ir hedonizmo grimas, turintis sukurti jaunos ir žavios Europos makiažinį vaizdelį. Tačiau
amžius daro savo...
Gal krizė ko nors ir išmokė, bet veikiau ne to, ko reikėjo. Išmokė eiti lengviausiu keliu. Juk antikrizinės
programos – tai veikiau bandymas grąžinti pasaulį į
prieškrizinę situaciją, o ne siekti naujos kokybės. Nelabai net svarbu, ar po Graikijos ir Airijos seks Portugalija su Ispanija. Netgi ne taip svarbu, ar euro laivas nenuskęs. Svarbu, kad neieškoma naujos kokybės, ir vis
daugiau daroma ne politikos, o jos surogatų, ne taisoma sveikata, o tobulinamas makiažas. Juk graikams ir
airiams nesiūlyta reformuoti jų finansų sistemas, o tiesiog paskolinta pinigų, tikintis, kad situacija pati kažkaip ilgainiui pasikeis, nes vieningoje Europoje finansinių akibrokštų teoriškai atsirasti neturėtų.
Nieko geriau nesugalvojo ir kitos šalys, įskaitant
JAV. Pagalbos ir ekonomikos „stimuliavimo“ paketai –
tai socialistinei ekonomikai būdingos priemonės, veikiau maskuojančios problemas, nei jas sprendžiančios.
Demokratai pralaimi parlamento ir vietinių valdžių
rinkimus, tačiau ir laimėjusieji nelabai ką nori pasiūlyti... Tik stimuliavimo paketus. Mieliau prisipažinti,
kad susenome ir nieko nenorime, negu imti ką nors daryti... Kur šiandien euroatlantinis veržlumas, politinė
valia ir garsiosios rinkos ekonomikos jėga?
Pirmoji bejėgiškumo priežastis yra nenoras ar senėjimo sąlygota valios stoka. Prieš dvi dešimtis metų, kai
žlugo sovietų imperija, gerai žinojome, kodėl taip įvyko. Žlugo, nes buvo paremta valdymu iš viršaus ir nesveika ekonomikos struktūra, žmonių baime, neturėjo
laisvos rinkos, konkurencijos ir t. t. Visiems tapo aišku
(jei kam dar buvo neaišku), kad marksizmo ekonominė
teorija (kaip ir rusiškas atominis reaktorius) buvo klaidinga ir iš esmės nepataisoma, vedė tik prie totalaus
išnaudojimo bei melo, bet ne prie totalios gerovės. Valstybė gal ir turėjo jėgos, gal dar būtų susiorganizavusi ir
pinigų, tačiau visai nebeturėjo valios, jokio noro toliau
gyventi. Šiandien gi ir mūsų valia ką nors keisti garuoja kaip balutė prieš saulę.
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Blogiausia, kad dabar, kaip ir prieš dvidešimt metų,
niekas iki galo taip ir nepasako tiesos. Nūdienos hedonizmas juk yra ne kas kita kaip socializmo su žmogišku
veidu įgyvendinimas praktikoje. Žmonės geri – jiems norisi turėti. Valdžios geros – jos nori duoti geriems žmonėms gerą gyvenimą, juolab kad yra ką duoti. Tačiau
žmogaus prigimčiai būdinga norėti ar duoti daugiau,
nei galimybės leidžia. O pasakyti, jog laikas sustoti,
pasakyti, kad peržengiame ribą, už kurios malonumas
tampa lengvabūdiškumu ir nuodėme, nesinori.
Įvaizdis vietoj tikrovės – istoriškai pavojinga nuodėmė. Graikija visada siekė gerai atrodyti ir pasigirti,
kad toje šalyje gimė demokratija ir kiti europietiškumo
atributai. Ji ne vienintelė. Strasbūre apie dešimtį šalių
kuriami demokratijos analizės raportai. Skaitydamas
juos suvoki, kad nebe taip svarbu, kokia ten demokratija, svarbu, kas apie ją prirašyta. Popierius kantrus,
tačiau istorija dažnai negailestinga. Neteisingai įvertinus situaciją, po to tenka konstatuoti, kad išoriškai
tik dvi šalys Europoje dar nepriklauso Europos Tarybai. Viena – mūsų kaimynė, kurios diktatorius, net ir
beveik gavęs bilietą į Strasbūrą, nesugeba susilaikyti nuo represijų ir mirties bausmės. Kita – kol kas iki
galo nepripažintas Kosovas. Tačiau, nuoširdžiai pamąsčius: ar visos likusios tikrai jau demokratijos, gal
demokratija Kaukazo respublikose ar Ukrainoje – tik
jų viešųjų ryšių akcijos produktas? Gruzijos nebeginsime, dėl Kirgizstano tik padejuosime, su Kazachstano
ar kitais Vidurinės Azijos valdovais elgiamės kaip su
demokratiškai rimtais lyderiais, nors puikiai žinome,
kad tai netiesa.
ES su didele reklamine pompa pradėjo savosios išorinių ryšių tarnybos veiklą, turinčią paversti ES diplomatiją efektyvios politikos dalimi. Deja, kol kas politika tik prastėja, nors jau seniai turėtume kalbėti „vienu
balsu“. Praėjusiais metais vadinamoji Vakarų šalių
bendrija neišsprendė nė vienos krizės. Maža to, praranda norą spręsti. Ir Lietuvai, pasiryžusiai entuziastingai
atgaivinti Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO – jai Lietuva pirmininkauja 2011 m.)
veiklą, neoficialiai patarta per daug nesitikėti ir „neišsi...“, vis vien nieko gero neišeis.
Ne paslaptis, kad mes nūnai į savo gynybą mažų
mažiausiai žiūrime pro pirštus. Ne paslaptis, kad saugumo situacija prastėja, mūsų civilizacija išmiršta,
grėsmės ir netvarkos vis daugiau. Būtų visai logiška
labiau rūpintis krašto ir civilizacijos saugumu, tačiau
mums siūloma jį mažinti. Argumentai mieli širdžiai –
neva reikia kompensuoti pensijas, paremti mamas ir
jų vaikus, padaryti dar daug gerų darbelių, tad kam
čia mums tie kareiviai, kurie, žinia, gali ką nors net ir
nušauti. Simptomiškai gausėja manančių, kad gynybos
biudžetas visai nereikalingas, o tos niekingos išlaidos –
apie vieną procentą bendrojo vidaus produkto – galėtų
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padaryti laimingus ne tik pensininkus, bet ir gydytojus, moksleivius, kūdikius, studentus, disidentus, gėjus, kairiarankius, kreivakojus ir taip toliau... – sąrašą galima tęsti. Istorija visada labiau mena karius, o
ne tuos, kurie gynybai gailėjo... O jei mena, tai veikiau
kaip itin neigiamus personažus. Skirtumas tarp sąvokų neapsiginti ir nesiginti didžiulis. Bet juk rimti ekonomistai skaičiuoja, kad pigiau nesiginti...
Žmonėms būdinga manyti, kad ko jau ko, o karo daugiau nebebus. Taip galvota prieš šimtmetį, taip galvota XX a. ketvirto dešimtmečio viduryje. Karai kilo. Net
pasauliniai. Šiandien vėl manoma, kad Europa gera ir
jos niekas nepuls. O jei bandys – pasiūlysime kokį nors
biznio projektą. Malonu tuo tikėti, tačiau vis daugiau
ženklų rodo, kad į saugumą žiūrime nusikalstamai
lengvabūdiškai: ES reali gynyba taip ir neatsiranda, o
NATO, nors ir priėmusi neblogą strategiją, sunkiai besukrapšto resursų jai įgyvendinti.

* * *
Vienu didžiausių Europos politikos sėkmės ar nesėk
mės simbolių lieka Rusija. Mums vis dar besimėgaujant demokratijos pergalėmis prieš diktatūras, Rusija trimituoja savąją pergalę, beveik pasiektą revanšą
prieš aksomines, dainuojančias ir spalvotąsias revoliucijas. Ji kalba jau ne Gorbačiovo frazėmis... Ir ne Brežnevo ar Chruščiovo... Ji kalba stalinistine demagogija, o
Europa ja tiki. Rooseveltas ir Hitleris tikėjo, dabar tiki
Sarkozy ar Berlusconi. Rusijos užsienio reikalų minist
ras bemaž cituoja SSRS tekstus, pasakytus prieš Ant
rąjį pasaulinį karą, kuriais raginama ne peikti Rusiją
už jos nusikaltimus, o suprasti jos „specifiką“ ir bend
radarbiauti (kad ir parduodant puolamąją ginkluotę).
Lyg ir žinome, kad pavojinga parduoti, tačiau prisimename, kad juk tai karo pramonės darbo vietos ir kitos
gėrybės. Rusijos atstovai Europos forumuose glorifikuoja Baltarusiją už jos stabilumą. Taip taip, už stabilumą, paremtą baime... O mes sutinkame, kad stabilumas svarbiau nei laisvė ir nelabai drįstame pasiūlyti
prieš stabilumą „laisvę barikadose“.
Ne paslaptis, kad Rusijos specifika užgimė XVIII a.
pradžioje, kai toks Petras, „paėmęs“ Rusijos sostą, ėmė
šalį „vesti į Europą“. Vedė, bet taip ir neatvedė, o Rusijos problemą sukūrė. Pirmoji Rusijos ėjimo į Europą auka buvo Švedija. Jos valdose atsirado dabartinis
Sankt Peterburgas. Antrąja auka tapome mes – Lietuva, nes juk per mūsų teritorijas ir vedė keliai į Europą.
Kokios nors Lenkijos ar Vengrijos problemos atsirado
vėliau.
Šiandien atrodo, kad Rusija patikėjo galutinai atsikovojusi Ukrainą. Prezidento Janukovičiaus praėjusių
metų vizitai į Vakarus buvo viso labo vaidyba, o sutartys su Rusija – realybė. Ukraina jau ne Vakarai, o mes
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dar šnekam ir šnekam, kad tikime jos integracinėmis
galimybėmis. Europos standartams ji netinka, tinka
rusiškiems. Oranžiniams atsirevanšuota.
Gruzijos atvejis tiesiog chrestomatinis – Rusijos pareigūnai atvirai sako nevykdysiantys jokių Europos
Tarybos įpareigojimų. Dabar, kai neva karas nebevyksta, nereikia nieko keisti. Pamenate Sovietų Sąjungą – nesvarbu, kad blogai, kad tik karo nebūtų. Tai kas
gi čia – nauja Jalta, naujas Miunchenas, ar naujas...
Strasbūras: atiduoti Rusijai dalį Gruzijos dėl „šventos“
ramybės. Visa tai jau kažkur girdėta – panašai buvo,
kai prieš aštuonias dešimtis metų japonai įkūrė ir pripažino Mandžiūrijos (Mandžuko) valstybę. Anuomet
baigėsi pasauliniu karu. Kuo baigsis šį kartą?
Suprantama, kad lengviau spręsti vadinamąsias humanitarines krizes, o ne politines: humanitarinėms
pirmiausia reikia pinigų, o jų kol kas yra.
Tad ir Gruzijoje, Haityje, Sudane, Palestinoje, Irake ar Afganistane maloniau sprendžiame humanitarinius (ar „humanitarinius“)
klausimus – su ginkluota apsauga statome
tiltus ir skalbyklas, nors spręsti reikia politinis klausimus. Net arabams, pradėjusiems
griauti „stabilumą“, siūlome tik finansinęhumanitarinę pagalbą. Teroristai tuo tarpu
sprendžia politinius klausimus ir išsprendžia su nauda sau. Jie pinigų neturi, bet politinės valios jiems nestinga.
Dėl tos pačios šventos ramybės politikams
geriau užsiimti kokiais nors gėjų reikalais.
Tai puikus garo nuleidimas ir dar viena makiažo forma. Mums neva rūpi žmogaus teisės, nors tas tikrąsias teises, kurių reikia
žmonėms, išvaromiems iš namų Kaukaze ar
Balkanuose, pamirštame.
Tiesa, ta pati Rusija, turėdama nepamatuojamai didesnių galimybių už ne vieną Europos šalį, yra perdėm netvarkinga, korumpuota, susiskaldžiusi etniškai ir kultūriškai, jos
užsienio politika pilna sisteminių klaidų, kurios neleidžia teisingai interpretuoti pasaulio įvykių. Tačiau dėl to ji, kaip deklaruojamas strateginis partneris – dar pavojingesnė.

simpatišką, bet labai jau prorusišką poniutę. Būdamas
paskirtas Ukrainos prezidento rinkimų stebėtoju, turėjau konstatuoti, kad Ukrainą galima laikyti demokratija jau vien todėl, kad rezultatas nėra iš anksto žinomas. Posovietinėse respublikose taip būna nedažnai.
Tačiau tai nereiškia, kad rinkimai laisvi ir sąžiningi.
Pirmas pastebėjimas paprastas – laimėjimo galimybės
didele dalimi priklauso nuo investicijų į kampaniją, nes
norint laimėti, reikia turėti savo spaudą ir TV kanalą. Nėra rinkimų kampanijos, yra viešųjų ryšių akcijos,
politika šiame žaidime atlieka labai nedidelį vaidmenį.
Rinkėjas ne balsuoja už politiką, o renkasi viešųjų ryšių projektą. Galiausiai viskas tampa ciniška ir... nebepolitiška. Rinkėjas yra ne subjektas, o objektas. Čia
pasimokyti gali vadinamieji pragmatikai, – iki kokio
laipsnio nužmogėja valstybės reikalų tvarkymas. Ti-

* * *
Prieš dvi dešimtis metų tai vadinome demokratijos ir laisvės revoliucijomis. Po to
nutarėme, kad revoliucijos yra spalvotos –
oranžinės, alyvinės ar dar kažkokios. Praeitais metais patyrėme, kad gali būti spalvotos
kontrrevoliucijos. Ir jų vis daugiau.
Ukrainiečiai balsuoja už prorusišką prezidentą, o kirgizai į valdžią prastūmė neva
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krai nenorėčiau turėti tokiais metodais laimimų rinkimų ir taip tvarkyti šalį.
Ukrainos valstybinė „nepriklausomybė“ vėl verčia
svarstyti šios didelės tautos galimybes. Vėl reikalauja
atsakyti į klausimą, kodėl ši – viena didžiausių Europos tautų – nesugeba sukurti ir išlaikyti savojo valstybingumo. Galiausiai ar tos Ukrainos Europai apskritai
reikia? Keliama dešimtys hipotezių ir visose esama dalis tiesos. Ukrainos fenomenas – ir imperinio valdymo,
ir buvusių vadovų tautinės politikos, ir dabartinės Europos realijų junginys, ir mūsų bejėgiškumo pasekmė.
Pasaulis neverkia dėl Ukrainos. Tokia valstybė nebuvo
užprogramuota pastarųjų kartų politiniame mąstyme.
Naujos valstybės gali atsirasti tik tada, kai iš jų vidaus
kyla labai stipri valia, o tokios valios Ukrainoje šiandien nėra. Visi faktoriai, neleidę ukrainiečiams sukurti
valstybės po Pirmojo pasaulinio karo, tebėra svarbūs ir
šiandien.
Gali būti, kad šiandien Ukrainos teritorija pernelyg didelė ir nevienoda, kad joje galėtų atsirasti dinamiška vienatautė valstybė su tvirtomis struktūromis.
Ukraina buvo pernelyg geopolitiškai nepaslanki, turėjo per daug istorinių iliuzijų ir norėjo aprėpti daugiau
nei pajėgė. Ukrainiečių, gyvenusių šalies vakaruose ir
rytuose, interesai skyrėsi pernelyg smarkiai, kad būtų
galima tikėtis vieningos didelės valstybės politikos.
Ukrainos žemėmis buvo aktyviai suinteresuoti kaimynai. Ukrainiečiams teko kovoti iš karto keliais frontais,
šioje kovoje jie vėlgi nebuvo pakankamai vieningi. Nie-

kados nebuvo ir aiškios, vieningos ukrainietiškumo
sampratos – vieno tikėjimo, netgi vienos kalbinės tradicijos. Nebuvo tikros tautos, pasirengusios turėti savo
valstybę. Rusiškasis mentalitetas suvokia Ukrainą
kaip „okrainą“ – pasaulio pakraštį. Tokia ji visuomet
buvo matoma iš Maskvos ir Sankt Peterburgo. Rusiškas požiūris į šią žemę nepalieka vietos jokiai Ukrainos
istorijai. Visa, kas čia buvo slaviška, jau paversta Rusijos istorijos dalimi.
Apie Kirgizstaną, opoziciją Azerbaidžane, valdžios
savivalę Turkmėnistane žinome ne taip jau mažai, ir
galime žinoti dar daugiau. Galime juos izoliuoti ir net,
drįsiu pasakyti, gerai prigąsdinti, remdami žmogaus
teises ir demokratines tendencijas. Tačiau žinoti nenorime ir bijome. Geriau patylėti, nes ten nafta, o ten kitur – dujos. Štai Europos Komisijos pirmininkui Jose
Emanueliui Barroso buvo visai nieko priimti dovanų
liaupses iš Azerbaidžano vadovų, dar su katutėmis,
kad azeriškos naftos bus daugiau. Ne kitaip ir Turkmėnistane, kur kvepia dujomis. Šviesaus atminimo Ronaldas Reaganas sakė, kad džentelmenas niekada neprekiauja su nusikaltėliais... Nūdien beveik visi, vis dar
manantys esą džentelmenai, daro priešingai.
Jei jau daro priešingai, tai nesistebėkime, kad rinkimus Brazilijoje laimi tokia Dilma Rouseff, kuri tebėra
ieškomų kairuoliškų teroristų sąraše, kad Hugo Chavezas paskelbia save turinčiu teisę vetuoti bet kurį įstatymą. Žinome, kad tai blogai, bet tylime, nes bijome...
„Vertybiniai“ prezidentai žūva lėktuvų katastrofose ir
palieka mįsles istorijai – atsitiktinumas ar nusikaltimas?
Šiame kontekste ir vėl geriau „rūpintis žmonėmis“, juk
naftos gręžinio katastrofa žiniasklaidai kur kas svarbesnė naujiena nei kokio nors
Lenkijos prezidento žūtis. Kadaise žavus JAV prezidentas
Billas Clintonas išvengė nušalinimo, pagąsdinęs, kad tai
sukels neigiamų ekonominių
pasekmių, o nūnai baisu net
pagalvoti apie sankcijas nusikaltėliams... Juk tai sukels
neigiamų pasekmių. Kur ta
buvusi Reagano dvasia?

* * *
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Žiniasklaidos analizė rodo,
kad interneto amžiuje užsienio politika tampa vis neatsakingesnė, „išplaukusi“, vis
mažiau ją suprantančių ir be-
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sidominčių. Kažkas vyksta į pietus nuo Viduržemio jūros, kažkas vyksta pietryčių Azijoje, tačiau mūsų politikai pripažįsta: geriau, kad nevyktų, nes mes nei to
norime, nei tam pasiruošę... Kam mums demonstracijos Mianmare, žmonių užmėtymas akmenimis Nigerijoje ar konfliktas Korėjos pusiasalyje. Šiandien mažai
kam įdomu, kas laimėjo rinkimus Japonijoje ar Čilėje.
Ten, tiesa, kalnakasius ilgai vadavo ir buvo įdomu. Galima vardyti įvykius Azijoje, Afrikoje ar Pietų Amerikoje. Galima pasidžiaugti, kad Indijos demokratija laikosi, galima nuogąstauti, kad Kinija nusispjauna į Tibeto
tragediją, galima išsigąsti, kad Korėjoje vėl beveik karas. Galima sekti, kaip einasi Chavezui ar Castro, kaip
dėl nieko nesutaria Izraelis su palestiniečiais, o Afrika
vėl palengva klimpsta į diktatūras ir pilietinius konfliktus.
Bet tai tik išvardijimas, kuriame optimizmo nedaug.
Kinija jau ne pirmus metus svajoja apie savus Nobelio premijos laureatus – medikus, fizikus, ekonomistus,
gal net rašytojus. Jie reikalingi įrodyti gerokai papuvusiam pasauliui, kad šalis ne tik moka gaminti pigias
nesudėtingas prekes, bet ir turi pakankamą mokslo potencialą. Tačiau Kinijai nesiseka: jos piliečiai premijuojami toje srityje, kurią oficialusis Pekinas norėtų nuslėpti. Jau ne pirmą kartą premiją gauna demokratijos
ir žmogaus teisių gynimo atstovai. Gauna Nobelio Taikos premijas. Mūsų baimės dimensija čia aiški – pritariame, tačiau kaip padaryti, kad kinai nesužinotų, ar
bent jau nepastebėtų ir mūsų nebartų... Pavyks ar nepavyks – štai kur nedžentelmeniškiausios diplomatijos
menas.
Politologai „neutraliai“ mėgina aiškinti, kad paprastiems piliečiams, eiliniams žmonėms disidentai patinka vien todėl, kad mintimis ir norais (nors nebūtinai
drąsa) su jais nesunku susitapatinti. Kitaip negu prezidentams ar ministrams, jiems nereikia nei didelių pinigų, nei išskirtinio išsilavinimo, nei padėties elite. Jie
tik prabyla „iš minios“, todėl yra tokie žavūs. Mūsų politiką, mūsų nepriklausomybę juk taip pat lėmė tai, kad
susitapatinome su vadinamaisiais „paprastais žmonėmis“ ir sugebėjome kalbėti ne apie jų pinigines, o apie
širdies balsus. Tai buvo (deja, pranyko) didžioji mūsų
šalies politika.
Seimui svarstant rezoliuciją dėl Baltarusijos įvykių,
diskusijose pabrėžiau, kad rezoliucija reikalinga ne tik
baltarusiams ir Europai. Ji reikalinga mums. Juk ne
taip svarbu, teisingai ar ne visai „teisingai“ apibūdiname, kas įvyko. Svarbiausia, kaip vertiname, ką apie
įvykius kalba mūsų sąžinė.
Europoje ne vienas mano, kad Aleksandras Lukašenka vieną dieną atsibus ir nuspręs – štai nuo šiandien aš
būsiu naujas Gorbačiovas, paskelbsiu reformas, mane
įsimylės, Vakarai duos pinigų ir viskas bus gerai. Šie
žmonės to laukia. Visada, kai kalbama apie Lukašen-
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ką, sakoma, kad su juo kalbėti reikia mandagiai, sakoma, nebarkite jo per daug, mes laukiame, jis pasitaisys.
Jeigu skaitysite Europos dokumentus, tai atkreipkite
dėmesį, kad prieš trisdešimt ar dvidešimt metų dokumentuose figūruodavo tokie žodžiai: „mes nusprendėme“, „mes darome“, „mes įdiegėme“, o dabar – „mes
tikimės“, „turime omenyje“, „mes norėtume“, „mūsų netenkina“. Taigi leksika pasikeitė į labai blogą pusę...
Baltarusijos vadovai derybose su europiečiais siūlo
ekonominius kompromisus mainais į moralinius. Europa dažnai tam pasiduoda – „parduoda“ žmogaus teisių
problemas už keliais procentais žemesnes kainas. Belieka liūdnai prisiminti, kad Gorbačiovas Sovietų Sąjungoje atsirado todėl, kad prieš tai JAV atsirado Ronaldas
Reaganas, daręs kompromisus visose srityse, išskyrus
moralę. Europoje šiandien kaip niekad trūksta Reagano
lygio politikų, nors tampa vis aiškiau, kad paskutinysis
Europos diktatorius labiausiai bijo moralios politikos.
Jis nori, kad sąžinė miegotų, o reikia, kad ji graužtų.
Vien todėl žmogaus teisės neturi išnykti iš politikos
žodyno.

* * *
Lietuva, formaliai besididžiuojanti, kad yra laisvosios tautų bendrijos dalis, tarptautinių santykių srityje išties pakliuvo į visai neaiškią erdvę, kaip sako jau
pagarsėjęs Edwardas Lucasas – nebeprognozuojama.
Paminėję nepriklausomybės dvidešimtmetį, susizgribome, kad užsienio svečių būta ne tiek jau daug, o kai
kurių itin triukšmingai kviestųjų ne tik nesulaukėme,
bet ir buvome išjuokti.
Kas įvyko šioje srityje? Mus juk mylėjo už tai, kad
buvome drąsūs ir solidarūs, kad kėlėme susižavėjimą,
o ne dėl pinigų. Dabar, praėjus dviem dešimtmečiams,
ateiname lyg kažko kaulijantys prasčiokai. Mes tikrai
galime paveikti tarptautinę situaciją, net ir veikėme ją,
kai norėjome. Dabar nebe taip norime, nebe taip veikiame. Dabar mažiau gerbiame kitas valstybes ir mažiau iš jų tikimės. Esame neva savarankiškesni, taigi
nereikia mums kitų... Bet tada gal ir kitiems mes nebesvarbūs? Logiška.
Didelė mūsų ir panašių šalių klaida yra ta, kad jos
patikėjo vadinamąja pragmatiška politika, kuri iš tiesų yra ne pragmatiška, o pinigų ieškojimo ir kaulijimo
politika. Būtų didelė klaida atsisakyti savęs kaip tarptautinės politikos subjekto ir likti tik objektu, manant,
kad politiką galima tik naudoti (taikyti), o ne kurti, manant, kad nereikia investicijų į diplomatiją ir lietuviškas politikos iniciatyvas. Šioje vietoje reikia pasakyti,
kad ateitis priklauso nuo sprendimų ne tik valdžioje,
bet ir mūsų širdyse. Tada sprendimai buvo teisingi.
Žinių radijuje teko komentuoti Prezidentės mestą
frazę apie tai, kad veik dvi dešimtis metų buvome JAV
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užsienio politikos įkaitais. Daugiau taip (suprask, gėdingai) nebebus. Prisimenu, kad prieš gerus metus Prezidentė minėjo, jog Valdo Adamkaus užsienio politika
buvo nevykusi, tad dabar būsią kitaip. Komentatoriai
ir skambintojai kalbėjo įvairiai. Su dideliu džiaugsmu
patyriau, kad dauguma vis dėlto mano, jog amerikiečiai yra ne mūsų grobėjai, o sąjungininkai, tačiau oponuojančiai pusei vis dėlto verta vienus ar kitus dalykus
paaiškinti. Juolab kad mūsų užsienio politikos vertinimuose kaip niekad gausu nesusipratimų ir mąstymo
klaidų, kurių kiekybė galiausiai pereis į kokybę. O iš
tikrųjų – ką gi tas Adamkus padarė blogai: kad įstojome į NATO ir ES? Blogai, kad gynė nuo „netipiškos“
Rusijos įtakos?
Jei jau kalbame apie užsienio politiką, tai ji palygintina su eismo taisyklėmis ir jų laikymųsi. Pilietinės
visuomenės idėja byloja, kad laikydamasis taisyklių
neturėsi nemalonumų. Nepilietinė aiškina, kad nemalonumų neturėsi, jei susitarsi su policininku, taisyklės
gi ne taip svarbu. Manau, kad skaitytojas nesunkiai
nuspės, kad esama šalių, kurios primygtinai ragina laikytis taisyklių, bet yra ir tokių šalių, kurios teigia, kad
geriau susitarti kaip nors už kampo – dėl sunkvežimių,
sūrio ar vamzdžio. Pagunda nepaisyti kelio ženklų ir
puikuotis gerais santykiais su vietine policija – būdingas vietinių „kietuolių“ bruožas, tačiau tai nėra tikra ir
teisinga politika, juolab jei policininkas leidžiasi įkalbamas. Šiaip ar taip geriau laikytis įstatymų, nei jų nepaisyti. Užsienio politikoje yra kaip tik taip.

* * *
Vyrauja logika visiškai neparemta nuomonė, kad globalios politikos scenarijų rašo laimingos didžiosios valstybės, o nelaimingos mažosios yra tiesiog priverstos jų
klausyti. Didžiosios mat galingos, o mažosios silpnos.
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Tikrovė ne tokia jau maloni geografijos ir populiacijos
didiesiems. Didžiosios valstybės neturi globalios teisės,
tačiau joms tenka globali atsakomybė – srėbti košę,
kurią neretai užverda „mažiukai“. Kas įrodys, kad tai
amerikiečiams ar vokiečiams taip jau labai reikėjo Balkanų karo ir Baltijos valstybių nepriklausomybės – galėjo gi ramiai draugauti su Gorbačiovu, ir tiek. Juk Berlyno sieną galiausiai sugriovė patys Vidurio Europos
žmonės, o Baltijos kelias nebuvo koks nors JAV Kong
reso finansuojamas projektas.
O jei didžiosios valstybės atsakomybės kratosi, tai
reikia laukti karo, jei kam tai atrodo pernelyg drąsi
sentencija, tepaskaito ketvirto dešimtmečio pabaigos
spaudą – niekas nenorėjo karo, bet visi tingėjo ginti
Abisiniją, Sudetus ar Suomiją. Ir teisus buvo Churchillis – karo ar gėdos dilemoje pasirinkome gėdą. Po to gavome ir karą. Šiandien vėl renkamės gėdą, visuomenei
(kaip mes manom) pritariant. Nenustebčiau, jei gausime ir karą.
Paskutinis klausimas – kas gi mūsų laukia artimiausioje ateityje?
Tikėtiniausia, kad pasauliui pavyks stabilizuoti ekonomiką ir net garantuoti tolesnį augimą, vien technologijos pažanga daug reiškia. Prognozuotas Azijos
amžius dar neateina. Kinija nepavys JAV, kaip to nepadarė Sovietų Sąjunga. Maža to, ekonominis Kinijos
žlugimas labiau tikėtinas nei nesustabdomas augimas.
Tai, ką stebime, yra besitęsiantis politikos (jau ir ekonomikos) postmodernas, kuriame prognozuojamų tendencijų vis mažiau.
Juk neatsitiko taip, kaip skelbėme. Neįvyko istorijos
pabaiga, neįsigalėjo multikultūralizmas ir globali žmonių
draugystė. Veikiau pasitvirtino nuojauta, kad po politiniais makiažais slepiasi nežinia ir net neapykanta. Ką ji
atneš mums, kurie esame vis dar palyginti turtingi ir savaip moralūs, bet jau nebesugebame savęs apginti?
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VILNIAUS NAMŲ KOLONIJOS
XX amžiaus PRADŽIOje
Architektūrinių-urbanistinių ir socialinių utopijų atspindžiai

Eglė Kiškienė

Aplinkos estetinis ir architektūrinis formavimas, grožio samprata ir naujos socialinės idėjos neatsiejamai
susijusios. Nuo neatmenamų laikų žmonijos svajonės
gyventi darnioje aplinkoje, puikioje visuomenėje XIX a.
išsikristalizavo į konkrečius architektūrinius-urbanistinius projektus ir teorijas, viena kurių buvo žymioji „Miesto-sodo“ idėja. Šie projektai ir idėjos Europos
miestų planavime bei architektūroje pradėtos įgyvendinti XIX–XX a. sandūroje. Jų atgarsiai pasiekė Lietuvą ir pasireiškė įgyvendinant kai kuriuos urbanistinius
sprendimus ir architektūrinius projektus.
XX a. pradžios Vilniuje kito ir modernėjo visuomenės
struktūra1: atsiradusi pramoninė buržuazija ir įvairiakilmė inteligentija jau buvo pajėgi imtis jei ne modernių
socialinių-architektūrinių idėjų įgyvendinimo naujose
statybose, tai bent gyvenamosios aplinkos atnaujinimo
ir pagerinimo. Šitaip šalia jau esamų pastatų tipų formavosi nauji, atspindėdami užsakovų poreikius ir skonį. Taip Vilniaus architektūroje atsirado naujas gyvenamųjų namų tipas – namų kolonijos, kurios pradėtos
statyti organizuotai, grupėmis po 10–20 namų. Jos statytos ne stichiškai ir chaotiškai, o pagal naujus teritorijos planavimo ir gyvenamųjų namų projektus. Namų
kolonijos yra nagrinėtos2, tačiau tikriausiai ne visi esame girdėję, jog, remiantis Ebenezerio Howardo miestosodo idėja, Pavilnyje buvo įkurta geležinkelio darbuotojų kolonija. Todėl šiame straipsnyje trumpai aptarsiu
XIX a. pabaigos Europos miestų, kartu ir Vilniaus urbanistinę situaciją ir pažvelgsiu į Vilniaus gyvenamųjų namų kolonijas platesniame europiniame kontekste.
Gal naujų, iš Europos atėjusių idėjų adaptacija turėjo
įtakos naujų miesto urbanistinės aplinkos darinių atsiradimui, savito (pavadinkime, „nacionalinio“) architektūros stiliaus paieškoms?
Miestų istorijoje XIX a. pradžia reikšminga tuo, kad
tada suklestėjo utopinės apgyvendinimo idėjos. Jos re-

alizuojamos įvairiai: kuriamos atskiros, nedidelės pavyzdinės darbininkų gyvenvietės šalia fabrikų ir pramonės įmonių, kuriose iš dalies įkūnijamos socialinės
idėjos: bendras ūkis, valgyklos, tinkamos sanitarinės
gyvenimo ir darbo sąlygos. Pirmosios gyvenvietės pradėtos kurti Anglijoje, kuri XIX a. viduryje buvo labiausiai ekonomiškai išsivysčiusi. Jų įkūrėjai – stambūs
pramonininkai ir fabrikantai, įkurdinę gyvenvietes kolonijas Soltire, netoli Bedfordo 1850 m., Bournvilyje netoli Birmingemo (il. 1) 1879 m. bei 1886 m. Port Sunlighto gyvenvietę netoli Liverpulio (il. 2)3.
Utopistų idėjos, jų idealių miestų projektai bei darbininkų pavyzdinės gyvenvietės parengė dirvą miestosodo idėjai: pačioje XIX a. pabaigoje Anglijoje pasirodė

1
Egidijus Aleksandravičius, Antanas Kulakauskas, Carų valdžioje:
Lietuva XIX amžiuje, Vilnius: Baltos lankos 1996, p. 202–231.
2
Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė, Istorizmas ir modernas Vilniaus archi-

tektūroje, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2000, p. 115–126.
3
И. Гpyзa, Teopия гopoдa, Mocква: Строийздат, 1972, p. 89.
4
Ibid., p. 91.
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1. Darbininkų gyvenvietė Bournvilyje netoli Birmingemo.
Iš Pavelo Mižujevo knygos Сады-города в Англии (1916, p. 87)

knyga, davusi impulsą sodų-miestų sąjūdžiui, greitai
išpopliarėjusiam Europoje4. Kuklaus anglų stenografo Howardo knygoje Rytojus (To-Morrow), išleistoje
1898 m., išreikštos mintys pasirodė išganingos šaliai,
kur miestai vystėsi stichiškai, greitai augo miesto gy-

29

Eglė Kiškienė

ventojų skaičius, o gyvenimo sąlygos vis labiau prastėjo5. Praėjus tik metams, įkuriama miestų-sodų asocia
cija, o po dvejų metų prasideda miesto-sodo statyba.
Pagal Howardo sumanymą buvo pastatytas vienintelis

miestas-sodas Letchworthas, įkūnijantis pagrindinius
principus – miesto dydžio ir gyventojų skaičiaus reguliavimą, municipalinį žemės valdymą, žalių juostų tarp
miestų išsaugojimą. Šias idėjas toliau plėtojo visuomeniniai miestų-sodų sąjūdžiai Vokietijoje, Prancūzijoje,
Rusijoje6 ir Lietuvoje.
XIX a. pabaigoje Lietuvos miestai, būdami Rusijos
imperijos pakraštyje ir neturėdami savo žaliavų šaltinių, augo lėčiau. Pasak Kazio Šešelgio: „palyginti lėtoki raidos tempai ir riboti ekonominiai ištekliai veikė
miestų vaizdą, naujos urbanistinės struktūros plėtojosi laisvose arba labai ekstensyviai užstatytose teritorijose“7. Kapitalistinio miesto bruožai Vilniuje ėmė formuotis tik XIX a. antroje pusėje, kai buvo panaikinta
baudžiava. Gausėjant gyventojų, pamažu spartėjo statybos, kurios per paskutinius amžiaus dešimtmečius
įgavo neregėtą mastą. Tačiau amžių sandūroje Vakarų
Europos miestams iškilusios stichinio ir spartaus augimo, gyventojų gausėjimo, pramonės plėtimosi problemos Lietuvai nebuvo aktualios. Iš miesto senųjų planų
matyti, kad XIX a. viduryje Vilniuje buvo daug laisvos
ir neurbanizuotos teritorijos, gausu didesnių ir mažesnių privačių sodų8. Miestui plečiantis, rezidencijos ir
dalis sodų buvo sunaikinta9. Jau 1889 m. Adomas Honoris Kirkoras savo knygoje rašė, kad „Vilniuje pačia-

me mieste nėra nė vieno reikšmingo parko, išskyrus
nedidelį priešais generalgubernatoriaus rūmus [dabar
skveras prieš Lietuvos Respublikos Prezidentūrą]. Visi
kiti yra miesto pakraščiuose. [...] mėgstama miestiečių
pasivaikščiojimų vieta Botanikos sodas [dabar Sereikiškių parkas]“10.
Vilniaus miesto urbanistinę raidą reglamentavo caro
administracija naujais reguliaraus pobūdžio planais:
pagal 1875 m. planą tvarkyti nauji rajonai – Lukiškių
(Lukischki), Pohuliankos (Pohulanka) ir Naujamiesčio
(Neustadt). Reali urbanistinė Vilniaus raida priklausė
ne nuo planų, o nuo investuotojų galimybių. Šalia pramonės įmonių neišaugo naujos darbininkų gyvenvietės
ir kvartalai. Vietiniai įmonių savininkai neįstengė jų
statyti, nes pramonė Vilniuje, lyginant su Vakarų Europos miestais, buvo smulki11.
Tuometinio Vilniaus istorizmo architektūroje vyko
tipiški pakitimai. Gyventojų skaičiaus augimas, aukštos butų nuomos kainos skatino statyti nuomojamus
daugiabučius namus. Jais buvo užstatomi ištisi kvartalai. Buvo statomi ir kotedžo tipo 1–2 aukštų namai
su mansardomis ir mezoninais12. Centre, o ypač miesto
pakraščiuose Lukiškėse, Antakalnyje, XIX a. viduryje
buvusius nedidelius dvarelius, priklausančius smulkiąjai bajorijai, miestui plečiantis ilgainiui išstūmė
daugiaaukštis užstatymas13.
Lietuvos gyvenamoji statyba atspindėjo bendrąsias
Vakarų Europos namų statybos ir architektūros kryptis: pradėta kurti nedideles gyvenamąsias zonas, vykdomos pigesnių, tačiau kartu ir estetiškų gyvenamųjų namų projektų paieškos. Kad Howardo miesto-sodo
idėja buvo pasiekusi Lietuvą ir padariusi įtaką XX a.
pradžios architektams, liudija Juliaus Kloso projektas
„Naujosios Varšuvos“ konkursui. Jo pasiūlytų namų
planų ir fasadų tipai labai primena Anglijos miesto-sodo ir sodų-priemiesčių kotedžus14. Tačiau gyvenamųjų
namų kolonijos Vilniuje pradėtos steigti anksčiau nei
Howardo miesto-sodo idėjos paplito Europoje15, tad manytina, kad joms pavyzdžiu tapo Anglijos ir Vokietijos
pavyzdinės darbininkų kolonijos. 1896–1913 m. bankininkas Juozapas Montvila (Józef Montwiłł) inicijavo
net penkių gyvenamųjų kolonijų statybą. Tačiau, kitaip
negu europinėse gyvenamosiose kolonijose darbinin-

5
Б. Г. Kнaтцъ, Города-сады въ связи съ жилищнымъ вoпpoсoмъ,
Петрогрaдъ: Изданie Oбщества Городовъ-Cадовъ, 1918, p. 8.
6
Pirmas Rusijoje, įgyvendintas remiantis miesto-sodo idėja, buvo
Rygos šiauriniame pakraštyje, vaizdingoje ir kalvotoje pušyno teritorijoje, ant ežero kranto įkurtas sodas-priemiestis „Caro miškas“ (Kaizerwald). Vilų savininkai dažniausiai buvo vokiečių kilmės architektai,
gydytojai, nors ir buvo propaguojama nedidelių pigių namų statyba (Я.
А. Кpacтиньш, Стиль модерн в архтектуре Риги, Mocква: Стройздат,
1988, p. 31–33).
7
Kazys Šešelgis, Lietuvos urbanistikos istorijos bruožai, Vilnius:
Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996.
8
Vilniaus 1840 m. planas su pastatų, kapinių ir sodų sąrašu, in:

MAB RSS, F 151-1616.
9
Vilniaus 1862 m. planas, in: MAB RSS, K-680.
10
Adam Honori Kirkor, Przewodnik po Wilnie i jego okolicach z
wykazaniem historycznym najbliższych stacyi kolej źelaznych, Wilno:
Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego, 1889, p. 78.
11
Lietuvos architektūros istorija, t. 3: Nuo XIX a. II dešimtmečio iki
1918 m., Vilnius: Savastis, 2000, p. 435.
12
Vilniaus architektūra, vyriausioji redaktorė ir sudarytoja Algė Jankevičienė, Vilnius: Mokslas, 1985, p. 25–26.
13
Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė, op. cit., p. 18–20.
14
LVIA, f. 1135, ap. 12, b. 609.
15
Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė, op. cit., p. 115.

2. Port Sunlighto gyvenvietė netoli Liverpulio. Iš Pavelo
Mižujevo knygos Сады-города в Англии (1916, p. 77)
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3. Pirmoji kolonija prie dabartinių Aguonų, Šaltinių ir Mindaugo
gatvių – gyvenamasis namas Šaltinių g. 12. Eglės Kiškienės
nuotrauka. 2010

kams, Vilniaus kolonijose gyveno vidurinio sluoksnio
atstovai tarnautojai ir inteligentai. Pasiėmę paskolas
iš Žemės ūkio banko, jie galėjo pasistatyti namą ir išsipirkti norimą sklypą. Gyvenamųjų namų kolonijos
buvo pradėtos statyti 1896 m. Pirmajai kolonijai prie
dabartinių Aguonų, Šaltinių ir Mindaugo gatvių (il. 3)
skirtas nedidelis sklypas, jame turėjo būti pastatyta
vienuolika vieno aukšto mūrinių namų. Vieną pailgo
tūrio, dvišlaičiu stogu dengto sodybinio pobūdžio namą

4. Antroji kolonija Pohuliankoje tarp dabartinių Čiurlionio,
Jovaro ir Basanavičiaus gatvių – namai Jovaro g. 7, 9. Eglės
Kiškienės nuotrauka. 2001

sius namus Pohuliankoje, tarp dabartinių Čiurlionio,
Jovaro ir Basanavičiaus gatvių (il. 4). Žymiai didesnis
sklypas buvo užstatomas tokios pat planinės struktūros
namais kaip pirmoje, Aguonų gatvės kolonijoje. Ant
rojoje buvo statomi ir vienbučiai, neblokuoti kvadratinio plano namai. Jų plano struktūra tokia pati kaip
pirmojoje kolonijoje. Dalis namų išdėstyta lygiagrečiai
gatvėms, kiti – laisvai kvartalo gilumoje. Priešais namą
ar už jo buvo įrengti nedideli sodeliai ir gėlių darželiai.

5. Šnipiškių kolonijos planas (LVIA, f. 938, ap. 4, b. 3160)

sudarė du atskiri sublokuoti nedidelio ploto butai.
Namų projekto autorius – architektas Vladislovas Stipulkovskis, baigęs Rygos politechnikos institutą16. Jis
suprojektavo ir visus antrosios kolonijos gyvenamuo16

Ibid., p. 116.
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Kitaip negu pirmuoju atveju, kitoms dviems kolonijoms Šnipiškėse (tarp dabartinių Rinktinės, Šeimyniškių ir Slucko gatvių) (il. 5) ir Rasose (dabar Balstogės,
Vitebsko, Mielagėnų ir Švenčionių gatvės) (il. 6) paruoštos teritorijos išplanavimo schemos. Namai išdėstomi reguliariai palei jau esamas gatves ir suformuo-
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6. Rasų kolonijos išplanavimas (LVIA, f. 938, ap. 4, b. 3184)

jant naujas gatveles teritorijos viduje. Jos pradėtos
statyti 1898–1899 m. Projektuojant šias kolonijas, prie
Stipulkovskio prisijungė architektas Augustas Kleinas, baigęs Peterburgo Civilinių inžinierių institutą17.
Šnipiškėse, kaip ir Rasų kolonijoje, vyravo kelių tipų
gyvenamieji namai. Stipulkovskis Šnipiškių kolonijai
suprojektavo ilgą dviaukštį korpusą, sudarytą iš nedidelių sekcijų. Labai panašus, ekonomiškiems (minimaliems) butams skirtas dviaukštis korpusas Rasose
taip pat suprojektuotas šio architekto, pasižymi savo
paprastais, mažai dekoruotais fasadais. Šiuose na-

7. Šnipiškių kolonijos dviejų aukštų miestiško pobūdžio namas.
Eglės Kiškienės nuotrauka. 2001

muose esantys butai primena jo ankstesniųjų kolonijų namų planus. Pagal Stipulkovskio projektus Rasose
pastatyta 10 dvibučių sodybinio tipo namų, panašių į
pastatytuosius Aguonų gatvės ir Pohuliankos koloni-

8. Šnipiškių kolonijos medžiu dekoruotas namas. Augusto Kleino
projektuotas kotedžas (LVIA, f. 938, ap. 4, b. 3160)

17
Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė, „Vilniaus architektai (1850–1914)“,
in: Europos dailė: Lietuviškieji variantai, sudarytoja Aleksandra Alek-

sandravičiūtė, (ser. Vilniaus dailės akademijos darbai), Vilnius: Vilniaus dailės akademija, 1994, p. 252.
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9. Rasų kolonijos vienai šeimai skirti vienaaukščiai kotedžai.
Namai Vitebsko g. Nr. 9, 11. Eglės Kiškienės nuotrauka. 2001

jose. Tačiau skiriasi jų blokavimo variantai: varijuojama įėjimo vieta. Vėliau projektuotuose Stipulkovskio
namuose nebeliko profiliuotų medžio elementų, kurie
puošė ankstesnių namų stogelius virš įėjimų ir namų
pastoges.
Kitaip negu Stipulkovskio, Kleino projektuoti namai
yra įvairesnių tipų ir pasižymi išraiškingais fasadais,
gausiai dekoruotais orderiniais elementais. Šnipiškių
kolonijai jis pasiūlė kelių tipų namus: daugiabutį trijų
aukštų namą, dviejų aukštų kvadratinio plano kotedžą
ir dviejų aukštų miestiško pobūdžio namą (il. 7), su-

tedžui: patalpos nepereinamos, grupuojamos aplink nedidelį holą. Rasų kolonijoje architektas pakartojo miestiško pobūdžio namo modelį, tačiau atsisakė dviaukščio
kotedžo. Šioje kolonijoje pastatyti net aštuoni vienaaukščiai kotedžai, skirti vienai šeimai. Namai skiriasi
stogo forma arba įėjimo vieta, fasadai puošti architektūrinėmis detalėmis (il. 9).
Šnipiškėse šalia daugiabučių namų buvo numatyta
suprojektuoti nedidelę dviejų aukštų skalbyklą18. Rasose, didžiausioje kolonijoje, privačiame Montvilos parke
buvo pastatytas Adomo Mickevičiaus biustas, kuriam
Kleinas suprojektavo postamentą. Montvilos užsakymu Kleinas paruošė Rasų kolonijai dviejų pavėsinių
projektus, viena iš jų ypač puošni, gausiai puošta mediniais elementais. Praėjus dešimčiai metų (1911) šioje
kolonijoje buvo pastatyta vaikų prieglauda.
Lukiškių – vėlyviausia ir paskutinė, penktoji Mont
vilos kolonija (dabar J. Savickio, J. Tumo-Vaižganto bei
Kražių gatvės) (il. 10). 1911 m. dykvietėje šalia Lukiškių aikštės buvo nutiesta gatvė, susidaręs kvartalas
padalytas į sklypus. Juos nupirko Montvilos įsteigta
Vilniaus butų įrengimo draugija, siekusi propaguoti ir
statyti higieniškus ir pigius būstus. Tais pačiais metais
Draugija surengė namų projektų parodą. Joje dalyvavo ne tik Vilniaus, bet ir Varšuvos bei Peterburgo architektai19. Vėliau Draugijos užsakymu kolonijos namų
projektus kūrė Kleinas ir Vaclovas Michnevičius20. Šios
kolonijos kompaktiškas išdėstymas ir architektūrinis

10. Lukiškių kolonija – penktoji, vėlyviausia ir paskutinė Juozapo Montvilos kolonija (dabartinės J. Savickio, J. Tumo-Vaižganto ir Kražių g.).
Kražių gatvės išklotinė (LVIA, f. 938, ap. 4, b. 5293)

darytą iš blokuotų butų. Greta istorinių stilių motyvų
Kleinas savo projektuotuose kotedžuose naudojo medžio dekorą pastogėse ir mansardose (il. 8). Jo namai
nuo Stipulkovskio projektuotųjų skiriasi plano struktūra ir dydžiu: pastarojo namų planas (pereinami kambariai) labiau primena nedidelio dvarelio planą. Kleino
gyvenamojo namo plano struktūra artima Anglijos ko-

vaizdas labai skyrėsi nuo ankstyvųjų: angliški kotedžai
ir moderno stilius, asimetriški fasadai, kuriuose išdėstomi įvairaus dydžio ir formų langų ir durų angos, balkonėliai, bokšteliai kuria žaismingą ir savitą architektūrinį vaizdą. Šios kolonijos namų fasaduose naudotos
įvairios statybinės ir apdailos medžiagos. Blokuotų kotedžų savininkais tapo Miesto valdybos Butų įrengimo

LVIA, f. 938, ap. 4, b. 3160, l. 9.
Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas, t. 1, Vilnius:
LTSR Mokslų akademija, LTSR Kultūros ministerija, LTSR Valstybinis
leidyklų, poligrafijos ir knygų prekybos reikalų komitetas, Vyriausioji

enciklopedijų redakcija, 1988, p. 324.
20
Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė, Istorizmas ir modernas Vilniaus architektūroje, p. 125.
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draugijos nariai, Žemės banko tarnautojai. Norėta aprūpinti butais vidutinio socialinio sluoksnio šeimas, bet
pradinė idėja pakito – dalį butų imta nuomoti.
Visos Montvilos inicijuotos kolonijos buvo pastaty-

11. Geležinkelio kolonija: 1915 m. pastatyta mokykla.
Iš Stefano Rosiako knygos Wileńska kolonja kolejowa 1908–1933
(1933, p. 19)

Vilniaus geležinkelio kolonija, labiausiai nutolusi nuo
centro, tapo pirmąja naujo tipo miesto-sodo gyvenviete.
Jos sukūrimo iniciatyva priklausė geležinkelio darbuotojams, išdėstyta 1906 m. kolektyvo susirinkime. Įkvėpti miesto-sodo idėjos, 1908 m. jie pradėjo ieškoti vietos
naujo tipo gyvenvietės statybai. Tais pačiais metais
rugsėjį Draugijos įstatus patvirtino Vilniaus gubernatorius. Vilniaus geležinkelio 25 kolonijos organizatorių
šūkis buvo: „Dirbk mieste, gyvenk Kolonijoje“. Po ilgų
ieškojimų vieta kolonijai išrinkta netoli Vilniaus, 5 km
atstumu24. Vilnelės upės kairiojo kranto slėnio terasose
įkurta gyvenvietė, sudaryta iš dviejų dalių: Žemojo ir
Aukštojo Pavilnio, kurios gyventojai – Vilniaus geležinkelio tarnautojai, daugiausia – lenkų ir rusų tautybės.
Kai kurie jų gyvenvietės teritorijoje įsigijo ne vieną, o
du sklypus25.
Pirmas svarbus darbas gyvenvietei įrengti buvo kelio, jungiančio kolonijos viršutinę dalį su žemutine tie-

tos gana greitai – per 2–3 metus. Visai kitokio socialinio statuso buvo gyvenamoji kolonija Pavilnyje, įkurta
remiantis miesto-sodo idėja. Jos statyba nebuvo tokia
greita ir sėkminga, Vilniaus geležinkelio kolonijai teko
patirti daug sunkių išbandymų21. Wacławas GizbertasStudnickis 1910 m. knygoje rašė, kad „šalia Varšuvos–
Peterburgo geležinkelio prie Paco kalnų bandoma įkurti koloniją geležinkelio darbuotojams. Jau yra pradėta
projektuoti ir apie 300 namų pastatyta“22. Bet autorius
klydo: tuo metu kolonijoje buvo pradėti tik parengia13. Medinės bažnyčios projektas. Iš Stefano Rosiako knygos
Wileńska kolonja kolejowa 1908–1933 (1933, p. 3)

12. Geležinkelio kolonija: Draugijos namai. Iš Stefano Rosiako
knygos Wileńska kolonja kolejowa 1908–1933 (1933, p. 18)

mieji darbai, pirmasis medinis namas pastatytas tik
1911 m. Kitais metais kolonijoje buvo pastatyti dešimt
medinių ir trys mūriniai namai23.
21
Stefan Rosiak, Wileńska kolonja kolejowa 1908–1933: Towarzyst
wo spółdzielcze w dwudziestopięciolecie istnienia, 1908–1933, Wilno: Nakładem towarzystwa Wileńska Kolonja kolejowa, 1933, p. 15.
22
Wacław Gizbert-Studnicki, Wilno: Przewodnik iliustrowany po
mieście i okolicach z planem miasta i dodatkami, Wilno: Źukowski i
Borkowski, 1910, p. 241.
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simas, tolesnis etapas – vandentiekio tiesimas. Namų
statybai buvo sudarytos lengvatinės kredito gavimo sąlygos Ūkio banke. Užstatymas vyko pamažu, iškildavo
vis nauji namai. Mokykla buvo pastatyta 1915 m. (il.
11), kiek vėliau – Draugijos namai (il. 12), nors medinės bažnyčios projektas jau buvo paruoštas (il. 13), bet
ji pastatyta tik 1935 m.26 Kilus Pirmajam pasauliniam
karui, jau buvo pastatyta apie 30 gyvenamųjų namų27.
Deja, karas sustabdė puikiai pradėtą idėjos įgyvendinimą. Karo metu rusų tautybės gyventojai pasitraukė
į Rusijos gilumą, vandentiekio įrenginiai buvo suardyti, namuose įrengtos arklidės. Lenkų valdymo metais
Pavilnyje kūrėsi pasiturintys valdininkai. Vilniaus geležinkelio kolonijoje, skirtingai nuo Montvilos inicijuotų gyvenamųjų kolonijų, buvo išplėtota socialinė prog
Stefan Rosiak, op. cit., p. 13.
Ibid., p. 3–5.
25
Ibid., p. 21.
26
Ibid., p. 19.
27
Ibid., p. 23.
23
24
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rama: pastatyta mokykla, Draugijos namai, bažnyčia.
Iki karo Vilniuje buvo bandyta statyti panašaus pobūdžio gyvenamųjų namų kolonijas, tačiau dėl karo
sumanymai nerealizuoti28. Po daugelio metų, 1938 m.
miesto-sodo idėja buvo prisiminta ir bandyta realizuoti
inžinieriaus architekto Antonio Forkiewicziaus miestosodo Jagiełłonów projekte. Miestas-sodas suprojektuotas šalia geležinkelio į Gardiną, 8 km atstumu nutolęs
nuo Vilniaus, jo plotas turėjo būti 535 ha. Pačią idėją projekto autorius įvardijo taip – tai vasaros, sveikatingumo ir sporto (slidinėjimo) miestelis. Miesto-sodo
centre suplanuotas visuomeninis centras su bažnyčia
ir prekybos zona. Ypač didelis dėmesys skirtas želdynams: suprojektuotas didžiulis parkas su viešbučiu ir
sporto aikštynu, aplink jį išdėstoma gyvenamoji zona,
kur turėjo būti statomi nedideli gyvenamieji namai, už
jų – sanatorijos, ligoninės, mokymo įstaigos su sporto
aikštynais29.
Kitaip negu Europos gyvenamųjų namų kolonijose,
kurtose dideliu atstumu nuo miestų, Vilniaus kolonijos
buvo steigiamos maždaug 1,5–2,5 km skersmens žiedu aplink Senamiestį. Vienintelė ir labiausiai nutolusi
nuo centro (5 km) yra geležinkelio kolonija Pavilnyje.
Tokią gyvenamųjų kolonijų lokaciją lėmė esamų komunalinių komunikacijų išdėstymas, neaukštos naujai suformuotų miesto dalių žemės sklypų kainos. Vilniaus
gyvenamųjų namų kolonijų plotas, lyginant su europinėmis, yra labai mažas. Mieste pastatytų Kolonijų
teritorijos planui ir architektūriniam vaizdui esamas
kraštovaizdis ir reljefas įtakos neturėjo: viską nulėmė
anksčiau suformuoti kvartalai. Vienintelės Pavilnio
kolonijos vietos parinkimą lėmė Howardo miesto-sodo idėja, o jos išplanavimui įtakos turėjo vietovės reljefas (Aukštutinė ir Žemutinė gyvenvietė). Tačiau tipine
schema pagrįstas stačiakampis gatvių tinklas, neatsižvelgiant į vietines gamtines sąlygas, meniškumu ir
funkcionalumu nepasižymėjo. Galima būtų teigti, kad
vilnietiškoms kolonijoms būdingas reguliarus stačiakampio formos planas, artimas Vokietijos gyvenamųjų
kolonijų planams.
Žemės ūkio juostos30, kuri kartu yra ir sanitarinė
zona, skirianti kolonijas nuo didžiųjų miestų, prie Vilniaus kolonijų nebuvo: gyvenamieji kvartalai išsidėstę
miesto teritorijoje. Ir tik Vilniaus geležinkelio kolonijoje žaliąja apsaugine juosta (bet ne žemės ūkio) galima pavadinti teritoriją, kuri skiria koloniją nuo miesto.
Vilniaus kolonijų planuose želdynų ir želdinių zonų nebuvo numatyta. Tam įtakos turėjo jų lokacija ir sklypo dydis. Visos Vilniaus kolonijos buvo statomos netoli
miesto parkų, sodų arba gamtos apsuptyje, todėl žel-

diniams, kaip Anglijos kolonijose, nebuvo skiriamas
ypač didelis dėmesys. Visai šalia jų buvo miesto parkai: Neries pakrantė šalia Lukiškių ir Šnipiškių, Rasose – vaizdinga Markučių aplinka, o Geležinkelio ko-

Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė, op. cit., p. 126.
MAB RS, F 229, s. v. 1529 Jagielionų miesto-sodo projektas
(1938 m.).

30
Howardo diagramoje pavaizduota Žemės ūkio juosta Greenbelt,
skirianti naują miesto-sodą nuo didžiojo miesto.

28

29
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14. Geležinkelio kolonijos planas. Iš Stefano Rosiako knygos
Wileńska kolonja kolejowa 1908–1933 (1933, p. 24)

lonija – apsupta puikios Pavilnio gamtos. Vienintelis
įkurtas parkas – Rasų kolonijoje, privačioje Montvilos
valdoje (neišlikęs). Gatvės ir šaligatviai kryptingai apželdinti tik Pavilnio kolonijoje. Su Anglijos kolonijomis
vilnietiškąsias sieja tai, kad šiose yra nedideli, privatūs
sodeliai prie kiekvieno namo ir nedideli gėlių darželiai
priešais namą.
Jeigu Anglijos kolonijose buvo projektuojami visuo
meninės paskirties centrai ar didelės pagrindinės
aikštės, tai to vilnietiškose kolonijose nėra (išskyrus
geležinkeliečių koloniją, kurioje bandyta sukurti visuomeninį centrą arba bent pabrėžti pagrindines kolonijos
plano kompozicines ašis, il. 14).
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Vilnietiškosios kolonijos išsiskiria mišriu, įvairiu užstatymu: be sodybinio ir miestiško pobūdžio gyvenamųjų namų buvo pastatyti kotedžai, ekonomiški gyvenamieji namai, sudaryti iš blokuotų sekcijų, bei keletas

15. Geležinkelio kolonijos namas Vandens g. Nr. 37. Eglės
Kiškienės nuotrauka. 2001

stambesnio tūrio (2–3 aukštų) gyvenamųjų namų. Montvilos kolonijas projektavę architektai Stipulkovskis ir
Kleinas, dviejų skirtingų architektūros mokyklų atstovai, skirtingai naudojo ir interpretavo būsto planinę
struktūrą, vietinės architektūros tradicijas, per įvairias
stilistines sroves, puošybos elementus sukūrė vaizdžią
ir savitą gyvenamųjų kolonijų architektūrą. Ji skiriasi
nuo Anglijos ir Vokietijos kolonijų nesikartojančių erdvių ir pastatų įvairove: statant gyvenamuosius namus
buvo naudojami du panašios struktūros variantai: nedidelio tūrio, vieno arba dviejų aukštų namai, butai juose
sudaryti iš trijų-keturių kambarių. Namai skyrėsi tik
patalpų skaičiumi ir komforto lygiu (didesnė ar mažesnė virtuvė, pagalbinės patalpos ir pan.) bei blokavimo
variantais. Ankstyvosiose kolonijose statyti sodybinio
pobūdžio namai, primenantys nedidelius priemiesčių
dvarelius, vėlesnėse – nedidelio tūrio ir kompaktiško
plano kotedžai. Šių dviejų planinių struktūrų namai
nebūdingi Europos kolonijoms, nuo Anglijos gyvenamųjų namų besiskiriantis nedideliu tūriu ir kompaktiškesniu planu, nuo Vokietijos namų-butų – didesniu gyvenamuoju plotu. Pavilnyje ir Lukiškėse statyti panašaus
tūrio ir plano, kaip ir ankstesnėse kolonijose, gyvenamieji namai, Pavilnyje – sodybinio pobūdžio namai, kurių plano struktūra panaši į Lietuvos kaimo sodybas (il.
15, 16). Galbūt jiems turėjo įtakos 1909 m. Vilniuje įvy31
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Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė, op.cit., p. 121–122.

kusi paroda, kurioje dominavo pigių namų pasiūlymai,
o statybos skyriuje buvo pademonstruoti pavyzdinių
kaimo sodybų, darbininkų namų ir jų kolonijų projektai31? Lukiškių gyvenamieji namai tūrio ir plano struk-

16. Geležinkelio kolonijos namas Žemojoje g. Nr. 36. Eglės
Kiškienės nuotrauka. 2001

tūra artimi Anglijoje statytiems darbininkų namams –
kotedžams. Vilniaus gyvenamųjų namų statybai, kaip
ir europinių kolonijų, naudotos vietinės statybinės medžiagos: plytos, medis, retkarčiais – lauko akmuo. Vėlyviausioje, Lukiškių kolonijoje buvo bandoma panaudoti
naujas medžiagas ir konstrukcijas, antai namų durų ir
langų sąramoms panaudotos metalinės sijos.
Lyginant su Anglija, kurios kolonijose buvo plačiai išvystyta socialinė programa (darbininkų klubai, bažnyčios, mokyklos, poilsio ir sporto aikštelės), Vilnius atrodo žymiai kukliau: kolonijose bandyta apgyvendinti to
paties socialinio sluoksnio gyventojus, išlaikant ekonomiško būsto idėją. Kai kuriuos socialinius uždavinius
mėginta įgyvendinti, galbūt, remiantis Furje falansterio idėja – suprojektuota skalbykla (Šnipiškėse), kuri
taip ir liko projektiniuose planuose. Pastatyta vaikų
prieglauda Rasose, vėliau Lukiškėse – bendra skalbykla. Daugelis Montvilos idėjų liko popieriuje, tačiau
pirminis sumanymas išliko: suburti to paties socialinio
sluoksnio gyventojus, kuriuos jungtų ne tik bendra gyvenamoji vieta, bet ir bendri interesai. Nors Montvilos
inciatyva pastatytos kolonijos bei Vilniaus geležinkelio
kolonija skyrėsi socialiniu statusu ir pradinėmis idėjomis, tačiau tikslai jų buvo panašūs – suburti vieno
socialinio sluoksnio atstovus, aprūpinant juos atskiru
namu ar butu. Tokių gyvenamųjų kolonijų steigimas
buvo didelis žingsnis pirmyn, kuriant naujas apgyvendinimo formas Lietuvoje.
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Korupcijos atodangos
Apie keistus kultūrinius reiškinius, kontrabandą ir pavargusius gydytojus
Guoda Azguridienė

Neseniai radijo laidoje du žymūs visuomenės veikėjai nagrinėjo korupcijos reiškinį ir priėjo keistą, taigi aptarti vertą išvadą, jog korupcija
Lietuvoje visų pirma esanti kultūrinis
reiškinys. Žmonėms esą nėra reikalo
duoti kyšius valdininkams ir medikams, paslaugas jie ir taip gausią. Jie
duoda kyšius tiesiog iš blogo įpročio.
Todėl norint įveikti korupciją, reikia
žmones auklėti, pasakyti, kaip tai negražu ir netinkama.
Visi sutiksim, kad korupcija yra
bjaurus dalykas, kad jos Lietuvoje
per daug, kad ji nusibodo ir kad niekam nepavyksta jos išgyvendinti. Negali sakyti, kad ne prioritetas. Negali
sakyti, kad tam neskiriama politinio
dėmesio, tarptautinių institucijų pagalbos, programų ir netgi pinigų. Su
korupcija kovoja paprastos ir specialios institucijos, taisomi teisės aktai,
organizuojamos skundimo akcijos.
Tačiau kol kas – veltui.
Išmintingi kinai sako, kad savo
priešą reikia pažinti. Suprantu, kad
mums tingu, bet tiek laiko kovojus be
rezultatų gal vis dėlto vertėtų paieškoti korupcijos giluminių priežasčių.
Nes jeigu taip aklai tęsime toliau, labai tikėtina, kad teks konstatuoti, jog
ji yra nenugalima.
Pačia bendriausia prasme korupcija
reiškia pasinaudojimą tarnybine padėtimi savo asmeniniais tikslais. Idealiu atveju tarnyboje (ir valdiškoje, ir
privačioje) žmogus turėtų tarnauti –
atlikti savo funkcijas, siekdamas kuo
geresnio rezultato tam, kam tarnauja: tautai, mokslui, pacientui, klientui
ir pan. Asmeninis interesas apskritai
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neturėtų daryti įtakos. Tačiau kadangi esame ne idealūs, tai kalbame ne
apie nesavanaudiškumą ir tarnystę
plačiąja prasme, o tik materialia siaurąja. Tuomet korupciniais santykiais
vadiname tokius, kuriais asmuo sąmoningai išgauna apčiuopiamos asmeninės naudos, pasinaudodamas
savo tarnyboje turimamomis galiomis.
Dažniausiai tai yra galia spręsti (leisti–neleisti, bausti–nebausti, įtraukti–
išbraukti) ir skirstyti išteklius.
Esminiai ekonominiai korupcijos
pagrindai yra išteklių skirstymas ne
rinkoje ir barjerai veiklai (mokesčiai,
draudimai, privalomi standartai ir
pan.). Ir vieno, ir kito mūsų ekonomikoje daug ir būtent ten kyšo ilgiausios
korupcijos ausys: biudžetų (valstybės
ir savivaldybių) skirstymas programoms bei institucijoms, paskirtųjų
mokesčių mokėtojų pinigų panaudojimas (viešieji pirkimai), akcizinių prekių kontrabanda, viešojo sektoriaus
teikiamos ir visapusiškai sureguliuotos sveikatos paslaugos, reikalavimų laikymąsi prižiūrinčių institucijų
veikla ir pan.
Kodėl korupciniai santykiai kyla
ten, kur nėra rinkos? Rinkoje gėrybes perkame, ne rinkoje – gauname.
Gauti galime pagal vienas arba kitas
administraciškai nustatytas taisykles.
Kur esama formalių
taisyklių, ten visada
atsiranda neformalių
jų apėjimų būdų. Be
to, rinkoje sandoris
įvyksta tik tada, kai
abi pusės susitaria.
Net jeigu mums atrodo, kad kurios nors

pusės derybinės galios menkesnės
(pavyzdžiui, maža ir didelė įmonė),
jos vis vien abi priims naudingiausią
iš galimų sprendimų. Ne rinkos santykiuose bent viena pusė yra valdžios
institucija, kuri su rinkos subjektais
(įmonėmis, piliečiais) nesitaria. Ji liepia. Taigi santykiai nėra savanoriški
ir paremti abipusia nauda (beje, kyšis
dažnai ir atitinka šiuos abipusės naudos kriterijus, tik ne tarp institucijos
ir individo, o tarp instituciją atstovaujančio pareigūno ir individo). Tai ypač
ryšku šalyje, kur taisyklių kūrimo
bei įgyvendinimo kultūra tokia jauna. Taigi korupciją suprantame kaip
visų pirma viešosios nuosavybės sferos gyventoją.
Tačiau korupcija galima ir privačiame sektoriuje. Kaip pažymi klasikai,
privačioms įmonėms pasiekus tam
tikrą mastą, kai vadovybė nebepajėgi aprėpti ir kontroliuoti esminių jos
veiklos aspektų, jai tenka įdiegti biurokratiją. Jos principai nelabai skiriasi nuo valdiškos biurokratijos principų
ir dėsnių (pavyzdžiui, kad biurokratija pati save daugina), tik paprastai ji
būna efektyvesnė, atskaitingesnė ir
valgo ne mokesčių mokėtojų, o akcininkų pinigus. Todėl visuomenė ja retai domisi, jai užtenka galvos skausmo
dėl jos pinigus eikvojančios viešosios
biurokratijos. Kai privačiose įmonėse yra taikomas
administracinis (formalus,
biurokratinis) sprendimų
priėmimo metodas, tai susidaro korupcijai palankių
situacijų. Pavyzdžiui, kokio gamintojo prekes dėti
į geriausiai matomas len-
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tynas prekybos centre, kokio tiekėjo
kompiuterius ar automobilius nupirkti visiems banko darbuotojams ir pan.
Šiuos sprendimus paprastai priima ne
įmonės direktorius, valdyba ar juo labiau akcininkai, o tos srities vadybininkas, kuris, „pamotyvuotas“ vienu
kitu procentu nuo sandorio, priima
būtent tokį sprendimą. Šis įmonei nebūtinai yra blogesnis už alternatyvas,
bet sprendimo priėmėjui atneša neuždirbtų pajamų. Kai kurie akcininkai tokį elgesį nurašo į nuostolius, kiti
netoleruoja ir tobulina administracinio valdymo mechanizmus. Bet, kaip
minėjau, mokesčių mokėtojams tai
tiesiogiai nekainuoja, todėl apie šias
problemas viešai kalbama retai.
Kadangi viešajame kalbėjime korupcija vadinami patys įvairiausi nesąžiningi (arba tokiais atrodantys) santykiai, kurių esmė gali labai skirtis, tai
verta giliau panagrinėti bent keletą
skirtingų korupcinių santykių tipų.
Aiškiausias atvejis – politinės galios
panaudojimas. Politikas ar jų grupė
(antai partija) „suorganizuoja“ priėmimą teisės aktų, kurie neša tiesioginę
naudą suinteresuotiems asmenims ar
grupėms ir (svarbu!) neatitinka politikų deklaruojamų tikslų bei vertybių.
Nauda ši gali būti ir politinė, ir ekonominė, ir jų abiejų mišinys. Pavyzdžiui,
įtraukti konkretų objektą į vadinamųjų strateginių objektų sąrašą, pritaikyti sumažintą PVM tarifą atskiram
produktui (vaistams, mėsai, knygoms), paskirti vieną ar kitą asmenį
atsakingos tarnybos vadovu ir t. t.
Nors tokių santykių galimas korupcinis aspektas yra aiškus, dėl to nė
kiek ne lengviau nuspręsti, ar konkretus atvejis yra korupcinis, ar ne. Mat
mes nežinome, pirma, kokių paskatų
vedami žmonės tokį sprendimą priėmė, antra, ar buvo sąmoningas papirkimo veiksmas. Pasirinkimo procesas
nėra vienareikšmis, todėl post factum labai sunku nustatyti, kokie argumentai buvo lemiami. Jei antai aš
turėčiau spręsti, ar taikyti PVM leng
vatas atskiroms prekėms, sakyčiau,
kad ne, nes žinau, jog visai visuome-
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nei tai turės neigiamų ekonominių pasekmių. Tačiau kas nors, žinodamas
mano vartojimo įpročius, galėtų sakyti, kad aš priešinuosi PVM lengvatai
mėsai ne dėl ekonominių argumentų,
o todėl, kad pati esu vegetarė. Ir niekaip negalėčiau įrodyti, kad ne šis argumentas nusvėrė. Lygiai taip pat galėtume sakyti, kad galinga asociacija
už gyvūnų teises mane papirko, kad
nuspręsčiau būtent taip...
Negalime atmesti ir klaidos bei nežinojimo aspekto. Juk ir šiandien esama nemažai politikų, kurie mano, kad
strateginiai objektai ir kitokie privačios nuosavybės apribojimai ar reguliuojamos kainos (pavyzdžiui, vaistų)
yra labai naudingi žmonėms. Kaip jau
minėjau, faktas, kad tam tikri subjektai turi iš to apčiuopiamos materialios
naudos, dar neįrodo korupcinių santykių buvimo. (Nors tokie samprotavimai tarp žmonių labai populiarūs –
X turi naudos, reiškia, jie ir užsakė.)
Todėl paprastai remiamasi antruoju požymiu – paties papirkimo faktu.
Jeigu toks yra, įtariami korupciniai
santykiai. Nesant tiesioginio papirkimo, santykiai taip pat galėjo būti žalingi piliečiams ir naudingi atskiroms
interesų grupėms, bet to korupcija nevadiname.
Politinės korupcijos atvejai gali turėti ilgai juntamų pasekmių, sukurti
tarptautinius skandalus, krizes, ekonomikos nuosmukius ir pan. Apie juos
mėgsta kalbėti žiniasklaida, žmonės
aptarinėja ir piktinasi, bet asmeniškai
ir tiesiogiai dėl to nukenčia nedažnas.
Kovos su politine korupcija priemonių yra mažai ir jos nelabai efektyvios. Tenka laukti pakankamos politikų profesinės ir moralinės brandos,
pasitelkiant kuo protingesnius teisės
aktus ir kuo efektyvesnes institucijas
(akivaizdu, nei viena, nei kita negali
smarkiai lenkti bendro kompetencijos
ir kultūros lygio).
Antrasis korupcijos lygmuo – pasinaudojimas administracinėmis galiomis. Jis, sakyčiau, sudaro didžiausią
korupcinių santykių dalį – korupcijos
kūną. Žmonėms tai patys skaudžiausi atvejai, nes paliečia juos konkrečiai

ir tiesiogiai, nepriklausomai nuo to, ar
esi verslininkas ar tik tiesiog pilietis.
Žinoma, didėjant ekonominiam aktyvumui, tikimybė papulti į tokius santykius didėja. Tačiau su ekonominiu
pajėgumu (turtu) tai tiesiogiai nekoreliuoja. Netgi priešingai, tam tikrų
grandžių biurokratai ypač linkę naudotis nepasiturinčių žmonių nesaugumo jausmu ir taip gauti iš jų pakišas
už tuos sprendimus, kuriuos jie turėtų suteikti pagal savo pareigas, – arba
tiesiog keldami reikalavimus, kurių
nėra. Leidimai statyti, įrengti kavinę
ar gydymo įstaigą, „priduoti“ pastatą,
iškabinti iškabą, kirsti mišką, gauti
bet kokią pažymą ir pan. – tai tipiški
korupcijai imlūs santykiai, su kuriais
susiduria gyventojai. Verslo atveju
tai, be abejo, dar ir viešieji pirkimai
bei visos kontrolės institucijos.
Viešuosiuose pirkimuose ekonominės korupcijos prielaidos – itin ryškios. Kai ištekliai pasiskirsto ne rinkoje pirkėjams priimant individualius
sprendimus dėl prekių pagal jų laisvų
kainų teikiamą informaciją, tai juos
paskirsto „įgaliota“ institucija pagal
formaliai apibrėžtus kriterijus. Tokiu
atveju nėra įmanoma teisingai įvertinti perkamo objekto vertę, todėl netgi nesti objektyvių prielaidų nupirkti
teisingai. Pavyzdžiui, kaip įvertinti,
kurias mokyklas renovuoti, o kurių
ne, jei pagal techninius duomenis jos
visos panašios? Kaip nuspręsti, kurios leidyklos paslaugas pasirinkti
publikuoti prestižiniam ministerijos
leidiniui, jei viena dirba kokybiškai
ir brangiai, o kita – pigiai, bet prastai? Arba šiek tiek sudėtingiau: kaip
įvertinti, kokią kompiuterinę sistemą
pirkti, jei viena jų labai pigi, bet brangūs mokymai, o užsakovas jiems nenori skiri dėmesio? Jei mokymai nebus vykdomi, normaliomis sąlygomis
pirktume tą, kurią vartotojai įsisavins
ir be mokymų. Bet ji kainuoja brangiau, o užsakovo požiūris į mokymus
nėra kriterijus priimant sprendimą,
taigi iš anksto net nėra žinomas.
Belieka tikslas nupirkti teisėtai,
t. y. nepažeidžiant formalių procedūrų, kartu jas maksimaliai artinant
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nustebimai
prie tikrovės. Kadangi pastarasis uždavinys – neįvykdomas (nes visada
reikės lyginti tai, kas brangu ir kokybiška su tuo, kas pigu ir mažiau kokybiška), neišvengiama atvejų, kai
viešųjų pirkimų procedūros pažeidžiamos siekiant ne asmeninės naudos,
o kaip tik visuomeninės. pavyzdžiui,
perkama iš įmonės, kuri reikiamoje
srityje turi išskirtinę patirtį, bet jos
paslaugų kaina – didesnė. Universalių priemonių, kaip tokius atvejus atskirti, nėra, todėl viešieji pirkimai, net
ir subrendusiose demokratijose, lieka
korupcijos rizikos zona.
Kontrabanda taip pat yra ekonominių paskatų nulemtos korupcijos apraiška, nes, esant tokiam degalų, cigarečių ir alkoholio akcizų skirtumui
kaip dabar, kontrabandos paskatos
yra tokios didelės, kad vargu ar priemonės, reikalingos pakankamai sienų
apsaugai, nekainuoja daugiau nei iš to
akcizo į biudžetą surenkamos lėšos.
Praktiškai visas verslas susiduria
su kontrolės institucijomis, taigi ir korupcinių santykių galimybe. To nepatyrusieji sakys: įgyvendinkite visus
reikalavimus ir nebus ko bijoti kontrolės, o juo labiau siūlyti pakišų. Deja,
tai nėra išeitis. Šiandien Lietuvoje teisės aktų yra tiek daug, jie tokie nevienareikšmiai ir sudėtingi, be to, nuolat kintantys, kad tiesiog neįmanoma
juos visus įgyvendinti net prie geriausių norų bei didžiausių pastangų. Vertėtų turėti omenyje, kad tie reikalavimai niekur (juolab patogiai ir aiškiai)
nėra surašyti. Pernai Ūkio ministerija nurodė kontrolės institucijoms pateikti savo tinklapiuose sąvadą reikalavimų, kurių vykdymą jie tikrina. Iki
šiol tai nepadaryta, o institucijų atstovai tvirtino, kad tokio sąvado sudaryti
neįmanoma... Patikėti tokia reakcija
galima, tik niekaip negalima suprasti, kaip tada tuos reikalavimus vykdyti? Juolab kad prisiminti, jog mūsų
kontrolės institucijos tebegyvena tam,
kad baustų, o ne kad padėtų. Ši aplinkybė gali atrodyti šalutine teoriniuose samprotavimuose, bet ji tampa pagrindine praktikoje.
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Kartais koją pakiša ir mūsų buvimas ES. Nemažai reguliavimo normų
priimama ES lygiu. Tačiau ten formuluojant reikalavimus, orientuojamasi į kitos kultūros kontrolės tarnybas,
kurios pajėgios atsižvelgti į „nukrypimo“ nuo normos poveikį vartotojui ir
reaguoti adekvačiai. Pas mus gi kiek
vienas nukrypimas akte įvardijamas
kaip normos pažeidimas, o poveikio
vartotojui niekas nei vertina, nei ruošiasi vertinti. Mat vartotojas tipiniam
kontrolieriui neįdomus, jam įdomi tik
pažodžiui suprantama normos formuluotė ir galimybė gauti iš verslo atlygį
už nepriekabumą.
Taigi toks kontekstas. Kaip jame
galima išvengti korupcinių santykių? Niekaip. Svarbiausia, kad jų ir
neracionalu vengti. Tai yra vienintelis būdas išvengti nelogiškų ir neproporcingų legalaus verslo taisyklių. Korupciniai santykiai šiame lygmenyje
yra vienintelė daugumai prieinama
išeitis praktiškai išgyventi – nes pakišų kaštai yra mažesni nei baudos ar
reikalaujamų formalumų vykdymas.
Neretas pasakys, kad tokiu atveju reikia skųsti. Tačiau ką skųsti? Pareigūno skųsti nėra priežasties, nes ne jis
sugalvojo tuos nepakeliamus reguliavimus. Juos sukūrė įvairios ministerijos, kurios, beje, tarpusavyje visai
nebūtinai susišneka ar apskritai šnekasi. Žinant tai, visai nestebina, kad
nei reguliavimų kūrėjai, nei tikrintojai nelabai žino, ko jie iš rinkos dalyvių nori. Pačių teisės aktų ar juos sukūrusių institucijų apskųsti nėra nei
kur, nei kam. Nebent žiniasklaidai.
Nors ji ir pati apie tai žino ir ne vienus
metus skelbia.
Šio lygmens korupcijos priežastys –
visiškai aiškios. Taip pat visiškai aišku, kaip ją sumažinti, netgi be didelių
finansinių investicijų. Pakanka „tik“
sumažinti reguliavimų ir pakeisti
kontrolierių požiūrį. Šie „tik“, pasirodo, yra labai sunkus darbas. Įvairios
Saulėlydžio komisijos dirba (su pert
raukomis) jau apie dešimtmetį, bet
jokių apčiuopiamų rezultatų neduoda. Ir aišku kodėl – nes ir politikams,
ir valdininkams patinka kontroliuo-

ti. Dauguma iš jų juk tam ten ir atėjo – ne padėti žmonėms gyventi, o juos
valdyti arba iš to turėti naudos, arba
ir viena, ir kita. Tiesa, trūksta ir kompetencijos reguliavimus suformuluoti aiškiai ir logiškai. Tam reikėtų patiems bent kiek suvokti verslo logiką
bei žinoti, ko iš to reguliavimo norime.
Tačiau gilintis į verslo principus reikia
pastangų, o pradėjus mąstyti apie reguliavimo tikslus, gali paaiškėti, kad
tokių ir nėra. Yra tik noras reguliuoti bei kontroliuoti. Juolab kad visada
galima prisidengti vartotojų apsaugos
šūkiais, nesvarbu, kad pačiu poveikiu
vartotojams nė nesidomima.
Bene labiausiai apkalbėta korupcijos sfera yra sveikatos apsauga. Verta
atkreipti dėmesį, kad šioje srityje ypač
daug prielaidų minėtoms korupcijos
formoms: vaistų atsiradimas kompensuojamųjų sąraše, biudžeto dotacijų
skirstymas konkrečioms ligoninėms,
ligoninių reorganizacija, gydymo paslaugų įkainių priskyrimas, aparatūros, medikamentų pirkimai, gydymo
algoritmų priėmimas ir t. t. Sveikatos apsaugos sistema, kurioje vyrauja
viešoji nuosavybė ir nėra rinkos kainų, yra klasikinė terpė korupciniams
santykiams vešėti – ištekliai skirstomi centrinio planavimo būdu, be to, jų
nuolat trūksta. Toks planavimas neturi natūralių skirstymo kriterijų, todėl neišvengiamai kyla pagunda taikyti sau naudingus. Net nesvarbu, ar
vyksta sąmoningas konkretus papirkinėjimas, ar tiesiog elgiamasi taip,
kaip naudinga atsakingiems valdininkams. Tai jau tam tikras kultūrinis
dalykas – nepriklausantieji medicinos sferai sunkiai supranta ten galiojančias susitarimų schemas, tačiau
jos turi labai realų naudos pagrindą. Deja, apie šiuos sveikatos sistemos korupcijos ledkalnius viešumoje
kalbama retai. Dažniausiai mėtomos
gniūžtės į „korumpuotus gydytojus“,
kuriems reikia duoti kyšį, norint gauti
geresnį gydymą.
Derėtų pastebėti, kad santykiai su
gydytojais yra visiškai kito pobūdžio.
Čia kalbame apie užmokestį už dar-
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nustebimai
bą. Jeigu gydymo paslaugos būtų mokamos, tai rinkoje būtų ir brangesnių,
ir pigesnių gydymo paslaugų. Žmogus, norėdamas geresnės paslaugos,
veikiausiai rinktųsi brangesnę – jei
būklė sunki, jei problema kelia nerimą ar pan. Ir priešingai, jei liga atrodo eilinis virusas ir gydytojo reikia
tik nedarbingumo lapeliui ar receptiniam vaistui išrašyti, jis gali rinktis ir
pigesnę paslaugą. Dabar, kai sveikatos paslaugos vadinamos nemokamomis, iš vartotojo yra atimta legali galimybė „užsisakyti“ geresnę paslaugą.
Todėl siekdamas kokybės (visų pirma
gydytojo dėmesio, kuris taip pat yra
ribotas išteklius) pacientas moka jam
į kišenę. Nė nekalbu apie atvejus, kai
prieš operaciją žmogui pateikiamas
sąrašiukas (arba dar blogiau, jis pateikiamas po operacijos), kokias priemones ir vaistus jis turi nusipirkti. Tai
ne korupcija, tai tiesiog mūsų „nemokamos“ sveikatos sistemos melo įrodymas. Jei valstybės galvoms tai bent
kiek rūpėtų, būtų jau krūva bylų dėl

tokių atvejų. Bet nėra, nes politiškai
tai labai nepatrauklu. Tektų pripažinti, kad sveikatos paslaugos negali būti
nemokamos, o kuo paskui papirkinėti
rinkėjus?
Apibendrinant tenka konstatuoti, kad vargu ar korupciją galėtume
traktuoti kaip kultūrinį reiškinį. Sovietinių laikų kultūrinis palikimas
(kurio neabejotinai yra) šiandien tikrai nestokoja pagrindo. Tvirto legalios biurokratijos ir ribojimų pagrindo, iš kurio kyla patys įvairiausi
nelegalūs reiškiniai – korupcija, šešėlinė ekonomika; arba legalūs – ekonominis neaktyvumas, žmonių nusivylimas, nepasitikėjimas valdžia,
migracija. Veiksmingas vaistas prieš
korupciją yra vienas – reikia mažinti jos prielaidas. Tai reiškia, kad žmogui elgtis teisėtai turi būti paprasta ir
pigu. Juk valstybėje gyvena ne tik teisininkai, administravimo specialistai
ar Kisos Vorobjaninovo talentu apdovanoti veikėjai. Čia gyvena ir kažkaip
verstis turi ekonomiškai neaktyvūs,

teisiškai nepasikaustę, internetinių
paieškos sistemų idealiai neįvaldę paprasti žmonės, kurie ne tik nepajėgia
įgyvendinti visų valstybės jiems keliamų reikalavimų, bet ir nepajėgia
jų nei rasti, nei suprasti. Ką ir kalbėti apie menininkus, abstrakčių mokslų atstovus, ūkininkus, naivius ekologistus, vyresnio amžiaus žmones ir
kitus, kurių proto struktūra apskritai
negali tokios masės reguliavimų suvirškinti. Jiems reikalingi realūs jų
gyvenimo ir darbo situacijų sprendimai. Neretai tie sprendimai veda prie
korupcijos (taisyklių apėjimo) arba
emigracijos (taisyklių pakeitimo).
Valstybės institucijos tiek susipainiojo savuose nutarimuose, kad paliko žmonėms štai tokias išeitis. Sunku
būtų paneigti, kad tai atsitiko ne dėl
mistinių Lietuvos oligarchų ir ne dėl
„laukinio kapitalizmo“. Korupcijos priplėkusias biurokratijos arklides seniai
laikas mėžti, bet mojuoti kumščiais ir
kirviais politikams vis dar smagiau
nei šakėmis.

AUKSINĖS ŽUVELĖS ILGESYS

Apie ką ši knyga? Apie gyvenimą. Ne saloje, oloje ar miške, o tarp žmonių, Lietuvos visuomenėje. Ne apie gėles,
kulinariją, jachtas, autorės ar kokią kitą personą, meilę
(gal šiek tiek). Daugiausia apie tai, su kuo žmogus susiduria išėjęs iš namų – nuėjęs į darbą, valdžios instituciją, atsivertęs laikraštį, atsidaręs piniginę, apsilankęs
socialinių erdvių ekonominę pusę. Kodėl jos funkcionuoja taip, o ne kitaip. Nes supratus kodėl, lengviau toleruoti absurdiškas situacijas, kurios mums neretai atneša tiesioginį skausmą ar nuostolių. Arba tiesiog netelpa į
sveiko proto ribas (dažnai nuo to protą irgi skauda).
Guoda Azguridienė
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pas gydytoją, išleidęs vaikus į mokyklą. Rašau apie šių

Ž I D I N I O - A I D Ų

Lietuvos civilizacinės metamorfozės
trečiajame tūkstantmetyje

N A U J O J O

Guoda Azguridienė
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atmintis

PŪŠČIOS SLĖPINIAI
Arba uždraustojo laiko beieškant I

Juozas Prapiestis

Sulaukę vakaro mes nueiname į sutartą vietą. Ten randame tris kovotojus, kurių lydimi išžygiuojame link Pūščios miško. Po penkių
valandų kelio pasiekiame pamiškę, prie kurios pas vieną ūkininką
laukia vyrai. Kovotojai, atrodo, gana drausmingi, kariški. Tik išviršinė jų išvaizda sako, kad jų išsilaikymo sąlygos labai sunkios.
Apylinkė, kurioje jie laikosi, yra ypatingai neturtinga. Todėl ir
pačių vyrų materialinė būklė yra sunki: trūksta drabužių, apavo.
Tačiau dvasioje jie stiprūs: nepalaužiamos valios, kupini kilnių pasiryžimų, kūnu ir siela pasiaukoję Tėvynei.
Kaip norėčiau dar keletą dienų praleisti su šiais vyrais, dalintis
su jais vargu, bet pareigos verčia juos palikti, tik keletą valandų su
jais praleidus, vėl išsiskirti ir gal niekuomet šioje ašarų pakalnėje
jau nesusitikti. Skurdus tas jų gyvenimas, bet nenugalimi jų pasiryžimai mane sužavėjo ir užkariavo.
Žingsnis po žingsnio aš tolinuosi nuo Pūščios miško, kuriame radau pilnus entuziazmo vyrus, kokių nesutikau kitose rinktinėse.
Iš kunigo Justino Lelešiaus-Grafo dienoraščio

UŽDRAUSTASIS LAIKAS
Nugyvenęs gerą pusamžį pradedi kitaip suvokti laiką.
Jis nuskaidrėja, išblunka riba tarp praėjusio ir būsimo.
Jo visuma įgauna aiškiai apčiuopiamą vertę – viskas
svarbu, viskas turi prasmę ir priežastis. Todėl man dabar tarsi savaime kyla klausimai apie laiką, kurį buvo
bandoma išstumti iš mūsų atminties į juodąją istorijos
skylę, godžiai prarijusią ne vieną laiko tarpsnį, ką ir
kalbėti apie žmonių likimus.
Lietuva kokius aštuonerius metus po karo – tai mūsų
uždraustasis laikas. Jis mūsų gyvenime buvo, bet tarsi
Juozas Prapiestis (g. 1948) – inžinierius, žygeivis, disidentas, rašytojas. 1998 m. Aidai išleido jo autobiografinių novelių
knygą Paulė prasdeda sodzun. Šiame NŽ-A numeryje skelbiame pirmąją (iš trijų) dalį jo ilgus metus (kalbinant liudytojus
ir rausiantis Lietuvos ypatingajame archyve) rengtos ir rašytos
studijos, kurią galima pavadinti ir pavyzdiniu mikroistoriniu
tyrimu, ir įsigyventa bei išjausta istorija, ryškiomis spalvomis
atveriančią Pūščios girios partizanų tragediją, kartu ir sovietų
klastos bei agentų smogikų veikimo paslaptis.

naujasis židinys-aidai 2011 / 1

ir nebuvo. Buvo vienaip, kalbėjo kitaip, o mes suvokėme trečiaip. Geriausia buvo apie tai nekalbėti visai.
Kitados per vienas Vėlines, atkampiame zanavykų
krašto pagiryje, jei neklystu, Liepalotų kaimo kapinaitėse, radome keturis kapus, ant kurių baltomis gėlių spurgelėmis buvo išdėlioti Gedimino stulpai, mirksėjo žvakės. Mūsų palydovas a. a. Paluobių klebonas
Pranas Račiūnas tąsyk prasitarė, kad partizanų kapų
žmonės nepamiršta ir naktimis aplanko. Dieną kažkas
viską nudrasko, o naktį vėl sutvarkoma. Kaip dzūkų
partizano Klajūno dainoje:
Sese, pink vainiką žalią,
Neški paslapčia,
O tu, broli, juodą kryžių
Pastatyk nakčia.
Tąsyk įstrigo atmintin ta pagarba ir panieka taip
arti, greta. Todėl žygeiviškos piligrimystės laikais keliaudami po Lietuvą nepamiršdavome aplankyti ir tų
kapų, mat partizanų kapus žmonės bijodavo rodyti, tai
niekur kitur daugiau jų ir nežinojome.
Nors gimiau kaip tik uždraustojo laiko vidury, bet atmintyje išlikę tik blausūs paveikslėliai – naktigonės,
„dažinkų“ dainos, karunkos šermenyse, gegužinės giesmės, dar pakrypęs šv. Jono koplytstulpis po beržais ir
nuolatinė pavojaus nuojauta, atsispindinti suaugusiųjų veiduose. Tai kasdienybė, įrašyta vaiko sąmonėje.
Tik vakarais susirinkę mūsų troboje kaimynai savo pasakojimais praskleisdavo uždraustojo laiko užuolaidą
ir visiškai aiškiai išvysdavau degančius namus, šūvius,
verksmus ir prakeiksmus. Girdėjau tai, ko nekalbėjo
mokykloje, nerašė knygose. Liko pasakojimų nuotrupos, bet nebuvo viso vaizdo, kaip nebuvo ir atsakymų į
daugybę vėliau kilusių klausimų.
Ir tik dabar, blunkančioje praėjusio ir miglotoje būsimo laiko sankirtoje, atsiveria anų vaizdų visuma ir
vienas po kito į logišką seką sugula atsakymai į didelę
dalį sunkių ir skausmingų klausimų. Pradedi suvokti ne tik tai, kas vyko anuomet, bet ir tai, kas ir kodėl
vyksta šiandien ir net su nerimu ar atsargia abejone
lauki ateities.
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MAGIŠKA CUKRAUS CAGLUKĖ
Mama siuva antklodę žiemai, užklojusi beveik visą
tuščią kambario plotą audiniu, sluoksniuoja vatą, dygsniuoja siūlėmis, net aiškiai regiu, kaip ji retsykiais paima adatą į lūpas, kad būtų laisvos rankos, o smulki
adata nepasimestų.
Su anais metais mane sieja ne tik knygos, amžininkų
prisiminimai, bet ir šis miglotas vaizdinys išskydusiame vaiko atminties šyde. Ta atmintis iš tikro tokia –

Gražina Didelytė. Gerdašių troba. Apie 1983. Popierius, tušas

trapi, vos apčiuopama, tarsi voratinklis, bet kartu ir gyvastinga, neapleidžianti manęs visą gyvenimą.
Tą vaizdinį visada mačiau, bet neturėjau argumento, įrodančio, kad tai ne mano fantazija, o tikras faktas. Maža kas gali išlikti vaiko atmintyje – labai gerai
menu karštinės haliucinacijas, tokias alinančias, tokias kraupias: rodos, čiuožiu užšalusia pieva, kojos prilimpa prie ledo, bet aš nesustoju ir tįstu per ledą kaip
koks tešlos ritinėlis, iš kurio mama daro riestainius, ir
tai pats aiškiai suvokiu kaip kliedesį.
O antklodę siuvanti mama – realus ir tikras faktas. Tik
juk tai ne kažin koks įvykis, kad būtų vertas aprašinėti.
Bet vis tiek pasakosiu toliau, nes ėjo 1952-ieji, rugsėjis,
man ketveri, aš žaidžiu ant grindų, kur mama klūpomis
dygsniuoja vatą, paskui atsistoja, pažvelgia pro langą ir
ūmai sustingusi persižegnoja. Aš irgi prilimpu prie stik
lo. Regiu, kaip pievų pakraščiais eina trys vyrai – vienas
pirmas, du iš paskos. Jie dingsta miške, mama kažkur
paskubomis išeina, o aš toliau užsiimu savo reikalais. Po
kurio laiko vyrai išlenda iš miško tiesiai priešais mūsų
trobą ir netrukus pasibeldžia. Bet jau tik du. Man tai
nieko nesako, o mama dar kartą persižegnoja, nes jai
viskas aišku – ir kas tie du vyrai, ir kur dingo trečias.
Vyrai užeina, jauni, gražūs, uniformuoti, taip ir ma-
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tau juos, regis, šiandien užeitų – pažinčiau. Kažko klausia mamos, ši nutaiso dirbtinai ramų balsą ir kažką
jiems atsako nenutraukdama darbo, nudelbusi į antklodę akis, tarsi norėtų paslėpti savo baimingą žvilgsnį. Vyrai parodo dėmesį ir man: atkiša baltą cukraus
gabalėlį – caglukę, kaip sakydavo tada. Ir viskas. Jie
eina ir nueina. Aš mėgaujuosi sniego baltumo cukraus
cagluke... Atminties voratinklis čia ir suplyšta.
Tiesa, yra dar vienas lopinėlis. Bet tai įvyko jau po
keleto dienų. Po kaimą šmėkščioja ilgasvernė stribo
Macanio plaščpalatkė, iš jo lūpų liejasi pikti „jofašumat“, išgąsdintos kaimo merginos eina miškan
vėnyčių ir šarkakojų, kad pripintų vainikų Kalvuko Vitui, kuris guli pašarvotas klubo-skaityklos
viduryje ant raudonos šarvonės, jam virš galvos
kabo visai ne kryžius ar Sopulingoji, o pro ūsą besišypsantis Stalinas. Merginos drebančiomis rankomis dėlioja pagal Macanio komandas aplink Vitą
vainikus, šalia alpėja sūnaus netekusi Čiublukė.
Paskui atvažiuoja palutarkė, įkeliamas Vito karstas, merginų nupinti šarkakojų vainikai apjuosia
mašinos kėbulą, jame šalia keturių eglaičių Macanis liepia atsistoti ir keturiems kaimo vyrams.
Palutarkė su raudonu karstu ir šalia suklupusia
Čiubluke ir dar viena mašina, pilna stribų, nuvažiuoja į Veisiejus.
Esu dėkingas baltai cukraus caglukei, kuri maloniai paglostė mano, vaiko, gomurį. Kitaip gal
nieko būčiau ir neįsidėmėjęs. Dabar gi esu kone
anų laikų gyvas liudytojas. Bet juk mano prisiminimas yra niekinis, palyginti su tuo, ką matė ir jautė
mano tėvai, kaimynai ir visi panemunių žmonės. Ką
gi galėčiau jiems papasakoti daugiau, negu jie žino, turėdami savo atmintyje ne miglotą vaizdinį, o gyvai iškentėtą ir kraupų pokario paveikslą... Bet galiu, nes,
pasirodo, yra dalykų, kurių jie nežinojo, nežino ir net
neįsivaizduoja, kad pasaulyje tokių gali būti.
Šiuos trapius savo ir kitų atminties lopinėlius dedu
šalia pageltusių KGB archyvo dokumentų, iš kurių patyriau, kas buvo tie du ir kas trečiasis, kada ir kodėl tai
įvyko. Atsakymų daugėja, abejonės sklaidosi, bet laikas nesustabdomas, blunka atmintis ir prastas KGB
kontorų rašalas...

VARTAI Į PARIBIO ŽEMĘ
Pakilęs į Liesnos kalną, suku į kairę. Tiek to kalno
ir telikę. Nė iš tolo neprimena vingiuotos, akmenimis
grįstos stačios įkalnės Nemuno ir Avirės santakoje.
Prasideda Pūščia – toks slaviškas girios pavadinimas,
dabar skambantis paslaptingai, todėl kai kur dar Leipalingio–Kapčiamiesčio miškų masyvu vadinamas. O
dar seniau – Skomanto giria. Gal dar ir kitų vardų turėjo, kas dabar beprisimins.

naujasis židinys-aidai 2011 / 1

PŪŠČIOS SLĖPINIAI

Liesnos vardas irgi slaviškas. Gali pamanyti, kad čia
iš tikrųjų slavai gyveno. Taip, jie čia pat, už Nemuno ir
Juodosios Ančios – gudai ir lenkai – nuo amžių greta,
todėl nieko keisto. Jų krašte mūsų pėdos irgi dar neataušusios – ten Seinai, Pervalkas, Gardinas, ir upės
bendros – Nemunas, Ančia, Šešupė. Kraštovaizdis panašus, gyvenimo būdas irgi, tik kalba kita. Bet kai kurie žodžiai ima ir prigyja – tokia paribio žemių tvarka.
Dar praėjusio amžiaus viduryje važnyčiotojams Liesnos kalnas buvo rimtas išbandymas kelionėje link
Druskininkų ir Liškiavos. Stačioje nuokalnėje sunku
išlaikyti arklį, jeigu vežimo ratai nebus perrišti grandine ir taip stabdomi. O grįžtant jau arklį reikia ir botagu
paraginti, kad koptų aukštyn ir nesiduotų tempiamas
atgal. Žiemą keleiviams geriau išlipti ir eiti pėsčiomis.
Automobilių eros pradžioje irgi visokių nutikimų būta –
tai palutarkė nusivertė, tai autobusas pakibo ant skardžio. Toks buvo tas Liesnos kalnas, kol prieš kelias dešimtis metų buvo išlygintas, ištiesintas ir tapo niekuo
neypatingas – tiesiog kelio atkarpa tarp Druskininkų ir
Leipalingio. Todėl ir Liesnos vardas pamažu nunyksta.
Dabar čia grandiozinių užmojų statyba – bus slidinėjimo centras. Dar viena intervencija į nuo ledynmečio neišdarkytą slėnį. Šįkart kraštovaizdis suniokotas
neatpažįstamai. Kažkoks urbanistinis monstras kyla
aukštyn nuo pat Avirės klonio kone lig debesų. Kažkaip nedera visa tai prie čionykštės ramybės. Betgi juk
tai nieko bloga – tai tik žmonių smagumui, – bandau
nuteikti save. Laikui bėgant priprasime prie naujo peizažo, o mūsų vaikams tai bus įprasta ir gal net gražu.
Tik mūsų atmintis, dešimtmečiais maitinta paslaptingomis Liesnos kalno ir Pūščios miškų istorijomis, matyt, dar ilgai negalės susitaikyti su nerūpestingu slidinėtojų šurmuliu.
O dabar neriam į Pūščią.
Netoliese dar vienas istorinis akcentas – Skomanto
kelias: iš Merkinės link Augustavo ir toliau Lenkijos
gilumon, per visą Pūščią. Dabar tai tik smėlėtas miško
kelias, tarpais žvyruotas, vedantis link Seiros.
Pagrindinis gi kelias veda pro Mizarus, Diržus, Lip
liūnus, Gerdašius, Krivonis, Guronis.
Pro Mizarus pravažiuoju lėtai. Mėgaujuosi švelniu
nėrimu į Bilsinyčios slėnį. Šaltame malūno tvenkinio
vandenyje atsispindi į pavėsingą kalną lipančios eglės,
todėl juodas kaip degutas vanduo nuskaidrėja tik vėl
išsivadavęs iš malūno rato ir nuskubėdamas linksmais
vinguriukais už tilto, pro Mizarų sodybas Nemunan.
Ant tilto verta ir stabtelėti, nes po juo buvo bunkeris.
Jame žuvo trys išduoti partizanai.
Visa tai mintimis aprėpiu kaskart užsukęs į šį kraštą.
Gražus, ramus Dzūkijos kampelis, sako daugelis. Sutinku, pritariu, bet nesakau, ką galvoju iš tikrųjų. Būtų
gerai, kad taip būtų, vienas sau pamąstydavau anksčiau, o dabar į šias girias ir kaimus, išbarstytus jose,
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žiūriu su keistu jausmu, perpintu nuostabos ir pasibaisėjimo. Bandau save įtikinti, kad tai jau tolima praeitis, žaizdos užgijusios, kam kapstytis. Bet sąmonės
vaizdiniuose Pūščia pilna partizanų žeminių, takais ir
keliais vaikšto ginkluoti vyrai, naktimis praūžia stribų
palutarkės ir plyksčioja degančių sodybų atšvaitai.
Žmonių pasakojimai atsiskleidė visai kitu pavidalu,
kai aš pravėriau sunkias kaip kapo dangtis KGB rūmų
duris. Kiekvieną kartą jas traukdamas ir stumdamas
visa jėga, užduodu sau klausimą – kam to reikia? O
išeidamas pagalvoju – Viešpatie, kaip gerai, kad man
atsiveria akys. Tik ar sugebėsiu perteikti visa tai kitiems?
Neatsitiktinai įvažiavimą į Pūščios regioną palyginau su milžiniškomis ąžuolinėmis Vilniaus kagėbyno
durimis. Per jas įžengiu į pageltusių puslapių pasaulį,
kuris mane nukelia į Pūščią ir teškia tiesiai į smurto ir
žiaurumo liūną.
Pasukęs Gerdašių plentuku mišku ir panemuniais,
visa tai matau tarsi iš tikrųjų. Sukasi mintys galvoje
lyg girgždanti kilnojamojo kino juosta kadaise Valerkos troboje.
Iš prisiminimų, pasakojimų, užuominų, jausmų, sap
nų, išgalvotų versijų, archyvo dokumentų, tremties
bylų, agentų raportų, nutylėjimų bandau kažką atkurti. Nežinau ką – gal istoriją, gal mitą. Neslepiu – arbit
ro vaidmenį skiriu intuicijai, nes tik ji gali pasverti ir
įvertinti visą prieštaringą rašytinę, verbalinę ir emocinę medžiagą.

VISŲ PRIEŠAS VIENAS
Skaudi lietuvių ir lenkų priešprieša šitame krašte.
Svarbiausia, kad rimtų priežasčių tam visai nėra. Bėgant amžiams gal dažniau pralaimėdavę lietuviai, bet
juk didelių tarpusavio karų nebuvo. Na taip, mūsų kalba palengva traukėsi nuo Juodosios Ančios, Marychos
link Baltosios Ančios ir Raigardo. Žmonės maišėsi, prekiavo, vaikščiojo į tas pačias bažnyčias. Bet neapykantos nebuvo, išskyrus gal trumpą laikotarpį, besikuriant
abiejų šalių nepriklausomoms valstybėms praėjusio
šimtmečio pirmoje pusėje. Čia jau lenkai buvo karingesni ir gerokai apkartino panemunių kaimų gyvenimą. Tačiau mes ir likome prie Ančios ir Raigardo, o lenkus nurungė gudai.
Tragiški sovietų okupacijos metai nutrynė neapykantą, o bendras priešas pirmiausia sujungė partizanus. Gal itin didelio bendradarbiavimo ir nebuvo, bet
esant reikalui ar progai pasitaikius būdavo randama
bendra kalba.
Pusbrolis Stasekas iš Pervalko išėjo pas lenkų partizanus Pagardinėje, kur garsėjo Niemeno būrys. Niemenas – Adolfas Nedzinskis, teisės studentas iš Druskininkų. Tėvas lenkas, motina lietuvė – dažnas variantas
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panemuniuose iki Gardino. Staseko motina irgi lietuvė, Anė iš Gerdašių, o tėvas Pervalko gudas Bolesius
Jurčenka. Seserį Manią vokiečiai išvežė į darbus, ta ir
prapuolė nežinion, o Staseko išėjimas į partizanus tetos
Anės jausmus ir protą gerokai sumaišė. Lėkė į stribyną
Ašužon, kur jos Stasekas buvo kankinamas. Leido tik
marškinius ir duoną su lašiniais perduoti, o atminčiai
Anė parsinešė raudonus nuo kraujo Staseko marškinius. Taip ir įstrigo kruvini pusbrolio marškiniai man
atmintin, nors aš jų nė regėti neregėjau. Bet teta Anė
pasakodavo ir pasakodavo, kaip lėkte nulėkė Ašužon,
kaip pasitaikė pažįstamas stribas, nors Staseko taip ir
nepamatė. Ir teta, ir mano tėvas vienas kitą pertraukdami kalbėdavo apie stribus, partizanus, dėstydavo, regis, nepaprastai svarbius savo pamąstymus apie žuvusius, pradingusius lietuvių ir lenkų partizanus. Tada
supratau tik viena – tie, kur miškuose, nesvarbu ar
lietuvis, ar lenkas, – savi, o kur Leipalingyje ar Ašužoje, kad ir lietuvis, kad ir lenkas, bet jei su ruskiais –
priešai.
Mūsiškiai veikė šiapus Nemuno ir Baltosios Ančios,
o lenkai – anapus. Sventojansko, Bugiedos, Varviškės,
Sirbuškės, Macevičių žmonės buvo labiau įtraukti į
kaimynų pasipriešinimą, bet visiems teko ta pati dalia – žūtis arba Sibiras. Užsirašiusiems lenkais pasisekė labiau – jie greitai gavo leidimus išvykti Lenkijon,
kaip ir pusbrolis Stasekas ar partizanas Tauras – Antanas Suraučius iš Švendubrės.
Atsirado ir Stasekas, ir jo sesuo Mania. Šioji pateko
Amerikon, retsykiais sugrįžta ir Pervalkan, kuris jai
vis dar kažkodėl ne Baltarusijos, o Lietuvos kaimas, ir
rašydama laiškus seseriai Zosei vis klausia – Jak žycie
na vašej Litwe?, ar panašiai. Stasekas gi sakosi už Lenkiją kovojęs.
O partizanas Tauras savo kovos metus kartu su šilų
dzūkų ir Pūščios partizanais įamžino prisiminimų
knygoje. Nors gyvenimą baigė kažkur Pomeranijoje
kaip Lenkijos pilietis, knyga yra gyvas mūsų krašto
partizanų metraštis. Viskas, kas vyko Nemuno, Seiros, Ančios, Merkio pakrančių miškuose ir kaimuose,
atsiveria kaip gerame dokumentiniame filme. Labai
gaila, bet prieš trejetą metų sutikęs Taurą neturėjau
progos išsamiau pasikalbėti, o kai susiruošiau, sužinojau apie jo mirtį. Nepasimokiau iš kitų panašių
atvejų.

BALTAKALNIS
Baltakalnis – tai kapinės Gerdašiuose.
Jausmas apima neįprastas, kai pabandai mintimis
aprėpti čia besiilsinčiųjų likimus – atgulusių iš girių,
panemunių, paseirių, paančių, kiti parvežti iš miestelių
ir miestų, Vorkutos ir Krasnojarsko dabar ilsisi šitam
Pūščios pakraštyje, o kalba tik kryžiai ir antkapiai.
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Klausau ką jie kalba, skaitau vardus ir sentencijas,
rodos, niekuo neišsiskiriančias nuo parašytų kur nors
Vilniuje ar Suvalkijoje.
Ilgi kapai, kuriuose suguldytos ištisos šeimos, kaip
po kokio maro. Jokio maro nebuvo, buvo karas. Kai kas
tebesako – banditizmas. Nuo pat mažų dienų girdėjau
ir taip, ir taip vadinant. Mįslė, kurią bandau įminti
dešimtmečiais, nors atsakymas tarsi visiems jau seniai
žinomas. Kažkokios vidinės nuojautos vedamas niekada nepadėjau taško šitose istorijose, nes niekada nepadėjo taško ir tie, kurie žinojo daug daugiau, bet taip ir
nesugebėjo atnarplioti suvelto, sumazgyto pokario įvykių šitame krašte mazgo. Visi taria konkrečius vardus
ir pavardes, partizanus vadina banditais, bet nežino ir
negali žinoti, suvokti tų įvykių aplinkybių, priežasčių ir
juo labiau pačių egzekutorių žmogiškojo nuopuolio. Kalbos, gandai, paskui sovietiniai laikraščiai, knygos, galiausiai viešoji nuomonė, kad partizanai buvę banditai,
žudikai, dangstęsi Lietuvos nepriklausomybės idėja. Ir
pati idėja taip buvo paversta blogio ir nežmoniškumo
simboliu. Tai girdėjome iš tribūnų, knygų, ekranų.
Sakoma: „jis paslaptį nusinešė į kapus“. Daug sunešta čia paslapčių. Skaitau pavardes iš Sventojansko, Krivonių, Guronių, Buteliznos, Lipliūnų, Norkūnų, Diržų, Bugiedos, Gerdašių. Partizanai, ryšininkai,
agentai, aukos, įdavę, nepasidavę, pabėgę, ištremti, atgailavę, apgautieji, didvyriai ir banditai, žydšaudžiai ir
pasaulio teisuoliai – visiems dabar vienodai blykčioja
Vėlinių žvakės.
Nužudytieji Uosliai, Aleksandrai, Varnelės, partizanai Dikas, Jurginas, Lapas, agentai Fortūna, Gardinas, partizanų ryšininkai ir žydų gelbėtojai. Visų jų
pėdsakai Pūščioje baigia užželti. Neužželiantys lieka
ten, už sunkiųjų KGB rūmų durų Vilniuje. Gal dar kur
nors Rusijoje.

TARP PRAEITIES IR ATEITIES
Mums visiems reikia praeities. Ir mūsų vaikams jos
kada nors prireiks, nors dabar jie tuo visai nesidomi. O
po poros dešimtmečių jie gal visai kitomis akimis žiūrės į pakelės sodybas, kalnus, miškus ir upelius. Ieškos
to paties, ko ieškau dabar aš – istorijos pėdsakų, praeities ženklų.
Tačiau daugelis sako – nereikia. Juk tiek kraujo, neapykantos, baimės buvo gyvenimuose. Užmirškime,
tarsi viso to nebūtų buvę, – sako net ir tie, kuriuos tai
palietė skaudžiausiai. Gal tai ir visai žmogiška, kaip
apsidraudimas dėl savo ramios dabarties, nes skausmas alina ir žlugdo.
Bet juk negali sakyti, kad viskas, kas vyks ateityje, nė
kiek nepriklausys nuo to, kas jau įvyko, kokius randus
paliko praeitis žmonių gyvenimuose. Dvasinėje atmintyje tūnantis skaudulys anksčiau ar vėliau pritvinks ir
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nežinia kokia forma išsilies į paviršių. Ir beprasmiška
ginčytis, reikia to mums ar ne. Praeitis tiesiog egzistuoja nepriklausomai nuo mūsų. Mes gi esam priklausomi
nuo jos, kad ir labai nenorime to pripažinti.
Suniokotų pokarinių panemunės sodybų vietoje brūzgynai, – visai laukinė gamta. Ir sodai laukiniai – prarado skonį neprižiūrėtų obelų vaisiai, serbentai. Niekas
ne tik kad neprižiūri – net nepažiūri. Vaikai, anūkai,
per stebuklą išlikę, čia neužsuka niekada. Tas skausmas niekur nedingo, jis persidavė kitoms kartoms, virto kažkuo kitu – abejingumu, neapykanta. Ir šioji prasiveržia visai netikėtose vietose – ginčuose dėl žemės,
miško ar paprasčiausio tako per laukus. Tada žodis
„banditas“ su pasimėgavimu teškiamas į akis kaip pas
kutinis argumentas, prieš kurį priešnuodžio nėra.
Laisvės turėjimas šiandien nesuteikia jokių garantijų
ją turėti ir po šimto metų, jeigu kuri nors karta užmirš
jos kainą, – laikas ir lemtis vėl tą kainą primins naujomis kančiomis. Žinoti laisvės kainą – brangus, bet ir
labai trapus paveldas. Netausosi – suduš, o sulipdyti iš
šukių be galo sunku. Kaip dabar mums sunku suvokti
dar visai neseno partizanų karo vertę, kuri buvo sąmoningai iškreipta ir devalvuota.
Visada norėjau žinoti tiesą, kad ir kokia skaudi ji
būtų. Todėl, nors ir labai baisu būdavo klausytis, stengiausi įsisąmoninti kiekvieną žudynių detalę, likusią amžininkų atmintyje. Ir žinodamas tik tai, ką
man nuo vaikystės pasakojo tėvai, kaimo žmonės,
jau beveik buvau patikėjęs Lietuvos partizanų žiaurumu kaip beviltiškos kovos išdava. Bet tame žiaurume būta labai daug protu nesuvokiamų dalykų,
kurių paaiškinti negali nei liudytojai, nei patys partizanai. Buvo partizanų karo lauko teismai, nuosprendžiai, bet buvo ir visai beprasmių žudynių. Kas
slypi už pastarųjų iki šiol aiškiai atsakyti deramai
negali niekas. Iš nežinojimo, nepatirties, totalitarinės sistemos smurto principų nesuvokimo atsiranda abejotinos vertės išvedžiojimai, pseudotiesa apie
neva vykusį pilietinį karą ir žiaurias „civilių gyventojų žudynes“. Lengviausia jas suversti ant partizanų galvų. Tą sėkmingai ir vykdė sovietinė propaganda. O paprastais žodžiais sakant, represinės
tarnybos ir paskiri jų vykdytojai savo žiauriąsias
akcijas vykdė su tokiu išradingumu ir pasimėgavimu, kad sveikas protas tuo paprasčiausiai netiki.
Esame naivūs, ir tai visai žmogiška.

vaizdai. Slapčiausios atminties kertelės paprastai taip
ir lieka neatskleistos. Beveik garantuotai kiekvienas
dar turi ir išgalvotų istorijų, kurias pateikdamas kitiems galiausiai pats patiki jų tikrumu, ir keliauja tos
istorijos į knygas, rimtus dokumentus, į tautos atmintį.
Taip tikrovė apauga legendomis, įsišaknija naujos kartos sąmonėje. Bet tai ne istorija, o tiesiog mitas.
Kalbant apie rezistenciją blogiausia yra tai, kad pati
ano meto tikrovė buvo iškreipta represinių struktūrų
smurtu, melu ir teroru. Daugelis smurtinių įvykių netrukus tapdavo mitu ir įsitvirtindavo sąmonėje tokiu
pavidalu, kokiu norėjo juos matyti okupantai. Dabar
atrodo neįtikėtina, bet tai buvo sumanoma su žiauriu
rafinuotumu, pasitelkiant jau gana solidžią stalinistinio teroro praktiką, tokią svetimą ir nesuvokiamą Lietuvos kaimiečiui. Išsivaduoti iš to labai sunku.
Savo geram bičiuliui bandau užduoti klausimą, ar jis
tikrai neabejoja, kad partizanai žudė daugiausia civilius gyventojus. „Žinoma, – atsako jis, – tai darė Bečelė, Liaušukas...“ O kas jie tokie buvo iš tikrųjų, jam ir
klausimo nekyla: „Nu, partizanai.“ Mano atsargi abejonė atsimuša į aklą pusės amžiaus mito betoną. Dar
priduria: „Tokie jie ten ir partizanai.“ Va, va, – vadinasi, kažkoks abejonės grūdelis vis dėlto slypi bičiulio
sąmonėje. Bet jam visiškai nesuvokiama, kad tai galėjo

MITŲ NELAISVĖ
Dauguma žmonių, kuriuos norėčiau kalbinti,
deja, jau Baltakalnyje. Yra dar vienas kitas, kurie
kai ką žino, bet prakalbinti juos nelengva, o ir jų atmintyje dažniausiai dominuoja tai, kas palietė žmogų ypač asmeniškai – emociniai įspūdžiai, neįprasti
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būti surežisuota NKVD, kad minėti partizanai jau seniai buvo užverbuoti ir vykdė specialias užduotis. „Argi
jie užsiims tokiom nesąmonėm? Patys partizanai prisigerdavo ir pyškindavo kas papuola po ranka, ant ko
turėjo pyktį ar įtarimą. Jokių abejonių nėra – Bečelė,
Liaušukas, – tikri banditai“, – baigia bičiulis.
Bet vienas dalykas žmonių vertinimuose yra džiugus ir viltingas: dauguma atsieja banditų artimuosius
nuo kaltės. Yra jų vaikai, broliai, seserys – žmonės kaip
visi, jie atsako tik už save ir savo gyvenimus. Čia toks
sveikas geras požiūris, gal net senosios kaimo pasaulėžiūros bruožas. Ne taip kaip sovietmečiu: jei tu esi prieš
valdžią – visi tavo giminės yra kalti arba bent jau įtartini tai tikrai.
Istorikai pripažįsta, kad Lazdijų apskrities pokario
įvykiai traktuotini kaip fenomenas – kruviniausias,
mįslingiausias ir nebūdingas likusiai Lietuvos daliai1.
Keistenybių čia daug, bet jos ir lieka istorikų nepaaiškinamos, visiškai nustelbiamos faktų baisumo ir liudytojų pasakojimų. Mes dažnai visai nepagrįstai istorikams
suteikiame galią vertinti tai, ko jie, būdami siauro profilio tyrėjai, nepajėgūs suvokti. Reikalinga visai kitokia
tų keistenybių analizė, atskleidžianti faktų, priežasčių
ir žmonių elgsenos giluminę prasmę.
Tačiau sovietinė propaganda šio regiono įvykius pla-
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čiai pasitelkė formuodama visos Lietuvos visuomenės
nuomonę apie laisvės kovotojus. Konkretūs pavyzdžiai
iš Pūščios kaimų padėjo galutinai įtvirtinti žmonių sąmonėje bandito, dėvinčio Lietuvos partizano uniformą, įvaizdį2. O gilintis į niekam nežinomas subtilybes
ir abejones tiesiog niekada nebuvo jokios, net mažiausios, galimybės. Abejojantysis galėjo užduoti klausimą
tik sau, pats sau ir atsakyti. Suformuota nuomonė ir
dabar išlenda pykčio ir neapykantos priepuoliais įvairiuose partizanų tematikos straipsniuose ir komentaruose. Nekyla noro diskutuoti. Tiesiog kviečiu paklajoti
po Pūščios tankumynus ir pakalbėti vėliau.

IŠNYKUSIO KAIMO MĮSLĖS
Buteliznos, kitaip Butelionių, kaimas baigia užželti mišku. Pūščios girios glūdumoje pasimetęs kaimelis
mane pasitinka tik paskutinės sodybos likučiais, pamatų pėdsakais. Ir jokios žymės, kad čia būta jaukaus kaimelio prie Varės upelio ištakų. Mano klasiokas Kazys
Rūstutis buvo paskutinis Buteliznos gyventojas, vienų
vienas tarp miškų ir pasimirė, nepalikęs palikuonių ir
nusinešęs paslaptis, kurias jam puse lūpų buvo atvėrusi motina, partizano Laimino žmona. Rūstučio vardą
Kaziui davė tėvas, vildamasis, kad sūnus bus rūstus
keršytojas priešams. Kadaise Kazys prasitarė, kad
niekas nežino tiesos, kaip ten viskas vyko po karo.
Tik jo motina žinanti, nes Laiminas buvęs pagarsėjusio bandito Bečelės brolis. Bečelė – tai partizanas
Uola, Alfonsas Vaikšnoras iš Buteliznos. Sakoma,
buvo kaimo šviesuolis. Po to, ką jis padarė, tuo sunku patikėti, bet taip rašoma ir Adolfo Ramanausko-Vanago prisiminimuose3. Į partizanus išėję trys
broliai: Alfonsas, Kazys ir Kostas. Kaip ir kiti Buteliznos vyrai, tarp jų ir partizanų vadas Antanas Bučionis-Ąžuolas su sūnumi Viktoru-Jaunučiu. Kaimo
pakraštyje po kelmu buvo įrengta Dainavos partizanų apygardos tipografija. Pogrindžio laikraščius
leido ir redagavo „Vaidilos“ teatro aktorius Jonas
Kizielaitis-Aušra ir jo žmona Irena-Pantera. Talkino visi Bučionių vaikai. Patys rusai su apmaudu ir
juokais kalbėjo: Berlina vziali, a vašej Butelizny nikak niemožem vziat („Berlyną paėmėm, o jūsų Buteliznos niekaip negalim paimt“).
1946 m. gegužės 20 d. auštant tipografijos palapinę užpuolė 94 pasienio kariuomenės kareiviai, va1
Žr. Mindaugas Pocius, Kita Mėnulio pusė: Lietuvos partizanų
kova su kolaboravimu 1944–1953 metais, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2009, p. 248.
2
Žr. kad ir tokį „dokumentų rinkinį“ iš serijos Faktai kaltina:
Buržuazinių nacionalistų gaujų siautėjimas Dzūkijoje, parengė V.
Ditkevičius, Z. Vasiliauskas, Vilnius: Mintis, 1964.
3
Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Daugel krito sūnų...: Partizanų gretose, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centras, 2007, p. 285.
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dovaujami Leipalingio NKVD skyriaus įgaliotinio Nikanorovo. Pantera mėgino nusišauti, bet jos vyro ranka
sulaikė. Toliau – nelaisvė, verbavimas, nežinia.
Galima sakyti, visi Buteliznos vyrai išėjo į mišką.
Nors, beje, jiems ir eiti niekur nereikėjo – jie gyveno
miške ir tą mišką gynė. Miškas buvo jų namai ir jų tvirtovė. Deja, ir kapinės.
Pasakoja partizano Ąžuolo dukra Ona Bučionytė:
Visa mūsų šeima išėjo į mišką. Nes kito kelio nebuvo – likome dvi mergaitės, tėvas su broliu miške,
namų nėra, o mes vienos. Miškas mums atrodė kaip
namai. Motina buvo kalėjime.
Visą laiką buvome persekiojamos stribų ir jų vado
Macanio. Būdavo, jis eina tokiu „palatki“ apsisiautis. Visada pirmas, o jam iš paskos stribai seka. Kaip
koks varnas su automatu.
[...] Brolis Jaunutis buvo vienas iš paskutinių partizanų vadų. Jis žuvo kartu su savo žmona, o jo mažą
berniuką giminės užaugino.
[...] Kokių būta baisybių! Kai iššaudė Jakentų šeimą, žmonės labai išsigando, nustojo partizanais tikėti. Kalbėjo, kad visą laiką ten apsistodavo, o dabar
iššaudė... Pasirodo, kad išžudė smogikai.4
Smogikai. Tai visai naujas žodis mūsų žodyne ir gal
ne visi suvokia jo prasmę. Banditas daug aiškiau. Šį
žodį mes tai jau gerai žinom. Banditai, baimė, budeliai,
Butelizna, Bečelė – lyg tyčia visi baisūs vaikystės žodžiai prasideda B raide. Net ir kaimelio vardas, patekęs
tarp kitų baisių žodžių, tapo baimės ir blogio ž enklu.
Bet aš kalbėsiu ne tik apie Butelizną. Šį kaimą paminiu atskirai, nes su juo susijusi diduma paslaptingų
partizaninio karo žudynių. Iš jo yra kilusių ir partizanų
didvyrių, ir partizanų-agentų-smogikų-budelių. Tokiu
sudėtingu sudurtiniu vardu vadinu tuos, kurie palūžo,
neatlaikė NKVD šantažo bei kankinimų ir tapo priešo
įrankiais.
Šis kaimas tarsi ano meto, kuriame viskas sumaišyta – narsa ir baimė, išdavystė ir patriotizmas – simbolis. Visiškas šio kaimo išnykimas nuo žemės paviršiaus
kartu kelia ir keistą nerimą, dvejonę: ar išliksime mes
kitame savo istorijos tūkstantmetyje dar kada nors susidūrę su panašaus masto brutalia galybe?

KRAUPAUS SCENARIJAUS VEIKĖJAI
1946 m. sausio 28 d. LSSR NKVD komisaras gen.
mjr. Juozas Bartašiūnas, NKGB vadovas gen. mjr.
Dmitrijus Jefimovas ir SSRS NKGB įgaliotinis Lietuvai gen. ltn. Ivanas Tkačenka išleido direktyvą, kurioje pasiūlė NKGB miestų ir apskričių skyrių viršininkams kiekvienam veikiančiam partizanų būriui
sudaryti NKGB darbuotojų grupę, kuri stengtųsi į
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būrį įvesti vidaus agentus iš veikusių ir legalizuotų
buvusių partizanų, Lietuvos kariuomenės karininkų.
O kuriami melagingi partizanų būriai turėjo taikyti
operatyvines kombinacijas, t. y. provokacijas, klastą
ir represijas.5
Taigi duotas palaiminimas dviejų tipų agentamssmogikams – partizanų būrių viduje ir melagingiems
partizanų būriams. Norint suvokti tuos įvykius, reikia
šiuos du tipus skirti ir vertinti atskirai. Bent aš taip
manau. Iki šiol agentais-smogikais buvo laikomi melagingų būrių „partizanai“. Tačiau esama pakankamo
dokumentinio pagrindo smogikais vadinti ir vidaus
agentus, kurie, būdami partizanais, vykdė ypač slaptas
MGB operacijas tikruose būriuose. Jų padaryta žala
nepalyginti didesnė, o pati misija, jos įspūdinga „sėk
mė“ pasitarnavo visos Lietuvos partizaninio sąjūdžio
diskreditacijai ir žlugimui. Toks ir buvo NKVD tikslas
bei užmojis. Ir geografinio rajono pasirinkimas šiam
tikslui įgyvendinti irgi neatsitiktinis – atokus Dzūkijos
pakraštys buvo sunkiai kontroliuojamas aukščiausiosios partizanų vadovybės.
Koks cinizmas, panieka, nežmoniškumas ar dar kažkas kraupesnio turėjo susidėstyti majoro Sokolovo,
Bartašiūno, Sniečkaus, Berijos ir panašių „režisierių“
galvose, kad būtų sukurta tokia siaubo dramos realybė
mano gimtajame kaime ir aplink jį. Realybė, verta Juodosios komunizmo knygos. Pirmiausia suvokime dramos idėją, arba režisūrinį sumanymą, kaip pasakytų
esantys „prie meno“.
Jis maždaug toks:
Tie lietuviai – aršūs nacionalistai. Geriausi vyrai išėjo į miškus, o kiti visomis išgalėmis juos remia ir palaiko. Sovietų valdžiai įsitvirtinti čia šansų nedaug.
Galima, žinoma, juos ir toliau auklėti kariuomene,
vežimais, bet tai kelia ir kels dar didesnę neapykantą. Reikia padaryti taip, kad jie patys atsisuktų į mus
kaip išvaduotojus ir taikos nešėjus. Sąmoningai atsisuktų. Net ir tie, kurie dabar yra mūsų priešai. O
veiksmai labai paprasti – tokie patys kaip ir Azijoje,
Čečėnijoje, Ukrainoje. Reikia žiauriai nužudyti keletą šeimų – geriausia būtų iš neturtingųjų, pageidautina su mažais vaikais. Arba tuos, kurie prijaučia
sovietams – galima kai ką juk ir paaukoti dėl šviesaus rytojaus. Gerai, žinoma, ta pačia proga pašalinti ir aršius nacionalistus, miškinių rėmėjus. Padaryti
taip, kad tai būtų atlikta pačių partizanų rankomis,
kad visi pamatytų ypatingą žiaurumą ir tvirtai įsitikintų, kad čia jų darbas. Belieka turėti tokių žmonių,
4
Bronius Kašelionis, Dainavos partizanai: Šarūno rinktinė: Dokumentai ir prisiminimai, Vilnius: Dizaino studija „DABA“, 1999, p. 129.
5
Arvydas Anušauskas, „Sovietinio saugumo agentai ir kova su lietuvių pasipriešinimu“, in: XXI amžius, 2003, Nr. 4.
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kurie tai padarytų tada, kada reikia ir kur reikia.
Geriausia tą atlikti ramiame užkampyje, toliau nuo
miestų, bet arti partizanų veiklos teritorijų. O gandai jau eis per visą kraštą – miškiniai žudo moteris
ir vaikus, gelbėkime. Ir žmonės bus mūsų pusėje. Susigaudyti niekas niekada neįstengs. Pasakys – visko
gali būti, juk miške kiekvienas gali sužvėrėti. Įrodymai bus patikimai paslėpti, gal net visai sunaikinti –
ir gyvi, ir popieriniai. O sovietinė spauda viską vaizdžiai iliustruos, neliks jokių abejonių nei dabar, nei
po šimto metų.
Tikriausiai suprantate, kad tokio dokumento nėra. O
jei ir buvo, tai toks slaptas, kad niekas kitas, be aukščiausių iš aukščiausiųjų Maskvos šulų jo negalėjo nė
akies krašteliu pamatyti. Bet šie teiginiai visai atitinka
tą logiką, pagal kurią veikė NKVD. Visa tai buvo giliai
įsišakniję jų sąmonėje, veiksmuose – per pusę Eurazijos nusidriekia jų egzekucijų šleifas.
Ne visi tuo šiandien patikės, nes ne kiekvienas yra
susidūręs su komunizmo „laisvės“ principais, kalėjęs
saugumo rūsiuose ar prie Laptevų jūros, galų gale skaitęs tą pačią Juodąją komunizmo knygą. Rusija, Kinija,
Kambodža... „Kūrybinis“ braižas visur labai panašus,
tikslai irgi – užvaldyti žmonių protus ir mintis, palaužti juos. Sunkiausia suprasti, ko gero, tiems, kurie
50 metų gyveno puikiai prisitaikę prie sovietinės sistemos, darė tai, ką reikia ir kam reikia. Keisčiausia,
kad tuo sunkiai patikėtų ir mano kaimo žmonės, kurie
matė aukas, bet kurių sąmonėje įsitvirtinusi sovietinė
klišė: partizanas – tai banditas.
Ar iš viso įmanoma atkapstyti tiesą, kurią galbūt
kai kas dar žino, bet bevelija nusinešti į Baltakalnį?
Gal dar verta paieškoti siūlo galo beblunkančių bylų
ir agentų, stribų bei kagėbistų pranešimų kūtvėlyne?
Ten viskas šalimais – herojiškos ir išdavikiškos istorijos. Telieka atsirinkti.
Vyrų, kurie buvo susiję su ginkluotu pasipriešinimu
ir pateko į KGB rankas, neišvengiamai laukė skirtingi
likimai. Nors variantų nedaug:
– kalėjimas ir tremtis;
– būti slaptuoju informatoriumi;
– tapti agentu-smogiku partizanų būryje;
– sutikti bendradarbiauti, bet tęsti kovą arba pasislėpti.
Didelė dalis partizanų vis dėlto buvo suimti ir apklausiami. Paleistieji į laisvę tarsi dingsta iš KGB
akiračio, nieko apie juos daugiau nežinom, tik pasipila gerai informuotų agentų raportai apie partizanų
veiksmus ir su jais susijusius žmones. Taip suimtieji
partizanai Varnas, Jurginis nuteisiami, o kiti, kurie išaiškėja bylos eigoje, kažin kodėl lieka laisvėje, ramiai
gyvena ir net kaimynai nieko neįtaria apie slaptąją jų
gyvenimo pusę. Tiesa, kai kas bando pabėgti į miestus
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ir išvengti dvilypio gyvenimo. Baisesnis likimas laukia
vidaus agentų-smogikų. Žmonių akyse būdami partizanai, jie turi vykdyti KGB užduotis. Arba žudyti kitus,
arba žūti patys. Psichologinė šios dilemos našta nepakeliamai sunki, vedanti į neapykantą visiems, neišėjusiems į mišką – žiaurios žudynės tampa tarsi pasiteisinimu sau.
Dabar jau aišku, kad pagrindiniai žudikai iš tikrųjų
buvo patekę į KGB rankas jau anksčiau (Uola, Busilas,
Žaliamiškis): per apklausas jie atskleidė visas žinias
apie partizanus ir jų rėmėjus. Po tokių išdavysčių jie nebūtų drįsę grįžti į būrį savo noru. Grįžo su užduotimis.

MĮSLINGI FAKTAI
Žudynių tiek daug, kad sunku surinkti vien įvykių
nuotrupas iš žmonių pasakojimų ar archyvinių dokumentų. Apsiribosiu kaimais tarp Nemuno, Seiros ir
Bilsinyčios. Savotiškas Pūščios trikampis, prarijęs per
penketą metų ir atskirų žmonių, ir ištisų šeimų gyvenimus.
1947 m. birželio 10 d. nužudoma Bernardo Vaikšnoro šeima (Banadai) – vyras ir žmona iš Lipliūnų. Prieš
porą savaičių (gegužės 25 d.) Bernardas buvo kviestas
į Lazdijus apklausai. To pakanka žmogų sukompromituoti, o dar paskelbus, kad buvo verbuotas, jau yra pretekstas ir susidoroti. Matyt, žmogelis nesutiko bendradarbiauti, todėl pakanka tik šnipštelti ten, kur reikia,
kad jis užverbuotas, ir jo likimas nulemtas. Pagal KGB
ir agentų-smogikų logiką. Visokiems šnipštelėjimams
buvo paruoštas ištisas būrys agentų ir kaimuose, ir būriuose. O žmonės tebešneka, kad Banadas nenorėjęs
atiduoti banditams kiaulės, už tai buvo žiauriai jų nužudytas. Archyve gi rašoma, kad šeimos žudikai nežinomi. Paprastai ši kaltė iš karto suverčiama buržuaziniams nacionalistams. Aiškumo nesuteikia ir kaimynų
apklausa. Viskas miglota.
1947 m. rugpjūčio 15 d., Žolinės.
Gerdašiuose naktį nužudoma 17 žmonių – giminiškos
Uoslių (žmonės vadina Uosliukais), Janukevičių, Pet
rauskų, Inokaičių šeimos. Žiaurios egzekucijos detalės
iki šiol sklando žmonių prisiminimuose. Nužudomos
moterys, merginos, vaikai. Dvi sodybos sudeginamos.
Kas bandė bėgti pagalbos, buvo pasitikti automatų kulkomis. Kitą dieną žudikai-egzekutoriai rūkydami Gerdašių viduryje pas Kostą Nenortą šaltai porino, kad gal
ir be reikalo Uosliukus išmušė. Ir vėl – kažkas pasakė,
šnipštelėjo, kad Uosliukas buvo šnipas.
Dar kartą šnipštelėta 1949 m. balandžio 30 d., kai
Gerdašiuose buvo išžudyta Augustinavičių (vadintų
Aleksandrais) šeima – 8 žmonės. Kaimynų vaikinukas
buvo paleistas, nors matė visą žiaurumą, buvo gyvas
liudytojas. Jo sąmonėje – tai partizanų darbas, ir jis teisus, nes apie jokius agentus niekas nieko nenutuokė.
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Dar Juožukai, Varnelės Lipliūnuose.
Tai tik labiausiai įsidėmėtini faktai. Buvo daug ir pavienių žudymų, ir žudynių kituose aplinkiniuose panemunės kaimuose.
Kaip žudynių vykdytojus žmonės nurodo tuos pačius
asmenis – tai banditai iš netolimų kaimų. Tik labai nenorom ištariami jų vardai. Ir būtinai priduriama – argi
tai Lietuvos partizanai, argi jiems rūpėjo Lietuva? O
visokie šnipštelėjimai jau išdilę iš atminties.

KUR ATSAKYMAI?
Nuo anų įvykių praėjo 60 metų. Aš čia tarsi ir niekuo
dėtas – nei mačiau, nei atsimenu. Tik girdėjau. Labai
daug girdėjau. Daugiausia baisių istorijų – tą nužudė,
aną sudegino, tas buvo ištremtas Rosijon, o anas dirba
rusams. Visi pasakotojai sakosi žinantys tikrąją tiesą,
bet dažniausiai jie tik perpasakoja kitų žmonių įspūdžius. Bet tai tik detalės. Aš taip ir neišgirdau nė iš
vieno žmogaus bent kiek rimtesnio paaiškinimo apie
tuos kraupius įvykius. Visus yra užvaldęs „nenuginčijamų faktų“ siaubas – taip, partizanai mūsų krašte
žudė žmones. Kodėl, už ką, jiems tarsi ir nesvarbu –
svarbu, kad taip tikrai buvo ir niekas to neginčija. Ir
žodis banditai čia vartojamas daug dažniau nei partizanai. Kaip primetė šį epitetą anuomet, taip ir
liko žmonių kalboje iki šiol. Tiesa, gal dažniau kam
nors įgeliant, užgaunant, bet labai retai su širdgėla.
Toks lemtingas istorijos etapas – ir šitoks tamsus.
Dabar, kai viena po kitos pasirodo knygelės apie
šio pakraščio žmones ir istoriją, nutylėti apie rezistenciją būtų tas pats, kas rašyti Lietuvos istoriją ir
neminėti Žalgirio. Tas penkmetis po karo – mūsų
Žalgiris. Tik kaip atskirti išdavikus nuo didvyrių?
Ar tai apskritai įmanoma, jeigu visi kalbintieji porina vieną ir tą patį? Kaip paskutinio šiaudo tenka
griebtis pageltusių KGB popierių, prie kurių prisilietus užvaldo nenumaldomas noras kapstytis vis
giliau ir giliau, nes klaustukų tik daugėja. Tačiau
pamažu atsiskleidžia ir tiesa. Žiauri, neįtikėtina.
Vien Gerdašiuose nužudyta trys dešimtys, o kur
dar Lipliūnai, Diržai, Sventojanskas, Paliepis,
Dulgininkai – visas Pūščios pagirys, nuo Nemuno
iki Baltosios ir Juodosios Ančios, Seiros, Neviedės,
Stirtinyčios. Jau nekalbu apie tolimesnes apylinkes – Kapčiamiesčio, Veisiejų, Seirijų, Merkinės,
Druskininkų – Dainavos partizanų apygardos
Šarūno rinktinės teritoriją. Visiškas Lietuvos pakraštys, galima sakyti, gana uždaras, net atskirtas kampas, Pūščios trikampis, kaip jau minėjau.
„Pūščios girios erdvė partizanams buvo per maža –
iš visų pusių Nemuno ir kaimų suspausta, slaps6

Bronius Kašelionis, op. cit., p. 210.
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tytis joje buvo pavojinga, dar pavojingiau buvo, kai tą
girią kaip amaras apsėdo agentūra. Šioje Šarūno rinktinės erdvėje partizanai žūdavo ne kautynių laukuose,
bet bunkeriuose, savųjų arba MGB agentų išduoti“6, –
rašo rezistencijos tyrinėtojas.
Suprantu, kad galėjo juk visko būti – neviltis, pyktis, bunkerių belangė sloguma bet ką gali sugniuždyti.
Apie tai jau rašoma, kuriami filmai, bandoma suprasti,
apibendrinti. Nieko baisaus nebūtų, jeigu neliestume
šių reikalų, – istorikai įvertins ir padarys išvadas. Bet
istorikams mūsų pakraštys – tik abstraktūs kaimai, o
mūsų žmonės – tik statistiniai lietuviai. Ne Aleksand
rai, Uosliukai, Varnelės ar galų gale bečelės...

SIŪLO GALAS
Nors laiko praėjo nemažai, palengva atsiveria dalykai, svarbūs ne tik mano kaimui. Manau, kad tokiame giliame užkampyje NKVD galėjo veikti nevaržomai
ir jų klastinga veikla galėjo išlikti niekieno neatskleista iki šiol. Net kitų versijų niekas nedrįsta svarstyti.
Dabar didžioji dalis dokumentų nepasiekiama arba visai dingusi, gal kur Maskvos archyvuose, tad belieka
kapstytis po tai, ką dar turime. O vieno nedidelio regiono įvykių analizė galėtų parodyti, kas tikriausiai vyko

Gražina Didelytė. Be pavadinimo. Apie 1983. Popierius, tušas
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ir kitose Lietuvos vietose. Nors čia yra daug ypatingų
momentų – gūdūs miškai, Lietuvos pakraštys, siena su
Lenkija – beveik uždara teritorija, apribota Nemuno,
spygliuoto Sovietų Sąjungos pasienio ir Pūščios girios.
Žinau, kad labai sunku, gal net beviltiška ką nors
pakeisti senų žmonių pasaulėvaizdyje, bet kita karta
turėtų suprasti ir žinoti, kas vis dėlto sukūrė šiurpaus
Pūščios pokario scenarijų. Mane visą gyvenimą kankino tas pats klausimas – už ką? Todėl ir ryžausi raustis
po tuos pageltusius popiergalius, vadinamus agentūriniais raportais, kurie po truputį pradėjo atskleisti uždangą, užmestą ant mūsų visų sąmonės. Tos uždangos
tikslas ir buvo didžiausia klasta – „paskleista ir įtvirtinta žmonių sąmonėje mintis, kad žiauriausiai žmones

žudė partizanai, o ne smogikai, užverbuoti ir įsprausti
į beviltišką kampą agentai, kurių darbai išaiškėjo tik
atskleidus „visiškai slaptus“ archyvus“7.
Ir tada pamatai, kad ir Uoslių, ir Aleksandrų (taip
vadinome Augustinavičius – pagal tėvą Aleksandrą)
šeimos tos klastos režisieriams buvo tik pagalbinė vaizdinė priemonė parodyti žmonėms, kad Lietuvos partizanai – žudikai, o stribai ir sovietų valdžia yra žmonių
gelbėtojai. Tam ir buvo atsiųstas Aleksejus Sokolovas,
kuris šią patirtį buvo sėkmingai įdiegęs Vakarų Ukrainoje. Beje, šią mintį radau ir žinomos rusų istorikės
knygoje apie Baltijos šalių rezistenciją8. Tai jau pripažintas faktas, nuo jo ir pradėkime ieškoti tiesos žiaurių
ir paslaptingų pokario įvykių grandinėje.

7
Lietuvos naikinimas ir tautos kova (1940–1998), sudarė Izidorius
Ignatavičius, Vilnius: Vaga, 1999, p. 235.
8
Елена Зубкова, Прибалтика и Кремль, 1940–1953, Москва: РОССПЭН,
Российская академия наук, Институт российской истории, 2008, p.

238, 254. Beje, knyga jau pasirodė ir lietuviškai: Elena Zubkova, Pabaltijys ir Kremlius: 1940–1953, iš rusų kalbos vertė Daina Kasnikovskienė, Vilnius: Mintis, 2010.

Algirdas Patackas
Pastogės Lietuva

Pogrindžio, Sąjūdžio ir Laisvės kronika
Algirdas Patackas – rezistentas, Sąjūdžio veikėjas,
Kovo 11-osios Akto signataras, netikėtų kultūrologijos ir mitologijos įžvalgų autorius, emocingas publicistas. Į šią knygą sutelkti jo tekstai aprėpia ilgą laiko
tarpsnį – nuo pogrindyje gimusių iki dabarties rūpesčių įkvėptų, ir visą skirtingų žanrų paletę – nuo
kultūrologinių esė iki publicistinių pasisakymų, nuo
pokalbių, kur autorius tėra mąslus klausinėtojas, iki
poetinių proveržių.
Dirginančios ir provokuojančios mintys apie Lietuvos
istorinę lemtį čia tampa šaltiniu įžvalgoms apie jos
šiandieną, o apmąstymai, grindžiami asmeniniais išgyvenimais, perauga į universalias istoriosofines schemas.
Unikalus knygos segmentas – Algirdo Patacko pogrindyje leisto žurnalo Pastogė faksimilės.
Tai ne tik rezistencijos liudijimas, bet ir naujame kultūriniame kontekste naujai nuskambantis raginimas atrasti Pastogės Lietuvą – bent jau sau pačiam.
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Kaip radosi Žemaitija
Arba naujai apie gamtos ir istorijos sąveiką

Algirdas Patackas

Žemaitija – vienas slėpiningiausių Lietuvos kraštų.
Nelygstamas yra Žemaitijos įnašas į Lietuvos istoriją,
tačiau jos pačios istorijoje yra dar daug nežinomybės.
Apie žemaičius, jų radimąsi rašyta daug, bet būta „per
daug rašto, per mažai krašto“, t. y. per daug dėmesio
skirta istoriniams šaltiniams ir per mažai pačiai žemaičių oikumenai, būtovei, jos kraštovaizdžiui. Todėl
pamėginsime pažvelgti į Žemaitijos slėpinį kaip dar beveik nebuvo žvelgta – iš istorinės geografijos pozicijų,
t. y. atsižvelgdami į poveikį, kurį istorijai daro geografija – landšaftas, klimatas, geologinė sandara ir kita, o
etnoso susiformavimui – tai, kas vadinama biosfera.

Įvadas. Apie metodą
Būtina padaryti ekskursą į šaltinius. Jais teksto autoriui buvo žymaus rusų mokslininko-disidento, o ir
mąstytojo Levo Gumiliovo (1912–1992), pasionarinės
etnogenezės teorijos kūrėjo, straipsnių serija „Landšaftas ir etnosas“1. Juose išplėtota prielaida, esą susidarant etnosams bei tautoms itin svarbų, jei ne lemiamą
vaidmenį atlieka landšaftas ir apskritai ekosistema.
Tai ypač svarbu kalbant apie sėslius etnosus. Būdamas
idealistinės krypties mąstytojas, pripažintas tik žlugus
sovietams, jis šią aplinkos įtaką traktavo ne tiesmukai
materialistiškai, bet įvesdamas pasionarumo – tam tik
ros vitalinės žmogiškosios energijos – sąvoką. Bet pradėkime nuo landšafto.

I. Gimtis
Žemaitijos istorinio kraštovaizdžio esminis ženklas
yra Aukštuma – kalvos, apžėlusios išlakia giria. Atkreipkime dėmesį – žemėlapiuose aiškiai matyti, kad
Žemaitijos aukštuma visų pirma yra tarpupis – iš jos
į visas keturias pasaulio šalis išteka daug upių, ji yra
gausių Nemuno, Ventos, Lielupės baseinų gimtuvė.
Į pietus iš Žemaitijos aukštumos ir jos pašlaičių išteka Nevėžis, Dubysa, Mituva, Jūra, Minija, į vakarus –
1
Вестник Ленинградского университета. Геология. География, 1964–
1973.

naujasis židinys-aidai 2011 / 1

Veiviržis, Šventoji, Bartuva, į šiaurę – Venta, Virvyčia,
Varduva, Mūšos dešinieji intakai, į rytus – Šušvė ir kiti
Nevėžio dešinieji intakai.
Bet kas gi yra tarpupis? Pirmąja reikšme – tai vandeninga žemuma, pelkės ar ežerai, iš kurių gauna pradžią upeliai ir upės. Toks tarpupis yra Poliesės pelkės,
pažymėtos dar Herodoto raštuose – ten jos minimos ir
kaip didžiulis ežeras, iš kurio išteka svarbiausios Vidurio Europos lygumose augusios senosios aisčių-baltų
Girios, mūsų protėvynės, upės – Nemunas, Dauguva,
Dniepras, Volga ir Oka.
Antrąja reikšme tarpupis – tai aukštuma, kurios pašlaitėmis nuteka atmosferos krituliai – lietus ar ištirpęs
sniegas. Tokia ir yra Žemaitijos aukštuma, kurios cent
re – Žemaičių vandenskyrinis kalvynas (apie 10 km pločio ir 40 km ilgio) su aukštuminiais Biržulio ir Lūksto
ežerais. Būtent tarpupio aukštumos yra tinkamiausios
gyventi, ypač ginties, svetimųjų grėsmės atveju.
Senoviniame Žemaitijos žemėlapyje aiškiai matyti
tarpupis, o jo viduryje, aukštupių centre, kartografas
nupiešė girią. Giria, be abejo, buvo apaugęs visas kraštas, bet čia, matyt, norėta pabrėžti ypatingas aukštupių
girios tankmes, germę. Senovinė giria, sengirė, buvo
geresnė ten gyvenančių genčių apsauga nei kokios nors
tvirtovės. Niekas geriau už Simoną Daukantą nėra atvaizdavęs tų neįžengiamų tankmių:
kurios be kokių tarpkrūmių vienu lieknu it jūra niūksojo; nesgi šios dienos girių ir pievų vietoje angis girios trakšojo, o tarp jų jau versmėtos kirbos burgėjo,
jau ežerai tyvuliavo. Neišžengiami pušynai, eglynai,
beržynai, ąžuolynai nuo amžių amžiais suaugę niūksojo ir visi vienų viena giria buvo, upėmis tiktai ir
upeliais išvagota, nes ir tos pačios upės ir upeliai perkaršusiais medžiais užvirtę, kuriuos pavasario ar rudens tvanai tevokė, o jei kurių tenai smarkūs sriautai
nestengė pakušinti, tie, mirkdami vandeny, į plieną
pavirtę, jau apdumiami smiltimis, jau nudumiami
nuo amžių amžių žlugsojo it akmenys, kurių žilą karšatį dar apyniai, alksnių ir karklų šakose vydamies,
pavandeniais išsisvarstę, savo spurganotais vainikais klėstė; visas kraštas viena giria niūksojo, į ku-
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rios tankmę ne vien gyvulys, bet ir žmogus negalėjo
įlįsti. Nuo audrų ir vėtrų sankritos gulėjo ant kita kitos suraizgytos; pražilę ąžuolai, eglės, beržai, pušys,
vinkšnos, skroblai, uosiai, klevai puvo, ant kits kito
nuo karšaties išvirtę, žemę krėsdami augantiems ant
savęs sūnums ir dukterims, keliais klėbiais jau neapikabinamoms. Lazdynai, alksnynai, blendynai ir
kiti žarynai, it apyniai ant tvorų, taip ir šie ant jų kamienų ir stuobrių augdami ramstės ir kalstės. Žmogus tenai žingsnio žengti negalėjo, bet ropoti turėjo
per gulinčias drūktas drūktesnes sankritas, jau nuo
karšaties, jau nuo vėtrų, kaip sakiau, raizgiai sudribusias, tarp kurių apatiniosios puvo, į žemę smegdamos, o viršuojės trešo, kita kitą sluoguodamos; ir taip
keleivis keliaudamas ropojo pirma ant pavirtusios
pušies, o nuo tos ant jos gulinčio beržo ar ąžuolo. Dar
metuose 1564-6, abelnajai pamierkai esant, daugioje
vietoje kamarninkai pačiuose Žemaičiuose paliko girias nemieruotas dėl to vien, jog žmogus tenai įlįsti ir
su kirviu nieko padaryti neišgalėjo. Žolės tenai nebuvo, tiktai atvašos ir atželos, viena antrą smelkdamos,
augo. Liemeningos eglės, pušys, klėbiais neapkabinamos, per kita kitą į padanges mušės, kurių viršūnių
atsivertęs nepriregėsi; pražilę ąžuolai, šimtais metų
savo amžių lykuojantys, savo barzdotomis šakomis
tarsi viens kito karšatį ramstantys. Liepynuose, beržynuose tas pats buvo, kuriuose klevai, vinksnos ir
skroblai augdami tarsi jas nuo kita kitos skaidė, idant
į vieną nesuaugtų. Trumpai sakant, vienur kuplūs
pušynai it nendrynai, kitur tankūs eglynai it kanapynai niūksojo, o tarp jų kuokštai beržynų, liepynų,
klevynų, ąžuolynų, apušrotų joriavo, it vilnys į padebesius mušdamos. Keleivis keliaudamas vilkų ar
meškų suletentu taku keliavo, nesgi vieškelio tenai
nebuvo; perskyrą tarp dienos ir nakties tiktai tenumanė nuo bičių gaudesio, šovose siuvančių ar po medžių žiedus ūžiančių; dieną saulės, o naktį žvaigždės
ir delčios per lapus neregėjo, nesgi visur tenai amžina naktis viešpatavo; lapui iškritus ar žiemą keleiviai nuo žvaigždžių kelią tesekė, nesgi paklydusiam
upeliai ir žvaigždės vadovu tebuvo. Jau pragyvenus
tenai, nuo gaidžio ar šunies balso namus savo tegalėjo atsekti. Darganoms dergiant, lytums čežant, tenai
nenučiuši, negut nuo medžių rasos jei sudrėksi; todėl
neišžengiamos balos ir versmės, nuo saulės spindulio
neužgaunamos, nuo amžių burgėjo, kurios, ir visų didžiausioms giedroms spiginant, niekados neišdžiūvo.
Žiemos tenai nebuvo, nesgi sniegas negalėjo įsnigti
ir, jei kur pūgos ir pusnys kame-ne-kame nuo medžių
įkratė, tas pats tenai ilgainiui gaišo. Žmogus su gyvuliu niekaip negalėjo įeiti, nesgi, kaip sakiau, nė kokio
kelio nebuvo; todėl žiemos laiku šunis užkinkę važinėjos upeliais, nuo ko tuo senu įpratimu šiandien dar
ankštą kelelį per girią šunkeliu vadina: kaipogi jų šu-
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nys it kumeliai dar kudloti ir kelią namo sekė, ir nuo
žvėrių patį keliaujantį gyniojo. Todėl visų pirmieji gyventojai paupiuose tegalėjo įsikurti jau dėl kelio, jau
dėl mitalo, nesgi, stokojant žvėrių ir paukščių, žuvimis galėjo misti, o kelio nesant, upe ar upeliu namus
savo pasekti.2
Tačiau laikui bėgant ir šis natūralus, pačios gamtos
sukurtas prieglobstis nebegalėjo apsaugoti ten nuo amžių gyvenančios, girių romuvoje gimusios žmonių padermės, nežinojusios ginklo, neturėjusios karo dainų
anei epo. Artėjo rūstusis Tryliktasis šimtmetis – čia
pat, už Nemuno, ant aukšto šlaito išniro niaurūs, pamėkliški mūrai – Ragainė, Ragnit, kryžiuočių pilis, o
šiaurėje, lyvių žemėje, Dauguvos žiotyse įsikūrė kalavijuočiai. Spąstai užsitrenkė. Prasidėjo žūtbūtinis, ilgiausiai Europoje trukęs karas. Į iššūkį reikėjo atsakyti. Tas atsakas buvo vardu Žemaitija.
Išties, iki XIII a. nei Žemaitijos, nei žemaičių vardo
niekur neaptiksime. Pirminis viršgentinis junginys,
„Žemaičių žemė“ (Samogitia, Schemaiten, Жамойць,
Жмудь) susiformavo paskutiniaisiais XII a. dešimtmečiais kaip pasionarinis atsakas į teutonų agresiją. Susiformavo būtent dabartinėje Žemaičių aukštumos oiku-

Gerardas Mercatorius. Lietuvos žemėlapio fragmentas. 1595

menoje, strategiškai geriausiai tinkančioje ilgalaikiam
gynybinio pobūdžio karui. Žemaitijos aukštumos giria
itin tankiai buvo sužėlusi aukštupiuose, aukštumos
centre. Aukštuma, natūralios kalvos yra tinkamiausias
gamtinis darinys įrengti piliakalnius, svarbiausius baltų fortifikacinius įrenginius, nes piliakalnio įrengimas
lygumose reikalaudavo milžiniškų energijos sąnaudų.
Prisimintina kad dabartiniai piliakalniai, kaip teigia
2
Simonas Daukantas, „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“, in: Simonas Daukantas, Raštai, t. 1, sudarė, įvadą ir paaiškinimus parašė Vytautas Merkys, tekstą paruošė Birutė Vanagienė, Vilnius:
Vaga, 1976, p. 423–425.
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archeologai, yra bent 5–7 metrais žemesni, kadangi kalvos būdavusios paaukštinamos sudėtinga rąstų, molio
bei akmenų konstrukcija. Aukštumos viduryje stūkso
aukščiausias jos kalnas – Medvėgalis (234 m)3, šalia –
Biržulio ir Lūksto ežerai, senovinė žemaičių sostinė
Varniai. Tai ir yra Žemaitijos kristalizacijos centras.
Aukštuminiai Lūksto ir Biržulio ežerai, kartu su juos
supančiais pelkynais bei šiuos jungiančiais upeliais, o
vėliau – ir sudėtinga, klaidžia, vieniems žemaičiams
težinoma kūlgrindų ir medgrindų sistema, gynybiniais
bei žvalgybiniais piliakalniais sudarė vientisą gynybinį kompleksą, neįveikiamą net ištobulintai kryžiuočių
ir kalavijuočių karo mašinai: „ši vietovė, savo reikšmę
įgijusi dar keli tūkstantmečiai prieš Kristų, suvaidino
savo deramą vaidmenį ir Lietuvos viduramžiais. [...]
teks permąstyti ir naujai įvertinti Biržulio – Lūksto
slėnio gyventojų įtaką Lietuvos valstybės ir Žemaičių
kunigaikštystės formavimuisi, ar Medininkų reikšmę
telkiant aplinkinius regionus poros šimtų metų kariniam konfliktui su vokiečių Ordinu“4.
(Šių eilučių autoriui jaunystėje teko daug keliauti po
Žemaitiją kartu su bičiuliais žygeiviais. Keliaudami
mes nuolat girdėdavome pasakojimus apie kūlgrindas,
slaptus karo kelius, bet paklausus konkrečiai – kurgi
tos kūlgrindos – atsakymo dažniausiai nesulaukdavome. Tada ir užsispyrėme – kol nepatirsime, nepačiupinėsime savo rankomis, tol nepatikėsime. Atkaklumas
padarė savo – vieną dieną pagaliau buvome nuvesti
prie pelkės, kuria tekėjo upelis, jungęs Biržulio ir Lūksto ežerus. Pelkė buvo neįžengiama, apaugusi žemaūgiais berželiais. Mums buvo parodyta nelyg protaka
tarp berželių. Nepaisydami vėlyvo rudens, išsirengėme
ir įbridome į pelkę. Ir išties – vandens buvo iki pusės, po
kojomis – akmenys, o žengus vos porą žingsnių į šalį –
bedugnė. Sako, pelkės gylis siekęs septynis metrus. Turiu išsaugojęs anų laikų nuotrauką – rankose po kūlį, o
veiduose triumfo šypsenos – pagaliau mes ant kūlgrindos! Sakoma, kad šia kūlgrinda karo metu pravažiavę
tankai – pradžioje vokiečių, vėliau ir rusų, nes kaipgi
kitaip persikelt į kitą pusę nedarant keliasdešimties kilometrų lanksto. Būtent šia kūlgrinda, kaip pasakojama, Medvėgalio pilies gynėjai, sužinoję, kad artėjančios
priešų pajėgos itin gausios, tarsi išnykdavusios pačioje priešo panosėje – persikeldavusios į „atsarginį“ Paršapilio piliakalnį anapus protakos... Kūlgrindos buvo
tiesiamos žiemą, privežus ant ledo akmenų, kurie pavasarį atsidurdavo ten, kur reikia. Kai paklausėme, kodėl gi kryžiuočiai negalėjo aptikti protakos ir ja patys
persikelti, juk lėtai, atsargiai jojant ar netgi važiuojant
3
Iš tiesų geografai kaip aukščiausią Žemaitijos aukštumos tašką nurodo kitą – Aukštojo (Aukštojas) kalvą (293,8 m).
4
Jonas Kareniauskas, Antanas Ivinskis, „Pirmasis Medininkų pa-
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vežimu, pavojaus nugarmėti nėra – kūlgrinda pakankamai plati, mums buvo paaiškinta, kad senovėje ežerus jungė du upeliai, tarp jų buvo sausumos ruožas. Jei
kryžiuočiams ir būtų pavykę aptikti pirmąją kūlgrindą
į aną sausumos ruožą, tai reikėjo dar žinoti, kur yra
antroji, kuria jau galima atsidurti anapus protakų. Nežinia, kiek tuose liaudiškuose pasakojimuose teisybės,
tačiau kūlgrindos egzistavimą galime patvirtinti.)
Žūtbūtinio karo eigoje iš atskirų genčių, sudariusių
nedideles tarpupio aukštumos kunigaikštystes, susiformavo karingas, rūstus gentinis junginys – subet
nosas arba potautė su savita aržia savimone, rupia
kalba, ilgainiui įgavęs žemaičių vardą, vėliau į savo sudėtį įtraukęs kaimynines gentis bei aplinkinių žemumų bei lygumų žemes – dalį pajūrio kuršių bei šiaurės
kaimynų žemgalių, Lamatos žemę panemuniuos ir kt.
Tačiau Samogitia propria, tikroji Žemaitija, jos įsčios
yra tik pati Žemaičių aukštuma, tarpupis. Ji ruduoja
žemėlapiuose, stūkso tarp žaliųjų žemumų ir lygumų
kaip sala, kaip tvirtovė. Uždėkime ant šios salos gentinį žemėlapį ir pamatysime, kad aukštuma-sala idealiai sutampa su ankstyvąja, pirmine Žemaitija, kol ji
dar nebuvo išsiplėtusi kaimyninių genčių sąskaita. Ši
aukštuma-tvirtovė ir yra tikroji Žemaitija, žemaičių,
kad ir kur jie būtų dabar, protėvynė. Taip žemė, jos įsčios gimdo žmonių gentis bei tautas.
(Paradoksalu, kad žemaičių – aukštumos žmonių –
etnonimas kildinamas iš „žemas, žemuma“. Paaiškinti
šitai galima tuo, kad žiūrėta buvo iš Mindaugo Lietuvos –
visa, kas yra Neries ir Nemuno žemupiuose, yra žemiau.
Tai dar vienas argumentas, kad Žemaitijos vardas yra
vėlyvas, įgytas istoriniais laikais. Neatmestina ir kita
galimybė, kad Žemaitijos vardas kilo ne nuo žem-, o
nuo žiem- – ‘šiaurinis, šiaurėj esantis; plg. žiemgaliai‘.)
Labai gali būti, kad šiuo metodu – siejant landšaftą
su istorija, valstybingumo formavimąsi su aukštumomis – galima nustatyti ne tik Žemaitijos, bet ir Mindaugo Lietuvos bei Jotvingijos branduolį. Juk Jotvingijos
(Sudūvos) „epicentras“ yra Sūduvos aukštuma su cent
re stūksančiu aukščiausiu (282,4 m) kalnu – Pavištyčio
(Dunojaus) piliakalniu, o Mindaugo Lietuvos – Aukštaitijos aukštuma su aukščiausia (245 m) jos kalva – Piliakalnio (Žiezdrių) kalnu. Susiformavę saugiose aukštumose, pirmieji baltų valstybingumo židiniai, kurių
kontūrai stebėtinai sutampa su aukštumų kontūrais,
vėliau plėtė savo teritorijas lygumose bei žemumose.
Šiaip ar taip, koreliacija tarp pirminio valstybingumo
kristalizacinių centrų ir geografinių aukštumų-kalvynų yra akivaizdi. Atkreipkime dėmesį – Žemaitijos piminėjimas ir lokalizacija“, in: http://www.varniai-museum.lt/index.
php?mid=37&art=143&langID=1, (2011-01-23).
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Žemaičių aukštuma

lių bei įtvirtintų gyvenviečių XIII–XIV a. žemėlapis5
tiksliai atkartoja Žemaičių aukštumos kontūrus. Tirščiausi jų sambūriai ties fronto linija su kryžiuočiais –
palei Nemuną ir pajūryje, taip pat šiaurinėje aukštumos dalyje – su kalavijuočiais, ir tik viena kita rytinėje
kalvyno dalyje, iš kur pavojus buvo mažiausias.

II. Karas. Durbė kaip iniciacija
Prasidėjus teutonų „reizams“, natūralia fronto linija tapo Nemunas. Pirminis Teutonų ordino – tobulai
sukonstruoto karinio mechanizmo, išbandyto Kryžiaus
žygiuose, tačiau praradusio ankstesnę religinę motyvaciją, – uždavinys buvo įsitvirtinti anapus Nemuno, kairiajame didupės krante. Tas jiems sekėsi nelengvai, bet
galų gale pavyko – Georgienburgas!
Kur tiksliai stovėjo ši pilis – ar, kaip teigė Šapoka,
dabartinio Jurbarko vietoje, Mituvos žiotyse, ar kur
kitur – mokslininkai iki šiol nesutaria. Aišku viena: ji
turėjo stovėti prie upės, tikriausiai kurio nors Nemuno
intako žiotyse, nes tik upėmis buvo galima skverbtis į
krašto gilumą ir užtikrinti aprūpinimą ginkluote bei
maistu. Kryžiuočiams galutinai įsitvirtinus Klaipėdoje, Mindaugas buvo priverstas formaliai atiduoti jiems
Žemaičius, tačiau tai tik paskatino jų separatizmą bei
norą priešintis. 1255 m. žemaičiai surengė atsakomąjį reidą į Prūsiją, kuriam vadovavo neseniai iškilęs,
iki tol niekur neminimas kunigaikštis Algminas (Alminas), laimėjo ir keletą mažesnių mūšių – 1257 m.
prie Klaipėdos, 1259 m. prie Skuodo. Georgienburgą
žemaičiams pavyko užblokuoti visai šalia, už puskilometrio pastatyta pilimi – kartais priešai atsirasdavo vienas priešais kitą per ieties metimą. Pagrindinio
teutonų strateginio uždavinio – sujungti abu ordinus į
5
Mikalojus Kondratas, Lietuvių tautos ir valstybės istorija, I dalis,
Vilnius: LR kultūros ir švietimo ministerijos Leidybos centras, 1994,
p. 155.
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vieną kumštį – įgyvendinimas įstrigo. Atmosfera kaito, buvo aišku, kad artėja atomazga. Ji įvyko 1260 m.
liepos 13 d., tačiau ne prie Georgienburgo, o beveik už
dviejų šimtų kilometrų į šiaurę, dabartinėje Latvijoje,
prie Durbės. Kodėl?
Ogi todėl, kad žemaičiams žūtbūt reikėjo laimėti
šį mūšį, ir ne vien kariniu požiūriu. Sprendėsi ne tik
karinės galios klausimas – sprendėsi Žemaitijos likimas: būti ar nebūti jai kaip tokiai. Naujai susiformavęs subetnosas jau buvo įžengęs į brandos fazę, trūko
tik krikšto – iniciacijos, kuri, anot Levo Gumiliovo, ir
įšventina naują darinį. Po Durbės mūšio Žemaitija įsirašė į Europos istoriją kaip atskiras jos sandas, – šalia
tokių istorinių kraštų, kaip Akvitanija, Bretanė, Bohemija, Galicija ir t. t., kuriems vis dėlto nebuvo lemta
tapti valstybėmis ir kurių dabartiniuose žemėlapiuose nerasi. Žemaitija, jos valdovai, pasirodė subrendę
strategai, o žemaičių karius priešų kronikos pagarbiai
vadino vires experti et subtile in bello – „vyrais, patyrusiais ir išmaniais karo mene“. Jau vien ko vertas taktinis manevras– sužinojus, kokios jėgos juda link Georgienburgo, patraukti link be apsaugos likusių Kuršo
žemių, esančių už daugelio varstų. Šis manevras sutrikdė teutonų strategus, leido žemaičiams pasirinkti
palankesnę vietovę ir dvigubai mažesnėmis pajėgomis
laimėti triuškinančią pergalę. Šį mūšį žemaičiai laimėjo vieni – Mindaugo Lietuva viešai tegalėjo teikti politinę-diplomatinę paramą, pavergti prūsai kovėsi ir žuvo
kryžiuočių pusėje, o legenda apie žemaičių pusėn perėjusius kuršius ir kitas pavergtas baltų gentis kelia
didelių abejonių – patikėti galima nebent tuo, kad estųlyvių būriai patraukė namo pasitaikius pirmai progai...
Prie Durbės žuvo apie šimtą penkiasdešimt riterių, nedaug mažiau nei prie Žalgirio, kur jų krito du šimtai.
Garsiajame Aleksandro Neviškio vadovautame mūšyje
ant Čiudo ežero, neva sustabdžiusiame Drang nach Osten, žuvo tik 16 riterių.
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Įžengiame į minų lauką. Žemaitiškasis separatizmas
gyvas iki šiolei, ir jo gyvavimą aiškinti vien išorės – istorinių Lietuvos priešų – poveikiu būtų netikslu ir nepakankama, nors toks skatinimas realiai egzistuoja: užtenka prisiminti žinomą Aleksandro Dugino, slaptosios
Kremliaus eurazinės koncepcijos vieno kūrėjų, vadovėlio Geopolitika autoriaus teiginį, jog Rusijai naudinga
skatinti separatistines tendencijas „Pribaltikoje“. Taigi, žiūrint iš dabarties politinių tendencijų, žemaitiškasis separatizmas yra kenksmingas Lietuvos valstybės
interesams. Bet, žinant žemaitiškąjį užsispyrimą, šito
argumento nepakanka. Pabandysime prie problemos
prieiti iš kitos pusės.
Kaip žinia, savimonės susiformavimui mitiniai dalykai turi bene didesnę įtaką nei istoriniai faktai. Tuo
galima paaiškinti tokios pseudolektūros kaip Charleso
L. T. Pichelio Žemaitija įtaką. Nesigilindamas į turinį
norėčiau patikinti, kad paslaptingasis Charlesas L. T.
Pichelis yra toks buhalteris Pikelis iš Toronto. Paklaustas vietinių Kanados lietuvių, kodėl nesirašo savo pavarde, jis atsakydavo: „Kas tada mane skaitytų...“ Išties, taktika pasirinkta teisinga – po Česlovo Gedgaudo
paslaptingasis Charlesas yra didžiausias mūsų liaudiškos istorijos gerbėjų pranašas, dešimttūkstantiniu tiražu nušluostęs nosį akademikams. O jie šito irgi yra
nusipelnę. Jei sovietiniais laikais savo provincialumą
ir žemažiūriškumą buvo galima dangstyti cenzūra,
tai naujaisiais laikais daugelio akademinė impotencija – kaip ant delno. Užtat suklestėjo antišapokizmas ir
naujos mados polonofilija su senu, dar neišsivadėjusiu
Litwa środkowa kvapeliu6...
Kas gi yra lietuvis, ką reiškia žodis „Lietuva“7? Tūkstantmečio minėjimas suintensyvino paieškas, susido
mėjimo savo žila praeitimi banga davė rezultatų – tiesa, ne akademinėje aplinkoje, o vadovėliuose ypač daug
įšalo. Tačiau dabar jau niekas neabejoja, kad Lietuva – tai ne iš menko Lietaukos upelio kilęs pavadinimas, o neįprastai ir nelauktai imlus terminas, sietinas
su tokiais senžodžiais kaip „lieta“, „leičiai“, atsispindintis net ir platesniame, indoeuropiniame kontekste
(plg. graikų leiton – valdžia, valstybė ir t. t.). Tai leidžia
teigti, kad „lietuvis“ yra ne genties pavadinimas (tokios
genties niekada nebuvo), o viršgentinio junginio, virtusio protovalstybiniu dariniu, o Mindaugo laikais – ir
valstybe, pilietis. Žodis „Lietuva“ yra žodžio „valstybė“
sinonimas, reiškiantis pačią valstybę, kurios piliečiai
pradėjo save vadinti lietuviais.
Tuo tarpu subetnosas-potautė žemaičiai ir viršgenti-

nis junginys Žemaitija taip ir liko žemių konfederacija,
neišaugusia iki valstybės. Subetnosu galima būtų vadinti ir jotvingius, tačiau jiems nepavyko sukurti valstybingumo pradmenų – čia irgi turbūt ne paskutinį vaidmenį
atliko geografija, gamtinės sąlygos, kurios žemaičiams
buvo palankesnės. Taigi, vaizdžiai sakant, kiekvienas
žemaitis drąsiai gali save vadinti lietuviu, bet ne kiekvienas lietuvis yra žemaitis. Aukštaičiai, suvalkiečiai,
dzūkai ir panašūs kasdienės kalbos terminai žymi tik
etnografines skirtybes, paremtas daugiausia tarmėmis.
Kadangi jau buvo susikūrusi Lietuvos valstybė, chronologiškai anksčiau pribrendusi valstybingumui, tai
Žemaitija natūraliai, kaip krauju ir kalba artima padermė, įsijungė į jos sudėtį. Tame nėra nieko menkinančio
ar žeminančio – atvirkščiai, žemaitiškasis sandas buvo
būtinai reikalingas naujai gimusiai valstybei, kuriai
dar reikėjo stotis ant kojų, jis įnešė į lietuviškąjį lyriškąjį-matricentrinį charakterį būtiną dozę vyriškumo,
kuris netrukus suliepsnojo pasionariška liepsna, praplėtusia valstybės-imperijos ribas „nuo jūros iki jūros“.
Iš kitos pusės, „jau net XIII a. buvo labai ryški žemaičių
bendralietuviška savimonė. Po laimėto Durbės mūšio
žemaičiai turėjo galimybę sukurti savo valstybę, o jie
siuntė pasiuntinius pas Mindaugą, reikalaudami, kad
jis priimtų juos į savo valdinystę. Žemaičių vadai suprato, kad galima atsilaikyti tik bendroje Lietuvos valstybėje. Tas supratimas rodo, kad lietuviškų genčių solidarumas, kaip teigia Lowmiańskis, buvo akivaizdus“8.
Žemaitiškumo atgarsių būta ir vėliau – tai Jonušo
Radvilos, to Žečpospolitos kėslų didžiausio zdrajcos,
pastanga nusimesti dusinančią unijinę naštą, tai ir Valančiaus–Daukanto tandemas, išgelbėjęs lietuviškumą
nuo neišvengiamos mirties, ir Plechavičiaus fenomenas, ir dar daug panašių. Susiliejimo procesas neapsiėjo be trikdžių – treniotiškasis konservatyvumas pražudė vienintelį mūsų karalių, palikdamas Lietuvos kūne
vadinamąjį „Treniotos randą“, dar tebemaudžiantį kai
kuriems pagonybės apologetams; žinomi kieti Vytauto
poelgiai su žemaičių separatistais, o ir didžiojo kunigaikščio leičius, kurių pėdsakai išlikę Žemaitijos kaimų pavadinimuose, galima traktuoti kaip federacinės
Lietuvos valstybės žandarmeriją (savitas, tiesa, gerokai pritemptas analogas būtų mūsų muitininkai ir pasieniečiai Rytų Lietuvoje...).
Таčiau neabejotina – mūsų nebūtų, nei kaip valstybės, nei kaip etnoso, jei ne žemaitiškoji kraujo čiurkšlė,
įliejusi į mūsų gyslas, į mūsų lyriškąjį savimonės substratą tautos išlikimui taip reikalingą pasionarišką vyriškumo hormoną.

6
Autoriaus įsijungimą į pastarojo meto tautininkų ir polonofilų internetines diskusijas žr. Algirdas Patackas, „Lietuva – Lenkija: atgal į ateitį“, in: http://www.lrytas.lt/-12962237211293900195-p7-lietuva-lenkija-atgal-%C4%AF-ateit%C4%AF.htm.

7
Apie Lietuvos vardo kilmę plačiau žr. Algirdas Patackas, „Lietuva,
lieta, leitis“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2009, Nr. 7, p. 268.
8
„Prof. Edvardas Gudavičius apie Žemaitiją“, in: Žemaičių žemė,
2002, Nr. 3.
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Pabaigai, kad žemaičiai pernelyg „nepasikeltų“ – jie
turės atsakyti kad ir į tokią tautos istorijos mįslę: kaip,
kokiu būdu pačioje Žemaitijos prieširdyje, Nevėžio ir
Dubysos aukštupiuos, susiformavo savotiškas istorinislingvistinis auglys, vadinamoji Lawdańska szlachta,
lenkiškai kalbančių smulkiųjų, akalicos bajorų anklavas – visi su labai gražiomis, grynai žemaitiškomis-lietuviškomis pavardėmis. Apskritai slavėjimas tebėra
viena iš lietuviškosios savimonės slaptųjų negalių, nuo
kurių, kaip rodo pastarųjų dvidešimties metų patirtis,
beveik negelbsti ir nuosava valstybė. Taip kad istorinis
zondas į eksperimentui palankią, uždarą erdvę, – Liaudos bajoriją, – turintis iš esmės atsakyti, kur slypi ta
negalia – dar prieš akis.

Post scriptum:
Kaip žydi Žemaitijos girios 9
Kas nėra matęs, kas nežino, kaip žydi rugiai, kaip
dulksta pudruoja milijonai varpų rugių lauke! Bet kas
yra matęs ir stebėjęs, kaip žydi girios, kaip žydi mūsų
mėlynieji eglynai? Saulėtų pavasarių dienomis negalėjau atsigėrėti žieduose skęstančiais rausvai baltais
sodais, atsigrožėti plačiai miške švytruojančiais gėlynais, krūmais ir medžiais, bitelių dūzgimu ir net ištisais medynais, žiedų pumpuruose paskendusiais.
Daug gražių jaukių dienų, gegutei linksmai kukuojant ir girioms žydint, esu praleidęs vaikštinėdamas
po girias žiedadulkių papuoštais geltonais batais, išmargintu švarku ir linksmai kartojęs: „Miškas žydi...
Giria žydi!“ Tačiau ir tada mintimis vis sugrįždavau
prie to didingo reginio, to nuostabaus vaizdo, kurį ma9
Aleksandras Tenisonas, Žemaitijos girių takais = In the forests of Žemaitija (Samogitia), Čikaga: Lietuvos miškininkų sąjunga išeivijoje, 1975.

čiau tik vieną vienintelį kartą, kai nuo Lopaičių kalno,
žvelgdamas į plačiąją Žemaitijos žemumą, stebėjau,
kaip fantastiškai ir gaivalingai žydi mūsų eglynai.
Buvau dar jaunas. Vieną saulėtą vidurdienį leidaus
per Zarūbų kaimo laukus takais žemyn nuo Lopaičių
kalno į Šlapgirį. Iš tenai, nuo Tverų–Žarėnų vieškelio
žiūrint, atsiveria prieš akis tolima Žemaitijos panorama. Žvelgiant į vakarus, plačiame violetiniame tolyje matyti gausiais eglynais mėlynuojanti ir banguojanti Žemaičių žemuma, o papėdėje stūkso Šlapgirio,
Surgėdų, Užpelių, Užtilčių girios. Už jų toliau dunkso Gomontlaukio Patyrių, Gilogirių, Alko girios bei
Didžioji giria. Dar toliau horizonte medžių viršūnes
kaišioja Vainačių, Stalgo, Kulių ir Rietavo girios. Šis
platus mėlynųjų girių horizontas vakaruose siekia
tolimą Prūsų šalį, Birutės kalną ir banguojančią Baltiją. Tolumoje tarp girių glūdi kaimai ir iš mėlynuojančio tolyje kilimo kelia į dangų savo bokštus Rietavo, Kulių, Plungės, Stalgėnų, Medingėnų, Andriejavo
bažnyčios. Iš visų pakraščių kilo ir vilnijo gelsvi dulkių sūkuriai, ir greit visa girių mėlynė, visa panorama paskendo žiedadulkių migloje. Sužavėtas stebėjau, kaip žydėjo miškas, kaip žydėjo girių jūra! Tai
buvo panašu į rugių lauko žydėjimą, tik šis laukas
buvo milžiniškas Žemaitijos žemumos girių laukas!
Nebuvau tokio stichinio gamtos reiškinio, tokio miško žydėjimo reginio matęs. Ir vėliau neteko matyti.
Reikia ir momento, ir vietos sutapimo. Visas žydėjimo procesas nesitęsė ilgai, tik trumpą valandėlę. Kai
pasiekiau Šlapgirį ir iš Užgervinių per tvorą žengiau
į mišką, ten jokio dulkėjimo jau nebebuvo, bet lipynė
tvoroje, miško paklotė ir krūmai buvo apdulkėję geltona pudra. Kur tik prisiliesi – nusipudruosi, o praskaidrėjęs miške oras skleidė malonų girios kvapą.

Eligijus Raila
Ignotus Ignotas

Vilniaus vyskupas Ignotas Jokūbas Masalskis
Kultūrinės epochos neatskiriamos nuo jas kūrusių asmenybių. Apšvietos epocha Lietuvoje neįsivaizduojama be Vilniaus vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio. Šioji asmenybė susilaukusi vietos ir grožinėje
literatūroje, ir istoriniuose pasakojimuose. Jai paskirti nuosprendžiai labai įvairūs: nuo niekingo vienuolės suvedžiotojo iki iškilaus
lietuvių tautos kankinio.
Jis kūrė parapines mokyklas ir švaistė iždo pinigus, statė Katedrą ir
išdavė Tėvynę. Nepažįstamas vyskupas Ignotas. Ignotus Ignotas.

56

naujasis židinys-aidai 2011 / 1

apžvalga
niai žmogaus, bendruomenės, istorijos
santykių klausimai. Aštrūs konfliktai,
visuomenės įtampa – didžiulė dvasinė
asmenybės jėga. Pergalės ir pralaimėIn memoriam Almantui Grikevičiui (1935–2011)
jimai. Kova dėl pripažintų vertybių.
Grikevičius buvo pirmasis, kurio
kūryba atstovavo Lietuvai Kanų ki
Anna Mikonis
no festivalyje 1981 metais. Filmas
Faktas sukrėtė Europos žiūrovus. Po
peržiūros salėje tvyrojo tyla. Tarsi po
Andrzejaus Wajdos Katynės, po daugelio metų prisiminė režisierius.
Mano pirmoji pažintis su Almantu
Almantas Grikevičius ir jo filmai Liepaisant įvairiausių sunkumų, iš visų
Grikevičiumi
prasidėjo nuo jo ankstuvos kultūrai yra ypač svarbūs – jie
galimybių dalyvauti sovietų Lietuvos
tyvosios kūrybos – nuo filmo Laikas
liudija apie savo epochą, liudija neįtikultūriniame gyvenime, jis pasirinko
eina per miestą. Toji „maža“ dokumenkėtina menine kalba. Jo vizijos apie
tokią raiškos sritį, kuri vadinasi kinas.
tinė forma man paradoksaliai atvėrė
Lietuvos istoriją ir lietuvių likimą
Kūrėjas mokėjo didelę kainą už tokį
naują dokumentinio filmo sampratą.
iškėlė universalias problemas, kurios
pasirinkimą – nepaliaujamos grumtyNe lenkų režisieriaus Kazimierzo Kair šiandien tebejaudina žiūrovus. Jo
nės su cenzoriais dėl jų reikalavimų,
rabaszo kantrioji akis ir ne direct
filmų problematika apima pamacinema ar cinéma vérité tapo šio
tinius, visuomet aktualius egzisžanro kelrodžiu, o būtent Laikas
tencinius klausimus, svarsto ineina per miestą. Tai jis atvėrė man
divido likimą istorijos akivaizdoje,
kitokią dokumentinio kino erdvę.
nagrinėja pasirinkimo galimybes
Jau vėliau, po asmeninių susunkiose situacijose ir vertybių,
sitikimų su režisieriumi, įsitikipažiūrų bei elgesio konfliktus.
nau, kad šio kūrėjo sieloje slepiasi
Debiutavęs 1964 m. dokumenti„kino genijus“. Gausiuose mūsų
niu filmu Saulės pasakos, Grikevipokalbiuose režisierius atsiskleidė
čius sukūrė 18 filmų, iš kurių daukaip karštas kino entuziastas ir
geliui scenarijus parašė pats. Po
mylėtojas, kaip žmogus su tūks1988–1990 m. politinių permainų
tančiu sumanymų, be galo trokšGrikevičius turėjo nemažai sumatantis pokalbių apie savo kūrybą,
nymų. Ketino imtis darbo, atskleiypač šiltas žmogus, mąstantis ir
džiančio esminius pokyčius Lietugyvenantis vaizdais, suvokiantis
vos visuomenėje, tačiau lietuviško
pasaulį filmo šešėlių ir atspalvių
kinematografo „balaganas“ viską
kategorijomis. Jis iškilo kaip žmonatūraliai užbaigė. Nuo 2000 m.
Almantas Grikevičius. Apie 1975. Nuotrauka iš
gus, nuspalvintas romantinės arkūrybą paskyrė savo bičiuliams:
Sauliaus Macaičio leidinio LTSR nusipelnęs meno
veikėjas kino režisierius Almantas Grikevičius
tiste maudit legendos, kurią soviesusuko filmą apie Vytautą Žala(Vilnius, 1981)
tinė meno institucionalizacija tik
kevičių (Pastabos gyvenimo būdo
atmesti projektai, neįgyvendinti pladar labiau stiprino.
paraštėse, 2002) ir apie Vytautą Kalinai, nuolatinis žaidimas su cenzūra
Lietuvių režisieriaus kūrinių danauską (Bandymas išsiaiškinti, 2003).
ir kartu gebėjimas kalbėti su publika,
romą poveikį ypač sustiprino sugesVisuomet naudodavosi proga užapeinant cenzūros pinkles.
tyvus „pasakojimas kamera“. Minčių
megzti ryšį su žiūrovais, norėjo juos
„Pasakojimas kamera“ tapo Almanglaustumas, aštrus žvilgsnis, vaizsuprasti, kurti tokius filmus, kurie
to Grikevičiaus aistra ir didžiąja meidingas kadras, dinamiško ir statiško
atlieptų jų nerimą, jaudulį ar ilgesį.
le. Jausmai (1968), Ave, Vita (1969),
filmavimo dermė, muzikinis komenJis gebėjo kalbėti su žiūrovais besiSadūto tūto (1974), Faktas (1980) –
taras – visa tai nulėmė Grikevičiaus
keičiančių įvykių fone. Žvelgiant iš
tai svarbiausių filmų pavadinimai. Ir
kino stilių. Jis būdingas jau ir Laikas
šiandienos perspektyvos, kaip laiminšiuose filmuose svarstomi pagrindieina per miestą. Kuomet šį filmą rodygas atsitiktinumas atrodo tai, kad, ne-

Grikevičius eina per miestą
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Almantas Grikevičius 1981 m. Kanų kino festivalyje. Nuotrauka iš Sauliaus Macaičio
leidinio LTSR nusipelnęs meno veikėjas kino režisierius Almantas Grikevičius
(Vilnius, 1981)

davau savo Varšuvos ir Vilniaus studentams, jis visada sukeldavo karštus
ginčus ir diskusijas, žadino dideles
emocijas, nuostabą ir jaudulį. Po kiek
vieno parodymo likdavome sužavėti
režisieriaus genijaus ir jo poetinės
dvasios.
Verta giliau paanalizuoti šį kūrinį,
nes jis – Grikevičiaus kino stiliaus
kvintesencija. Šio filmo sukūrimo kontekstas, jo pasirodymas ekranuose ir
tolesnis likimas byloja apie tą sunkią
epochą, kurioje teko gyventi ir kurti
Grikevičiui.

Žinoma, mes ir klystam,
Bet nenusigręžiam nuo sienos.1
Tokia poetine įžanga, įkvėpta Justino Marcinkevičiaus poemos Siena,
prasideda filmas. 161 kadras, efektingai sujungęs įvairius miesto prie Neries erdvės fragmentus, pasakoja Vil-

niaus istoriją nuo jo įkūrėjo Gedimino
iki sovietinio miesto tikrovės vaizdų
su pionierių gretomis, išrikiuotomis
Lenino garbei.
Anuomet dokumentiniame kine de
biutavęs jaunas režisierius į lyrinę
poetinę impresiją apie Vilnių sudėjo
savo vaikystės prisiminimus. Idant
suprastumėm šį „poetinio kinematografo“ perlą, pasitelkime pagalbon jo
atsiminimus:
„Laikas eina per miestą buvo eilėraštis, kurio forma žavėjosi Michailas
Rommas ir Andrzejus Wajda. Į jį sudėjau savo prisiminimus apie vaikystę.
Gimiau pedagogų šeimoje, nuo mažens
augau Iliados ir Odisėjo pasaulyje.
Buvau auklėjamas idiliškoje miškų ir
kitų kultūrų kapinių aplinkoje. Mano
mintis formavo daugiakultūrė istorija,
kurios nereikėjo mokytis. Ji pulsavo
mūsų kasdienybėje. Mylėjau Vilnių.
Jis mano savimonėje buvo toji vieta,
kur slypėjo mano ir mano tautos šak
nys. Norėjau palytėti šio miesto istorijos šešėlį, parodyti jo grožį ir daugiakultūrį jo turtą. Ištisomis savaitėmis
klajodamas su kamera po Vilnių pamilau jo ramybę ir tylą, kol galiausiai
pabandžiau visa tai perkelti į ekraną. Tokiu būdu pamėgau nufilmuoto
vaizdo tylą, o savo estetiką deklaratyviai pavadinau „tylos estetika““2.

Laikas, arklys ir akmeninis
miestas
Suaižėjusi seno namo siena,
lyg pilkas ekranas pasakoja
žmogaus istoriją
taupiom šiuolaikinėm priemonėm.
Žinoma, mes pavargstam.
1
Almantas Grikevičius, Laikas eina per
miestą, II scenarijaus versija, Lietuvos literatūros ir meno archyvas, f. 29, ap. 4, b. 158,
l. 59.
2
Autorės pokalbis su Almantu Grikevičiumui, 2007 m. sausis.
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Almantas Grikevičius (kairėje) ir Zacharijus Putilovas, filmuojantys Gedimino pilį.
Filmas Laikas eina per miestą. Algirdo Tarvydo nuotr.

naujasis židinys-aidai 2011 / 1

apžvalga

Zacharijus Putilovas filmuoja Radvilų giminės ir Abiejų Tautų Respublikos herbus. Filmas Laikas eina per miestą. Algirdo Tarvydo nuotr.

Grikevičiaus filmo formos meistriškumas, sudėtinga struktūra ir ontologinė pajauta yra nelengvas iššūkis
kino kritikams ir teoretikams. Filmas
sužavi savo forma ir temos traktuote,
jis yra kupinas magiškų šešėlių, simbolinių citatų ir vietų, stebina žiūrovą
aliuzijomis. Būtų galima pasakyti,
kad kūrinys mezga savitą dialogą su
žiūrovais apie kultūrines reikšmes.
Jis pasižymi intelektualiu montažu,
vienijančiu įvairius Vilniaus tikrovės
fragmentus. Iš tų smulkių pastebėjimų Grikevičius sukuria vientisą dinamišką vaizdą – tarsi Renesanso dailininkas, atkuriantis vienoje drobėje
ištisą pasaulį. Ezopo kalba čia pasiekia savo apogėjų. Norėdami iššifruoti
šią vizualinę mįslę, būtina atsižvelgti
į žodinį komentarą, esantį scenarijuje.
Remdamiesi lenkų kino teoretiko Ma-

vus. Tada žlugsiąs ir miestas. [...] Kamera lėtai panoramuoja per gyvenamosios kunigaikščio pilies sieną. Visą
plataus ekrano erdvę užima akmenys – milžiniški, apsamanoję, tvirti.
Ekrane plaukia šie tvirti akmenys.
[...] Atrodo nėra tokios jėgos, kuri galėtų įveikti šias sienas, sugriauti jas.“4

reko Hendrykowskio svarstymais, jog
filmo turinys apima ne tik tai, kas telpa į meniškai pristatytą audiovizualinę formą, bet ir tai, ko nėra ekrane, tačiau lieka numanoma3, įsižiūrėkime į
scenarijaus fragmentus. Juos taip pat
papildys montažinio lapo fragmentai,
patvirtinti Maskvos cenzorių ir puikiai atspindintys dokumentinio filmo,
kurio dėka mes perskaitome Vilniaus
istoriją, ezopinę kalbą.

O štai kaip atrodo šio scenarijaus frag
mentas, išverstas filme į kino kalbą :

„Gedimino pilis. Čia, šioje vietoje
prasidėjo Vilnius. Kažkada čia ošė didžiulė ąžuolų giria. [...] Ta pilis ir miestas garsės visame pasaulyje ištisus
300 metų, kol šalies neužpuls piktos
jėgos, kurios išnaikins senuosius die-

50 kadras: bendras planas, miškas
rūke.
51 kadras: miškas, panorama iš
paukščio skrydžio.
52 kadras: vidutinis planas, iš rūko
pasirodo pilies siena.

3
Marek Hendrykowski, Język ruchomych
obrazów, Poznań: Ars Nova 1999, p. 60.

4
Almantas Grikevičius, Laikas eina per
miestą, II scenarijaus versija, l. 60.

Susimąstę žmonių veidai. Filmas Laikas eina per miestą. Algimanto Kunčiaus nuotr.
(Kalbėdama su Algimantu Kunčiumi sužinojau, kad nuotraukos buvo darytos M. Mažv ydo bibliotekoje per klasikinės
muzikos vakarą. Šis faktas dar labiau išryškino „atrakcionų montažo“ principą, panaudotą filme. – Autorės pastaba)
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53 kadras: pilies bendras planas.
54 kadras: lange nišoj stovi riterio
šarvai – vidutinis planas.
56, 57, 58 kadras: pilies griuvėsiai.
59 kadras: stambus planas, moteris.
60 kadras: priartinimas, moteris,
pasirėmusi galvą ranka (nuotrauka).5
„Per kiemelį eina juodai apsirengusi moteris ir patenka į bažnyčios
vidų. Ten, prie puošnaus barokinio
altoriaus stovi iškilmingi dievai, ir
šventieji. Jie išdidūs, ir rimti, nes jų
rankose žemės ir žmonių likimai. […]
Bokšto laikrodis vėl muša valandas.
Matome senobinių didikų rūmų detales. Sapiegų, Radvilų, Pacų, Tiš
kevičių, Bžostovskių rūmai. Ant jų
fasadų puikuojasi herbai su raiteliais,
kryžiais, plėšrūnais, paukščiais, kalavijais, šalmais ir skydais. Iš jų trykšta pasipūtimas, mėlynas kraujas ir
garbėtroška. [...] Iš vieno kiemo, tarsi
nulipęs nuo herbo, išeina žirgas. Lydimas tylios polonezo melodijos, žirgas keliauja romantiškomis senojo
miesto gatvelėmis. Kamera lydi žirgą
kartu apžvelgdama gatveles, rūmus,
kiemelius, kuriuose dar tirpsta XVI–
XVII amžiaus aromatas. Žirgas eina

melodijos lydimas, tarsi tų amžių palikuonis, tarsi tų amžių didikų ir šlėktų honoru nešinas [...].“6
66 kadras: bažnyčių bokštai, panorama.
73 kadras: bareljefinė skulptūra
bažnyčioje, priartinimas.
[...]
84 kadras: namas, vidutinis planas.
85 kadras: Lietuvos didikų herbas
ant namo sienos, panorama.
86 kadras: herbas
87 kadras: herbas
88 kadras: herbas
89 kadras: herbas
90 kadras: gatvė, pro kolonas eina
arklys rapidas, „užplaukimas“.7
Filmas, sukurtas pagal greitai tarpusavy jungiamų scenų principą, panaudojus gausų kino kalbos išraiškos
priemonių arsenalą (sulėtinti kadrai,
stop-kadras, kadro užtemdymas), išskirtinai papildytas garso takeliu, be
užkadrinio komentaro, su įmontuotomis susimąsčiusių veidų fotografijomis (jas padarė anuomet debiutavęs fotografas Algimantas Kunčius)
priminė poetinę metaforą, skelbusią

Almantas Grikevičius filmuojant Jausmus. Apie 1968. Nuotrauka iš Sauliaus Macaičio
leidinio LTSR nusipelnęs meno veikėjas kino režisierius Almantas Grikevičius (Vilnius, 1981)
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simbolišką tiesą apie Vilniaus istoriją,
kalbėjusią apie suniokotą miesto praeitį, liūdnus miestiečių veidus ir kerinčią miesto erdvę, išraižytą siaurų
gatvelių. Pirmą kartą Lietuvos kino
istorijoje kamera užklydo į miestą, į
senąją jo dalį, parodydama nykų sugriautos praeities vaizdą.
Kadrų jungimas filme asocijuojasi su „atrakcionų montažo“ principu.
Tokia stilistika būdinga ir vėlesnei
režisieriaus kūrybai (Jausmai, Sadūto tūto). „Savo filmuose labiausiai
vertinu montažą. Esu režisierius, filosofuojantis montažo pagalba, nes jis
man yra tapęs pagrindine išraiškos
priemone. Tokiu būdu sukuriu intrigą, skatinu žiūrovo akylumą. To mokiausi iš rusų kino meistrų kūrybos,
iš prancūzo Godardo, kurio koliažinis
montažas mane ligšiol tebežavi“8. Režisierius pasitelkia „atrakcionų montažą“, idant galėtų plačiau nupasakoti
filmo turinį. Pats Eizenšteinas montažą kadaise buvo pavadinęs „konfliktu“. „Kadras yra montažo ląstelė, –
sakė jis. – Todėl jį analizuoti reikia iš
konflikto perspektyvos.“9
Toks „atrakcionų montažas“, lietuviškos kultūros simbolių panaudojimas, aliuzijos į Lietuvos istorijos
faktus reikalavo iš žiūrovo kūrybinio
suvokimo, o ezopinė kalba filme išsiskleidė visa pilnatve. Ji priminė kadaise buvusią Lietuvos valstybę, ištrintą iš pasaulio žemėlapio. Tai buvo
tautos istorijos, išmestos iš sovietinių
mokyklinių programų, kursas, papasakotas poetine kalba.
Laikas eina per miestą Maskvos
cenzoriams trenkė kaip perkūnas iš
giedro dangaus. Toks naujas poetinio dokumentinio filmo žanras, įsi5
Laikas eina per miestą, montažinis lapas,
Lietuvos literatūros ir meno archyvas, f. 29,
ap. 4, b. 158, l. 39.
6
Almantas Grikevičius, Laikas eina per
miestą, II scenarijaus versija, l. 60.
7
Laikas eina per miestą, montažinis lapas,
l. 41
8
Autorės pokalbis su Almantu Grikevičiumui, 2007 m. sausis.
9
Sergei Eisenstein, Poza kadrem, przeł.
M. Kumorek, in: Sergei Eisenstein, Wybór
pism, wyb. i red. R. Dreyer, Warszawa 1959,
p. 514–515.
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veržęs į labiausiai kontroliuojamą ir
stipriausiai propagandos paveiktą do
kumentinio kino sritį, sukėlė cenzoriams begalę rūpesčių, – po daugelio
metų prisiminė filmo redaktorius Vytenis Imbrasas. Daugiausiai sąmyšio
sukėlė arklys, šuoliuojantis Vilniaus
gatvelėmis. Vieni tvirtino, kad baltas
žirgas yra buržuazinės Lietuvos herbinis simbolis, kiti klausinėjo, kodėl
šuoliuoja be riterio? Filmo likimas
buvo nuspręstas viename iš uždarų
SSRS Kinematografijos komiteto posėdžių Maskvoje.
„Nepamenu, kiek ilgai aiškinausi
priėmimo komisijai po filmo peržiūros, – prisimena filmo redaktorius, –
tačiau kuomet baigiau, pastebėjau,
jog likau vienas su viršininku Sazanovu. Sureagavau spontaniškai: išsisegiau iš atvarto šv. Kristoforo, Vilniaus
miesto simbolio, ženklelį ir, segdamas
jį sovietiniam cenzoriui į švarką, pasakiau: „Tai Ponui kaip senam vilniečiui,
kad primintų Vilnių ir filmą, nesvarbu – ar filmą priimsite, ar atmesite“10.
Ir filmas buvo priimtas be jokių pataisymų. Į ekranus buvo išleista visiškai
originali versija, – prisiminė Imbrasas. Tačiau prieš išleidžiant filmą į
dienos šviesą vis tik reikėjo įvykdyti
Sazanovo reikalavimą, kuris pasiekė
Lietuvos kino studiją jau leidus filmą
rodyti. Buvo reikalaujama baigiamojoje filmo dalyje pridėti šiuolaikinio
sovietinio Vilniaus vaizdų. Naujai
statomo Vilniaus vaizdai, įmontuoti
į mozaikinę filmo struktūrą, nepažeidė filmo koncepcijos. Filmo anotacija
skambėjo taip: „Filmas pasakoja apie
Vilnių – Tarybų Lietuvos sostinę. Kūrinys skatina žiūrovą susimąstyti apie
šiandieną, praeitį ir ateitį, apie mūsų
istorijos anomalijas“11.
Almantas Grikevičius po filmo
premjeros santūriai teigė: „Nemėgstu
10
Irina Černeckaitė, „Sovietinė kino dokumentika Lietuvoje: istoriniai ir ideologiniai
kontekstai (1963–1988)“, in: Genocidas ir rezistencija, 2005, Nr. 1, p. 46.
11
Приказ начальника управления по про
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Almantas Grikevičius su operatoriumi Donatu Pečiūra filmuojant Faktą. Apie 1968.
Nuotrauka iš Sauliaus Macaičio leidinio LTSR nusipelnęs meno veikėjas kino režisierius
Almantas Grikevičius (Vilnius, 1981)

aiškinti savo filmų – palieku tai žiūrovo vaizduotei, tačiau jeigu žiūrovas
yra tingus, tai tegul arklio vaizdiny
mato tik arklį – tai žiūrovo teisė“12.
Marekas Hendrykowskis, bandydamas apibrėžti judančių vaizdų meninę
kalbą, teigė, kad kino meno kūrinio
pagrindas yra bent jau dviejų žmonių nuostaba – menininko ir žiūrovo.
Nuostaba, kuri atveria akis ir ausis,
o kartu – protą ir sielą. Žiūrovai Grikevičiaus filmą sutiko entuziastingai.
Jis gavo I premiją už geriausią režisūrą Leningrado dokumentinių filmų
festivalyje.
Paskutinio apsilankymo pas Grikevičių metu greta mūsų tvyrojo liūdesys. Ilgai kalbėjome apie jo filmų
likimus. Laikas eina per miestą buvo
rodomas Vilniuje kaip kino kronikos
изводству научно-популярных и хроникальных
фильмов А. Сазанова, 1967-05-20, in: Lietuvos literatūros ir meno archyvas, f. 29, ap. 4,
b. 221, l. 27.
12
Saulius Macaitis, LTSR nusipelnęs meno

priedas kelias savaites. Jausmų cenzūra neišleido į ekranus. Sadūto tūto
buvo apšauktas avangardiniu ir nesuprantamu. Filmas atgulė į lentyną ir
ten prabuvo keliolika metų rinktinėje
Andrejaus Tarkovskio ir Sergejaus
Paradžanovo draugijoje.
„Kas esu? – savęs klausė Almantas
Grikevičius. – Mano filmai, žiauriai
sunaikinti cenzorių žirklėmis, nepasiekė žiūrovo, buvo uždrausti soviet
mečiu, šiandien jais irgi beveik niekas
nesidomi. Taigi nebuvau režisierius.“
Reikia laiko, kad kūrybinis palikimas,
liudijantis apie Grikevičiaus didingu
mą ir talentą, būtų išvaduotas iš už
maršties šešėlių. Liūdna, kad tai ne
pavyko jam gyvam esant. Žinoma,
buvo dar Nacionalinė premija. Tačiau
ji, deja, dažniausiai paskelbia kūrėjo
pabaigą.
!
veikėjas kino režisierius Almantas Grikevičius, Vilnius: Respublikinė kino filmų nuomojimo kontora, 1981, p. 2.
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„Nežinomi“ JAV muziejai
III. Toledo meno muziejus
Irena Vaišvilaitė

Meno muziejus Ohajo valstijos Toledo
(amerikiečiai taria – Tolydo) mieste
puikiai iliustruoja Jungtinėms Amerikos Valstijoms būdingą fenomeną – iškilią dailės kolekciją galima
rasti pačioje netikėčiausioje vietoje.
Žinoma, panašių dalykų būna ir Senajame žemyne – kokiame nors Dievo
užmirštame Prancūzijos ar Ispanijos
kaimelyje gali stovėti puiki romaninė
bažnyčia. Bet labai sunku tikėtis, kad
tokiame kaimelyje bus modernus ir
turtingas muziejus.
Ohajo valstija patenka į vadinamą
Rust belt – „rūdžių juostą“, žyminčią
JAV poindustrinio nuosmukio zoną.
XX a. pradžioje klestėję industriniai
miestai aštuntame dešimtmetyje,
pramonei keliantis į pasaulio Pietus,
patyrė „gamyklų tuštėjimo metą“ ir
daugelis jų neatsigauna iki šiol. Nedarbas, skurdas, nusikalstamumas
„rūdžių juostos“ miestuose liūdnai
dera su buvusios gerovės ženklais.

Toledas yra ketvirtas pagal dydį
Ohajo valstijos miestas, kuriame
2000 m. buvo kiek daugiau nei 300 000
gyventojų. Tai daugiausia pramoninis miestas, kuriame veikia stiklo ir

Toledo miesto vaizdas. Nuotrauka iš http://www.toledoohiolocal.com/Toledo_Ohio.jpg

automobilių dalių įmonės. Miestas
įsikūręs valstijos šiaurėje, ant sienos
su Mičiganu, prie Erio ežero. Kaip ir
daugelyje poindustrinių JAV miestų,
čia būta pastangų atgaivinti miesto
centrą – sugrąžinti į jį verslą, padaryti
miestą saugesnį. Tačiau didelės pažangos nepasiekta.
Pirmą kartą į Toledą
atvažiavau 1993 metais. Įkalbėti draugus,
su kuriais iš Niujorko
vykau į Čikagą, sustoti
Tolede nebuvo lengva.
Dar sunkiau buvo surasti laisvą viešbutį – jų
mieste nedaug ir beveik
visas vietas buvo užėmę tą savaitgalį Toledo
priemiestyje
vykusio
galingiausio traktoriaus
čempionato dalyviai.
Meno muziejus Ohajo valstijos Toledo mieste. Nuotrauka iš
Viešbutyje mus įspėhttp://media.photobucket.com/image/toledo%20ohio%20
jo,
kad muziejus yra „laart%20museum/Decker9999/ToledoMuseumofArt.jpg
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bai blogame“ rajone ir įsakmiai patarė
automobilį pasistatyti saugomoje muziejaus stovėjimo aikštelėje. Rajonas
tikrai buvo labai nemalonus, o aikštelė saugoma ginkluoto sargybinio. O
anapus klasicistinio pastato slenksčio
atsivėrė visai kitas pasaulis – puiki
senojo Egipto ir Romos stiklo kolekcija, gotikinio vienuolyno kiemelis,
atkeliavęs iš Prancūzijos, panašiai
kaip žymieji Niujorko „Cloisters“, Europos dailės rinkinys, kuriame žinomiausi dailininkai pristatyti vienu ar
dviem, bet gerais kūriniais... Muziejuje skambėjo vaikų balsai – čia veikia
dailės mokykla. Muziejaus parduotuvėje dirbo savanorės – elegantiškos
ponios, kurioms, atrodo, muziejus yra

savita kultūros oazė ir alternatyva
galingiausio traktoriaus varžyboms.
Beje, miesto filharmonija irgi veikia
prie muziejaus.
Toledas niekada nebuvo kultūros
centras. XIX a. pabaigoje, ieškodamas
pigesnės darbo jėgos, čia stiklo gamyk
lą įkūrė Masačusetse gimęs Edwardas
Drummond’as Libbey (1854–1925).
Šis fabrikantas stiklo pramonę plėtojo labai sėkmingai ir po poros dešimtmečių valdė trejas dideles gamyklas.
1901 m. jis, drauge su kitais pasiturinčiais Toledo piliečiais, nutarė mieste įkurti muziejų. Libbey nupirko ir
įrengė pirmąjį muziejaus pastatą. Jis
tapo pirmuoju Muziejaus valdybos
prezidentu. Iki savo mirties 1925 m.
Libbey rūpinosi muziejumi – kartu su
miesto bendruomene finansavo spe
cialiai muziejui suprojektuoto pastato
statybą ir paliko tuo metu milžinišką
milijono dolerių fondą, skirtą tolesnei
muziejaus plėtrai. Jo žmona Florence
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muziejaus naudai atsisakė savosios
palikimo dalies. Už tuos pinigus muziejus buvo dar kartą išplėstas, pristatyta koncertų salė.
Pirmasis muziejaus direktorius –
George’as Stevensas – įvedė visai

jo aptarnavimu ir lankytojų priėmimu
stiklą, juo mažai kas domėjosi, todėl į
rūpinasi savanoriai, kuriuos rengia
Toledą pateko daiktai, kuriuos dabar
nuo 1947 m. veikianti muziejaus primielai turėtų bet kuris pasaulio mužiūrėtojų programa.
ziejus.
Prieš metus sugrįžusi į Toledą paSteigėjų sudarytas Plėtros fondas
tyriau, kad mieste permainų nedaug,
leido Toledo muziejui pirkti eksponabet muziejus dar išsiplėtė –
tus tuoj po Antrojo pasaulinio karo,
senasis jo pastatas atnaujinkai dailės kūrinių kainos buvo smartas, o garsioji istorinio stiklo
kiai kritusios, o kai kurios reikšminkolekcija gavo naujus namus.
gos kolekcijos – parduodamos. Taip čia
2006 m. atidarytą „Stiklo paatsirado El Greco, Holbeino, Rubenso
viljoną“ suprojektavo Tokijuje
kūriniai. Nedidelės Senojo Egipto, Roįsikūrusios architektų dirbmos, Europos Viduramžių kolekcijos
tuvių SANAA bendradarbiai
neturi jokių išskirtinių eksponatų, bet
Kazuyo Sejima ir Ryue Ni
yra kokybiškos ir gerai pristato šiuos
shizawa. Devintą dešimtmetį
laikotarpius.
kitoje gatvės pusėje Toledo
Sunku įsivaizduoti JAV muziejų be
universitetas pasistatė VizuXIX a. Europos tapybos rinkinio – taigi
alinių menų centrą, kurį proToledo muziejus turi savo Cèzanne’ą,
jektavo Frankas O. Gehry.
Degas, van Gogh’ą, Matisse’ą, Miró,
Meno muziejaus ekspozicijos salė. Nuotrauka iš
http://www.toledoohiolocal.com/Toledo_Ohio.jpg
Šitaip apie istorinį muziejaus
Monet ir Picasso.
pastatą susiklostė šiuolaikišNors miestas niekaip neiškopia iš
naują tuo metu tvarką: į muziejų leido
kos architektūros židinys.
ilgalaikio nuosmukio, lėšų muziejaus
įleisti vaikus, net jei jie ateina vieni,
2001 m., minint muziejaus šimt
veiklai ir plėtrai netrūksta. Nežiūrint
be suaugusiųjų, o prie muziejaus įsteimetį, jis įsirengė skulptūros sodą,
tikrai labai rimto finansinio sunkmegė vaikų meno mokyklą. Vėliau šioje
kuriame eksponuojami daugiausia
čio, kurį patiria JAV, vis atsiranda
mokykloje atsirado ir kursai suaugumodernios skulptūros kūriniai. Taigi
naujų rėmėjų – 2010 m. gegužę muziesiesiems.
muziejus, nors ir toliau atidžiai saujus gavo dar vieną dovaną: filantropai
Po Antrojo pasaulinio karo muziegomas, yra įspūdinga alternatyva
Fritzas ir Mary Wolfe’ai jam skyrė du
jaus plėtra rūpinosi Libbey’aus stiklo
degraduotai sunkiai
kompanija. Septintame dešimtmetyje
gyvenančio miesto erd
jos lėšomis ir rūpesčiu muziejuje buvo
vei. Muziejaus steigė
įrengta stiklo studija, kurioje buvo
jų suformuluota misigalima lydyti, pūsti ir kitaip apdoroti
ja – „integruoti meną
stiklą. Muziejaus lankytojai galėjo tieį žmonių gyvenimą“.
siogiai susipažinti su meninio stiklo
Pastangas ją vykdyti
gamyba, o muziejaus meno mokyklos
liudija gausios vaikų
mokiniai – mokytis stiklo apdorojiiš skurdžių rajonų mo
mo. Aštuntame dešimtmetyje muziekyklų grupės.
juje buvo įrengtos istorinio stiklo ir
Muziejaus pažiba,
XVIII a. Europos tapybos galerijos –
žinoma, yra labai gaujų eksponatus muziejus gavo dovanų
si ir išskirtinės kokyarba įgijo už steigėjų paliktas lėšas.
bės istorinio stiklo koStiklo paviljonas. Nuotrauka iš http://www.nytimes.
Nežiūrint stiklo pramonės krizės ir
lekcija, kuriai, ko gero,
com/2006/08/28/arts/design/28sana.html
miestą ištikusio nuosmukio, muzieneprilygsta joks kitas
jus plėtėsi, formuodamas šiuolaikinio
milijonus dolerių. Tuos pinigus plarinkinys pasaulyje. Jos branduolį suJAV, Azijos ir Afrikos meno kolekcijas.
nuojama skirti tolesniam muziejaus
daro paties Libbey’aus surinkti eksMuziejus visada buvo nemokamas, o
modernizavimui.
ponatai. Kai jis pirko senovės Romos
!
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Ar Vidurio Europa
dar turi ką pasakyti?
Czesławo Miłoszo 100-mečiui
Sabina Karmazinaitė

Panašu, jog šiuo metu Lietuva ieško
savo tapatybės. Panašu, kad nepriklausomybės pradžioje kelti ES ir
NATO narystės siekiai buvo savitiksliai ir lieka neaišku – „o kas toliau?“
Ir toks klausimas kyla vis aštriau. Tai
rodo ir politikų pastangos vienaip ar
kitaip lokalizuoti Lietuvą regione –
iš pradžių bandyta Lietuvą paversti
regiono lydere, vėliau tapome vienu
„Baltijos tigrų“, o šiuo metu mėginama šlietis prie Skandinavijos šalių.
Kita vertus, ir piliečių visuomenės
lygmenyje inicijuojamos įvairios tapatumo paieškos – ieškoma Lietuvos vizijos, galvojami šūkiai, tačiau taip tik
dar labiau išryškinama dabartinė autoidentifikacijos negalia. Čia nepadeda nė geopolitikos mokslai, geriausiu
atveju pasiūlantys tik sausą geografiniais ir ekonominiais matmenimis
paremtą apibūdinimą, akivaizdžiai
nepakankamą didesnių ambicijų reikalaujančioms paieškoms, „kokia, kur
ir su kuo turėtų būti Lietuva?“
Atsakymo galima būtų tikėtis atpalaiduojant politinę ir filosofinę vaizduotę, tačiau šios kaip tik labiausiai
ir trūksta1. Panašu, kad šiuo metu į
vykstančias diskusijas filosofai menkai teįsitraukia ir idėjų vakuumas
lieka neužpildytas. Žinoma, nederėtų

sakyti, kad idėjos ir vizijos apskritai
neegzistuoja. Tačiau užuot priverstinai, arba dar blogiau – dirbtinai
ieškant naujų projektų, galima pasinaudoti intelektualų jau anksčiau
sukurtomis regiono, kuriame yra ir
Lietuva, filosofinėmis projekcijomis,
kurios lenkia geopolitines konkurentes bent jau savo moraliniu krūviu.
Dabartiniuose tapatybės svarstymuose Lietuva galėtų prisiminti Vidurio
Europos idėją ir, naudodamasi jos
atveriamomis perspektyvomis ir galimybėmis, galėtų ne tik suteikti jai
naują gyvą prasmę, bet ir per ją atrasti savo vietą Europoje.
Vidurio Europos sąvoka tebėra
gana problemiška: nei istorikai, nei
politologai, nei politikai nesutaria nei
dėl tikslaus įvardijimo, nei dėl sąvokos
kilmės, nei dėl šitaip nusakomo regiono ribų2. Kita vertus, tokia situacija
teikia sąvokai lankstumo. Neiškeliant
nė vieno Vidurio Europos apibrėžimo
aukščiau kitų, galima tarti, kad geopolitiniu požiūriu visi jie lygiaverčiai,
tad ir panaudoti juos galima priklausomai nuo situacijos3. Tai atsispindi ir
stebint sąvokos kilmę, raidą bei praktinį taikymą.
Pastebėtina, jog pirmoji politinėje erdvėje iškilusi Vidurio Europos

1
Alvydas Jokubaitis, „Vidurio Europos tapatumas kaip politikos filosofijos problema“,
in: Politologija, 2007, Nr. 1 (45), p. 79–94.
2
George Schöpflin, Nancy Wood, In Search of Central Europe, Cambridge, U.K.: Polity Press, 1989, p. 7–29.
3
John O’Loughlin, „Geopolitical Visions
of Central Europe“, in: M. Antonsich, V. Ko-

lossov ir M. P. Pagnini (ed.), Europe between
Geopolitics and Political Geography, Rome:
Societa Geografica Italiana, 2001, p. 609.
4
John Neubauer, „What‘s in a Name?“, in:
Kakanien Revisited, 2003-05-07, in: http://
www.kakanien.ac.at/beitr/fallstudie/JNeubauer1.pdf (2010-12-01).
5
Žr. Czesław Miłosz, The Witness of Poe-
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koncepcija šio regiono valstybėms
neteikė prasminio tapatybinio krūvio. Priimant ją visiškai nesvarbu,
kaip bus apibrėžta Vidurio Europa,
kadangi geopolitiškai ji tėra didžiųjų valstybių žaidimų aikštelė, kurios
likimą nulemia konkrečiu istoriniu
metu susiklostę Rusijos ir Vokietijos
santykiai. Matuojant galios matais
Vidurio Europa buvo ir toliau lieka
tik tam tikras geopolitinis objektas,
neturintis savarankiškos valios. Būtent tokiame prasminiame kontekste
pirmą kartą ir iškilo Vidurio Europos
vaizdinys, kai XIX a. viduryje čekas
Františekas Palacký dėstė savo įsitikinimą, jog tik Vidurio Europos federacijos sukūrimas galėtų atsilaikyti
prieš rusų, prūsų ir vokiečių dominavimą4. Anuomet, nukalus sąvoką,
o ir vėliau Vidurio Europos kraštai
buvo suprantami tik kaip kurios nors
pusės buferis, tam tikras gynybinis
bastionas, besivienijantis tik siekiant
apsigynimo tikslų.
Antrasis Vidurio Europos vaizdinys
reikšmingai skiriasi nuo pirmojo, kadangi pastebi regioną ne tik kaip geopolitinę konsteliaciją, bet visų pirma
kaip kultūrinę erdvę. Jis siūlo kalbėti
apie Vidurio Europos valstybių intelektinį ir kultūrinį aljansą, pabrėžiant
regiono unikalumą ir savitą misiją.
Tokią Vidurio Europos idėją XX a.
devintame dešimtmetyje suformulavo Czesławas Miłoszas5 – žmogus,
laikęs save paskutiniuoju LDK piliečiu. Būtent jis Vidurio Europos šalims
pabrėžtinai priskyrė ir Lietuvą, kai
1989 m. Budapešte drauge su kitais
Vidurio Europos rašytojais diskutavo
apie šios sąvokos atgaivinimą6. Ir ji
tikrai gimė iš naujo.
Miłoszui Vidurio Europa – ne geografinis apibrėžimas ir ne geopolitinis
kodas. Taip, jis ją suprato kaip erdvę
tarp Rytų ir Vakarų, tačiau kitaip nei
try. The Charles Eliot Norton Lectures 1981–
82, Cambridge: Harvard University Press,
1983; Czesław Miłosz, „Central European Attitudes“, in: Cross Currents, 1986, 5, p. 101–
108.
6
Czesław Miłosz et al., The Budapest
Roundtable, in: Cross Currents, 1991, 10, p. 18.
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iki tol teigė šios erdvės kultūrinį išskirtinumą, iš kurio ir kylanti būtinybė
vienyti regioną. Vidurio Europa – tai
idėja, kultūra ar likimas, bet ne sausa
geografinė sąvoka. Žinoma, tuo metu
Miłoszui, o ir vėliau juo sekusiam Milanui Kunderai rūpėjo pabrėžti Vidurio Europos išskirtinumą ją okupavusios Sovietų Sąjungos atžvilgiu. Juk,
nepaisant politinio režimo, kultūra
Vidurio Europoje liko vakarietiška.
Ji mito iš to paties tradicinio graikų
ir Romos kultūros palikimo šaltinio.
Kaip rašė pats Miłoszas, gyvendamas
Vilniuje, ant sienos, skiriančios Romą
ir Bizantiją, jis kaip niekur kitur galėjo pajusti, kad jo europietiška tapatybė ryškiai skiriasi nuo kitų identitetų.
Ir Miłoszui, ir Kunderai Vidurio Europa pirmiausia buvo Vakarų Europos,
lotyniškosios kultūros dalis, dirbtinai
atplėšta nuo pagrindinio kūno7. Paradoksalu, tačiau būtent gyvenimas
vienos kultūrinės sferos pakraštyje
paskatino suprasti ne tik jos kitoniškumą, bet ir esmę, geriau nusakyti,
kas gi yra europietiškumas būtent
todėl, kad žvelgiama iš periferijos, ne

centro. Pasak Miłoszo, Vidurio Europa ne tik gina europietiškumą, bet ir
jį savitai skatina, nuolat primindama,
kas tai yra.
Greta šio saugotojo pašaukimo
Miłoszas pastebi ir tik šiam regionui
būdingus bruožus: santykį su istorija,
kolektyvinės atminties svarbą. Istorija čia – ne bespalvis kontinuumas, kuriame klostosi įvykiai: istorija čia pati
tampa veikėja, dažnai legitimuojančia dabarties sprendimus8. Maža to,
kaip rašo Miłoszas, prieš sugrįždama
į Vakarus Vidurio Europa pasižymėjo
metafiziniu mąstymu, nuo kurio vis
labiau tolo Vakarai. Miłoszui didelį
įtarimą kėlė Vakarų Europoje vyraujantis reliatyvizmas, kurio dėka gėrio
ir blogio sąvokos pakluso tam tikram
istoriniam momentui ir vietai.
Žvelgiant į dabartinę Vidurio Europą galima pamanyti, kad šiandienė
jos būklė ne ką tesiskiria nuo andainykštės Vakarų Europos, kokią ją
matė Miłoszas – gavę progą mes greitai išmokome vakarietiško kultūrinio
liberalizmo. Vis dėlto Vidurio Europa
iki galo neatsisakė ir, matyt, negali

7
Milan Kundera, „The Tragedy of Cent
ral Europe“, in: New York Review of Books,
1984, April 26, p. 34–38.

8
George Schöpflin, Nancy Wood, op. cit.,
p. 22–23.

Artuma
Katalikiškas mėnraštis šeimai

atsisakyti utopinio mąstymo, kaip ir
redukuoti savo politikos į siaurus ekonominius interesus. Vidurio Europos
savastis – tai, kad ji nesiliauja pragmatiškai politikai užduoti nepatogių
klausimų apie jos prasmę ir moralinius tikslus. Atmintis, autoironija, nepasitikėjimas viską paaiškinančiomis
redukcinėmis teorijomis yra Vidurio
Europos požymiai. Jai nepriimtinas
nei viską supaprastinantis marksizmas, nei visas politinio gyvenimo sritis
pamažu subordinuojantys moksliniai
principai, negalintys nei paaiškinti,
nei padėti išspręsti tautinės kultūros
problemų. Tai kyla iš Miłoszo pastebėto išskirtinio jautrumo istorijai.
Vidurio Europoje, skirtingai nei Vakaruose, būtent tautos kūrė valstybes, o ne atvirkščiai, todėl ir tautinės
savimonės, kultūros klausimai čia yra
daug aktualesni. Negalima paneigti,
kad kartais jie sukuria ir problemines situacijas, tačiau toks kompleksiškumas, kai nuolat nagrinėjamos
valstybių tarpusavio įtampos tautinių
mažumų, paribių kultūrų bei jų išsaugojimo klausimais, yra dar vienas regiono bruožas. Todėl, sekant Miłoszu,
sugrįžimas į Europą nėra tolygus prisijungimui prie Europos. Sugrįžtanty-
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sis ne aklai perima Vakarų Europos
kultūrą ir struktūras, tačiau ir pats
turi ką pasiūlyti. Vidurio Europa turi
ką pasakyti Senajai Europai, tik ar tai
bus išgirsta? Vidurio Europa, nuolat
primindama Vakarų Europai, kas ji
(Europa) yra, kokie principai sudaro
jos esmę, dabartiniu metu Vakarams
darosi vis nemalonesnė. Kundera yra
rašęs, kad Vidurio Europos tragedija
iš tikrųjų gali būti ta, kad jai sugrįžus kultūrinės vertybės ir nuostatos,
kuriomis ji gyvena, jau bus nebepripažįstamos Vakarų. Iš Vidurio Europos
bus šaipomasi – Europa nebeatpažins
pati savęs.
Šioje vietoje atsiskleidžia svarbiausia Miłoszo pasiūlytos Vidurio Europos idėjos dalis. Vidurio Europa – tai
tam tikras saugiklis, atskleidžiantis
padėtį Europos vakarinėje dalyje. Pagal tai, kas vyksta Vidurio Europoje,
galima spręsti apie visą Europą ir jos
tapatybę. Šiuo atveju Vakarų Europai
tai yra nepatogi tiesa. Kai namas pastatomas, pastoliai išardomi. Europa
nebeprisimena tų pastolių, kurių dėka

ji buvo pastatyta. Antai krikščioniškosios tapatybės skelbimas jau tampa
gėda, politiniu nekorektiškumu, o juk
tai yra Europos kultūrinis ir moralinis pagrindas, kurį dabar keičia jokių
didesnių įsipareigojimų nekeliantys
bendri teisiniai politiniai principai.
Vidurio ir Vakarų Europa ima nebesusikalbėti, nes kalba skirtingomis
kalbomis. Jų dialoge Vidurio Europos
vaidmuo primena sąžinės balsą, kurį
buvo stengtasi prislopinti. Ir atrodo,
sėkmingai. Įsijungdamos į ES, Vidurio Europos valstybės savanoriškai
pamiršo vertybinį krūvį, kurį nešėsi
su savimi. Vidurio Europos sąvoka
buvo utilizuota, nes taip buvo patogiau. Tačiau jei Vidurio Europa įkūnija ir teigia pamatinius Europos
principus, tai ar nekyla grėsmė, kad
jai pradingstant bendrame Europos
žemėlapyje išnyks ir pati Europa, jos
europietiškumas9? Kundera rašė, kad
Vakarai kadaise nepastebėjo Vidurio
Europos atėmimo. Dabar, jai pagaliau
sugrįžus į Vakarus, kyla tas pats išnykimo pavojus. Praėjus dvidešimčiai

9
Jacques Le Rider, „Mitteleuropa, Zentraleuropa, Mittelosteuropa: A Mental Map of

Central Europe“, in: European Journal of Social Theory, 2008, 11 (2), p. 167.

metų po sugrįžimo Vidurio Europa padarė didžiausią klaidą: ji iš tikrųjų ne
sugrįžo, o tik prisijungė, nebekeldama
nei sau, nei Vakarams didesnių tikslų
nei tapti dar vienu politinio liberalizmo bastionu.
Galbūt todėl ir Lietuva neranda
savo tapatybės. Vakarai jos pasiūlyti
negali, nes kalba tik teisiniu žodynu,
nekuriančiu pagrindo tapatybei. Nepamirština, kad tapatybė nėra daiktas, kurį galima atrasti – ją reikia
kurti, ji reikalauja pastangų. Lietuvai, kaip ir kitoms Vidurio Europos
valstybėms reikėtų prisiminti Miłoszo
ir Kunderos iškeltą Vidurio Europos,
turinčios ką pasakyti Europai, idėją.
Žlungant Sovietų Sąjungai, Vidurio
Europa buvo suprantama kaip protesto metafora – ir prieš svetimą kultūrą,
ir prieš Vakarų Europoje pradedantį
įsigalėti neutralumo, politinio korektiškumo principą. Tas pats principas
dabar gali sugriauti pačią Europos
idėją. Tokiame kontekste itin aktualiai iškyla Miłoszo ir Kunderos išsakyta Vidurio Europos istorinė misija –
priminti Europai, kas ji yra. Lietuva
prie šios misijos ne tik gali, bet ir privalo prisidėti.
!

Dalia Vasiliūnienė
Žemaičių Kalvarija

Piligriminio centro istorija ir dailė XVII–XIX a.
…pati mintis, kad 40 tūkstančių žmonių susirinko iš už keliasdešimt mylių dėl
tos vienos procesijos, dėl to apvaikščiojimo, kad 40 tūkstančių širdžių, vieno
uolaus tikėjimo atgaivintų, dega vienu jausmu, vienu Dievo garbinimu, išsiliejančiu iš sielų visuotinėmis religinėmis giesmėmis, galybe saldybės ir palaimos
ašaromis […]. Ir kas čia gali išlikti atšalęs? – Niekas.
Antano Baranausko laiškas tėvams,
1856 m. liepos 28 d.

Viena iš XVII a. Europoje įkurtų kalvarijų Žemaitijos Naujoji Jeruzalė tapo
reikšmingu piligriminiu ir kultūriniu centru, liudijančiu, kad Lietuvoje vykę religiniai procesai buvo suleidę gilias šaknis į europines tradicijas.
Knygoje atskleidžiama jaudinanti ir permaininga, šiandien primiršta Žemaičių
Kalvarijos istorija nuo jos įkūrimo iki dominikonų vienuolyno uždarymo XIX a.
Daug dėmesio skiriama išlikusiam architektūros ir dailės paveldui, piligriminio
centro kūrėjams, dvasingumo puoselėtojams, p
 amaldumo tradicijoms.
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Lotynai
Ar būta nemirtingosios lotynų strategijos?
Egidijus Vareikis

Galima daug kalbėti ir ginčytis, tačiau
taip niekas ir nepasakys, kas – atsitiktinumas, genetinis ar kultūrinis
išskirtinumas, o gal Apvaizda – lemia, kad gentys ir tautos atsiranda ir
dingsta, kartais beveik nepalikdamos
pėdsakų, o kartais įsitvirtindamos ir
ilgiems šimtmečiams sąlygodamos istoriją ir civilizacijos pasiekimus.
Šiais metais pabandysime pažvelgti
į civilizacijos raidą iš jos kūrėjų pozicijos. Kaip tad atsitiko, kad lotynai –
nedidelė Apeninų pusiasalio gentis
(kai kas sako, kad net iš nežinia kur
atėjusi migrantų bendrija) – ilgainiui
davė pradžią išties galingam civilizacijos proveržiui? Lotynų kalba kurį
laiką buvo beveik tarptautinė, lotynų
raidynas – plačiausiai paplitęs pasaulyje, keturiuose žemynuose iš šešių civilizacijos šaknys yra lotyniškos, o ir
likusiuose dviejuose „lotyniškumo“ pakanka. Net ir kinų ar indų civilizacijos
atstovai pripažins, kad lotynai tapo
techniškai pranašiausi ir būtent jie
kontroliuoja (bent vis dar) ekonomiką,
politiką ir rašo istorijos scenarijų.
Taigi – kodėl? Į tokius klausimus
politikoje paprastai atsakinėjama
dvejopai. Prisiminkime mums didelę
žalą padariusią sovietų okupaciją ir
Stalino nusikaltimus. Rasime sakančių, kad tai būta gudraus iš anksto suregzto plano naikinti tautas – jų istoriją ir geografiją. Tačiau ne ką mažiau
įtikinamai atrodys ir hipotezė, kad
šiuos nusikaltimus lėmė tai, jog sovietų valdžia buvusi žemo intelekto prasčiokų sambūris, daręs dideles politines, ekonomines ir karines kvailystes.
Grįždami prie lotynų paklauskime: ar
jų istorija ir politika – tai kieno nors
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sumanyta didžioji strategija, ar tiesiog
lemtingų atsitiktinumų grandinė?
Lotynai, aišku, nebuvo ryškūs Europos kultūros pradininkai. Istorikai
negali įrodyti, kad Lacijaus regionas
kažkuo ypatingai skirtųsi nuo likusio
Apeninų pusiasalio, taip pat negali
tvirtinti, kad lotynų gentis – mitinė ar
tikroji – buvusi karingesnė, darbštesnė ar apskritai bent kuo pranašesnė.
Sunku įrodyti, kad ir Romos miestas
atsirado ypatingoje vietoje, o ir pats jo
įkūrimas dar nežinia kam priklauso.
Vergilijus Eneidoje mitologizavo Lotynų valstybės įkūrimą, suteikdamas
pradininko teises Enėjui, po Trojos
karo atklydusiam į Lacijaus pakrantę. Taigi pradžia galėjo būti susijusi
su trojiečių atėjimu į pusiasalį, lotynai galėjo būti ir finikiečiai (tie patys,
kurie sukūrė Kartaginą), o gal net
graikai... Pasak Vergilijaus, Enėjas
buvo visai ne prieš pasilikti Kartaginoje su vietos karaliene Dido, tačiau
dievų šaukiamas mėgino ją palikti.
Persismeigdama Enėjo kalaviju, karalienė prižadėjo niekados neatleisti.
Štai kur Romos ir Kartaginos konflikto šaknys.
Istorikai iki šiol neturi vieningos
nuomonės, ar tikrai lotynai ir romėnai buvo skirtingos gentys. Taip ir
neaišku, ar Latinus buvo lotynas, ar
besipriešinęs lotyniškiesiems įsiveržėliams. Šiaip ar taip, tai
turėjo vykti apie IX a. pr.
Kr. Pasak pusiau legendos, pusiau istorijos, vietinis karalius Latinus bandė
priešintis, tačiau Enėjo ir
jo armijos sumuštas, išleido už atvykėlio savo dukrą

Laviniją, o Enėjas jos garbei įkūrė
miestą Lavinium – pirmąją Lotynų
sostinę. Ir taip toliau... kol vienas iš
kažkelintos kartos vaikaičių, Romulas, pagaliau įkūrė Romą.
Kita teorija kalba, kad po Romos
įkūrimo (maždaug apie 750 m. pr. Kr.)
lotynai tiesiog persivadino romėnais.
O jau po to laipsniškai užkariavo didesnę dalį to, kas šiandien vadinama
Italija.
Tačiau tai, matyt, ne visiška tiesa,
nes ir po Romos įkūrimo formaliai
egzistavo atskiras lotynų sociumas
ar tauta, kaip viena sudarančiųjų iš
pradžių Romos respubliką, o po to
jau ir imperiją. Romėnas tapo tada
jau pilietybę, o ne etniškumą žyminčiu terminu. Tikrieji Romos piliečiai
buvo veikiau romiečiai, o likusieji gyveno pagal tam tikrą „lotyno statusą“.
Kažkas panašaus į šiandienį subtilų
skirtumą tarp ruskij ir rosijanin. Net
juk graikai prisiėmė vardą Rhômaío,
kuris reiškė priklausymą Romos valstybei, bet ne romėniškumą siaurąja
prasme. Dar vienas istorinis epizodas
(340–338 m. pr. Kr.), vadinamas Lotynų karu, galėjo kilti iš lotynų siekio
sukurti atskirą nuo Romos savo valstybę, tačiau jis baigėsi bene vieninteliu istorikų fiksuotu lotynų etnoso
pralaimėjimu.
Istorija ilgainiui visada virsta legendomis, tačiau iš jų analizės vargu
ar galima teigti, kad būta kokio nors
genialaus strateginio plano. Tiesa,
politikai – tai ne istorikai, jie dažnai
naudojasi legendomis, tačiau tokiomis
tolimomis legendomis remtis šiandien
pernelyg drąsu.
Įdomi gali pasirodyti lotynų-romėnų ir, pavyzdžiui, etruskų istorinės
konkurencijos studija. Galima atsargiai tarti, kad ne tik Apeninuose, bet
ir visoje Europoje priešprieša tarp indoeuropietiškai kalbančiųjų ir nekalbančiųjų – keltų,
etruskų ir pan. – pasibaigė
indoeuropietiškais laimėji
mais. Kodėl? Esama manančių, kad lėmė gal ne tiek
fizinė jėga, kiek geriau organizuota biurokratija ir...
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kultūra: kalba – ne per sudėtinga ir
leidžianti gerai perteikti informaciją –
galėjo teikti pranašumą prieš neretai
sudėtingas ne indoeuropiečių kalbas.
Tad gal kalba bei raštas buvo pradinis kultūrinis ginklas, kaip pasirodė vėliau – labai laiku ir vietoje? Net
rašmenų lyginimas leidžia priimti
prielaidėlę, kad čia būta kažko leng
viau įvaldomo, naudojamo, t. y. kad
kultūra buvusi tarsi lengviau konsumuojama.
Žinomas britų istorikas Normanas
Daviesas pateikia visą glėbį argumentų, kuriais paaiškina, kad lotynai-romėnai dėl geografijos ir (gal) kultūrinio
pranašumo galėjo sėkmingai paveikti
kaimynus ir juos lotyninti, tačiau patys buvo pakankamai toli nuo graikų
(geografiškai sunkiai prieinami), tad
galėjo netapti pastarųjų civilizacinėmis aukomis.
Daviesas pabrėžia kalnų (Apeninų
ir Alpių) reikšmę, vardija upes ir jų
tekėjimo kryptį, salyno „trūkumą“ į
Vakarus nuo Apeninų (tai nepatrauklu graikams), tad galima sutikti su
tuo, kad geografijos ir istorijos mišinys lotynams turėjęs būti palankus.
Geopolitika šiuo atveju nesunkiai
paaiškina, kodėl graikai nenukariavo romėnų, kodėl šie išstūmė keltus
tikrąją šio žodžio prasme „už kalnų“, – ten, kur nebeaugo vynuogės
ir nebuvo tradiciškai gaminamas vynas. Studijuodamas Romos valstybės
žemėlapius, Daviesas „atrado“, kad
ji net didžiausio išsiplėtimo stadijoje
praktiškai neperžengė vyndarystės
regionų ribos. Visa tai leidžia teigti,
kad dabartinės europietiškosios civilizacijos pagrindą galėjo sudaryti geopolitinių faktorių ir kultūros elementų sinerginis efektas.
Bene pirmas svarbus Romos politinis sprendimas galėjo būti Kartaginos
klausimas. Nežinome, kas šį galutinį
strateginį sprendimą priėmė. Strategijos planuotojai pasakytų, kad Roma
turėjo iš esmės dvi galimybes. Pirmoji – pigesnė ir mažiau rizikinga – siek-
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ti su Kartagina taikaus sambūvio, pasidalyti regioną įtakos zonomis ir net
puoselėti tam tikrą strateginį bendradarbiavimą. Manau, kad hedonistinės
šiandienos sąlygomis būtų pasirinktas būtent šis variantas. Antroji galimybė – rizikingesnė, brangesnė, bet
galiausiai duodanti didesnį efektą –
Kartaginos sunaikinimas. Pasiekusi
galutinį tikslą Roma liko iš esmės be
civilizacinių konkurentų – ne tik Europoje, bet ir šiaurės Afrikoje, o tai ir
vėl buvo palankus veiksnys lotyniškos
civilizacijos plėtrai.
Atsitiktinai ar ne po kelių šimtmečių buvo prieita prie išvados, kad
prasmingiau krikščionybę „prisijaukinti“ – sulotyninti, negu su ja kovoti.
Per gana trumpą laiką krikščionybė
tapo lotyniškumo simboliu ir didžiausia gynėja, ir šis strateginis sprendimas ilgiems šimtmečiams įtvirtino
lotyniškumo tradiciją Bažnyčios gyvenime. Galima sakyti, kad būtent su
krikščionybe visa Europa, įskaitant
barbarus, tapo lotyniška. Praktiškai
jokia intelektinė veikla nevyko be lotynų kalbos ir kultūrinių lotynizmų.
Apie tai šiemet dar bus proga pakalbėti plačiau, juolab kad net Vikipedija
turi lotynišką versiją.
Atsitiktinių sėkmių, o gal ir genialių strateginių sprendimų sąrašą
galima tęsti. Bizantija, perėmusi Romos imperijos vairą, gal net pati nenorėdama, gana sėkmingai saugojo
Europos lotynizmą nuo vis-dar-pagonių ir musulmonų. Pastariesiems su
Europa teko kovoti bene pačiu nepatogiausiu būdu, vis įveikinėjant Viduržemio jūrą. O jūreivystė buvo ne
stipriausia musulmonų karinės jėgos
dalis. Kryžiaus karų metu formaliai
atsirado politiniai dariniai, vadinami
Lotynų valstybėmis Vidurio Rytuose,
o XIII a. – net pačiame Konstantinopolyje. Tai ženklas, kad lotynų simbolika buvo visuomeniškai patraukli.
Lotynams didelių alternatyvų nebuvo, jei ne arabai... arba slavai ir turkai. Konstantinopolis galiausiai krito,

bet tik tada, kai krikščionybė jau buvo
įsitvirtinusi bei artėjo prie didžiųjų
geografinių atradimų ribos. Minėtus
atradimus, padariusius lotynų veiksnį pasauliniu, didele dalimi sąlygojo
technikos pažanga, tačiau ji kilo ne
šiaip sau. Būtent europietiškoji civilizacija buvo, kaip įprasta sakyti, ir
smalsi, ir siekianti pakeisti pasaulį.
Didieji geografiniai atradimai sutapo su dviejų lotyniškų šalių – Ispanijos ir Portugalijos – dominavimu.
XV a. pabaigoje formaliai visas pasaulis tapo lotyniškas, nes Tordesiljo
sutartimi abi šalys pasidalijo jį pusiau
kaip savo valdas. Beje, tai buvo bene
pirmas bandymas dalytis pasaulį kaip
rutulį, ir tai padarė... lotynai. Padalijimo pasekmės matomos iki šiol. Ispanai „nelindo“ į Afriką, o portugalai netrukdė aniems užimti Ameriką, kuri
ilgainiui tapo Lotynų Amerika.
Šią epochą ir galima laikyti lotyniškumo klestėjimo viršūne. Dar bus proga padiskutuoti, kodėl romaniškosios
tautos – ispanai ir portugalai – savo
laimėjimų neišlaikė, kodėl Lotynų
Amerika, kurią taip pavadino, regis,
Napoleonas III, galiausiai nusileido
kiek mažiau lotynizuotiems anglosaksams, kodėl šiandien Lotynų Amerika
ne pirmauja pasaulyje, o atsilieka.
Tai jau beveik šios dienos politinės
aktualijos. Tikriausiai nedaug kas
žino, kad pasaulyje veikia Lotynų
Sąjunga, vienijanti 36 šalis nares ir
keturias stebėtojas, nedaug kas žino,
kad būta net Lotynų monetarinės
sąjungos, kad svajota, jog lotyniškas
transatlantinis „tiltas“ galėtų būti
ne ką blogesnis už anglosaksiškąjį.
Jei JAV ir Kanada yra beveik Vakarų Europa, kodėl gi Lotynų Amerikai
nevirsti tiltu į Pietų Europą, o gal ir
sudaryti transatlantinę Romą?
Tai ne kas kita kaip erdvė naujai
politikai ir naujiems strateginiams
sprendimams. Juk jau kalbama, kad
JAV ir visa Vakarų Europa degraduoja. Kažkas ją turės pakeisti. Gal lotynai?
!
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knygų mugė
Aratas, Reiškiniai, iš senosios graikų kalbos vertė ir komentarus parašė
Paulius Garbačiauskas, baigiamasis
straipsnis Naglio Kardelio, Vilnius:
Aidai, 2010, 309 p., 500 egz.
Šiaip jau keistai jautiesi, kai nežinomą knygą perki ne dėl autoriaus
ar teksto, o dėl baigiamojo straipsnio
ir komentarų. Kiek pasimeti, bandydamas suvokti, ar Reiškiniai – labiau
Arato ar Kardelio–Garbačiausko kūrinys. Šie, laike nutolę autoriai, vienas
kitą atliepia savo plačia erudicija, leidusia, pirmiausia, sukurti didaktinį
epą, o po pustrečio tūkstančio metų
parengti išsamų lietuvišką leidimą.
Tiesa, pats poemos vertimas knygoje teužima keturiasdešimt puslapių.
O visa kita – pagalbinės priemonės,
neleidžiančios paklysti šifrų, kodų
ir nuorodų marmalynėje. Prieš į ją
pasineriant, pramaišiui su fanatišku smalsumu, reikia atrasti dar šiek
tiek drąsos ir neįtikėtinai daug laiko.
Kelionės po nepažįstamus, tolimus –
helėnišką ir dangišką – pasaulius
užtrunka, reikalauja jėgų, tad joms
tikrai reikia ryžtis.
Vladas Liepuonius
Donelaitis, Kristijonas, Metai.
Pasakėčios, redaktorius Vytautas Vitkauskas, (ser. Literatūros skaitiniai),
Vilnius: Baltos lankos, 2010, 152 p.,
1000 egz.
Nauja „Baltų lankų“ leidyklos serija – Literatūros skaitiniai – kaip
visada pradedama Donelaičio Metais.
1994 m. buvo „Baltų lankų“ literatūros
kolekcija, 2000 m. – Rinktinė lietuvių
poezija. Ir tai galima suprasti – šio išskirtinio, „bene vertingiausio kūrinio
mūsų literatūros istorijoje“ (p. 132)
knygynų lentynose niekada neturėtų pritrūkti. Aktualus tebėra ir prieš
septyniolika metų Sauliaus Žuko ra-
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šytas „Pratarmės“, dabar „Pabaigos
žodžio“ teiginys, kad „neatsakytas lieka šio kūrinio pastovios vertės klausimas: kodėl, keičiantis literatūrinėms
madoms, Metai nesensta?“ (p. 132).
Tas pats pasakytina ir apie poemos
stilių bei kalbą – „žemojo“ stiliaus
problematiką, autoriaus pasirinkimo
galimybes ir vėlesnių kartų interpretacijas. Tik šiuo atveju ar ilgai dar Donelaičio žodynėlyje matysime tokias
atgyvenusias pastabas: „Nevartotinos
svetimybės pagal Balčikonį pažymimos kryželiu“ (p. 136), – čia kalba,
pavyzdžiui, apie blozną, brangvyną,
daboti, dyviną, grečną, gvoltą, kytrą,
nabašninką, peryną, puspyvę, rinčvynį, stonią, šaltyšių, velyti, vierą ir kt.
Lyg Donelaičiui apynasrį užmautų.
Mikas Vaicekauskas
Eberle, Henrik, Laiškai Hitleriui:
Tauta rašo savo fiureriui. Neviešinti,
pirmą kartą skelbiami dokumentai
iš Rusijos archyvų, iš vokiečių kalbos
vertė Eugenija Tautkutė, Vilnius:
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla,
2010, 428 p., iliustr., [1500] egz.
Prieš trejetą metų LRS leidykla
parūpino lietuviškai Eberle‘s debiutą – su bendraautoriumi (irgi jaunu
istoriku, gimusiu Rytų Vokietijoje)
parengtą Knygą apie Hitlerį: NKVD
slaptoji dosjė. Leidėjai kažkiek pasimokė iš klaidų – vertimas šįsyk nepalyginti sklandesnis ir tikslesnis, užtat
persistengė maketuodami: skaitydamas nebesuprasi, kur kalba autorius/
rengėjas, kur laiškų autoriai, kur
adresato atstovai; kupiūros maišosi
su stilistiniais nutylėjimais, vertėjo
pastabos – su autoriaus, šio parengtas „mokslinis aparatas“ – beviltiškai
paslėptas knygos gale. Įdomūs, nors
vietomis keistoki leidėjų papildomai
parūpinti paskutiniu metu Lietuvoje
įžymybe tapusio „dr. Petro Stankero

komentarai“. Turinį įvertinti sunku:
kažin ar galima spręsti apie vokiečių
tautos nuotaikas iš 20 000 (daugiausia
fanatiškų) laiškų, kuriuos peržvelgė
autoriai (o kiek neišliko ar bolševikai
„pametė“?), su kurių tik trupinėliais
supažindinama knygoje? Gal ji ir įdomi, nežinia, kiek ir kuria prasme vertinga, tačiau tikrai užjaučiu tą, kuris
ją skaitys: tarsi vidurių liga sergančiojo „vidinis“ dienoraštis, pramaišiui
įrištas su kokios nors Gerovės ministerijos skundų knygos puslapiais.
Nerijus Šepetys
Freden, Lars Peter, Baltijos šalių
išsivadavimas ir Švedijos diplomatija
1989–1991 metais: pervartos, iš švedų kalbos vertė Sigutė Radzevičienė,
Vilnius: Versus aureus, 2010, 380 p.,
iliustr., [1000] egz.
Iš pirmo žvilgsnio – knyga nė negali
būti kuo ypatinga. Juk švedų diplomatija, pripažinkime, ypatingu veiklumu,
ryžtu ar kokiais nuopelnais nepasižymi jau trečią šimtmetį, – nenuostabu,
jog „jie gi pripažino mūsų okupaciją,
atidavė Stalinui mūsų auksą“, – ko
tad tikėtis iš jos atstovo atsiminimų?
Tačiau autorius – kur kas daugiau nei
Gorbačiovui pataikaujančių švedų socialdemokratų vyriausybės diplomatas: jis ir išmintingas politikas, ir sąžiningas bei jautrus žmogus. Tai buvo
matyti ir jo veikloje „lūžio prie Baltijos“ metais, tai justi ir iš jo pasakojimo – intriguojančio ir mielo skaityti.
Subtilus istorinės specifikos jautimas,
rūpestingas gėrio ir blogio skyrimas,
niekad nedingstantis, diplomatui būtinas sveikas realizmas, pastabumas
ir įžvalgumas – štai dėl ko ši knyga
yra nepamainoma, norint suprasti
„baltų laisvės“ bylą iš išorės, o ją taip
suprantančiuosius – pamatyti iš vidaus. Gaila tik, kad vertėjai dažnai
lieka neįkandamos teisinės subtilybės
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knygų mugė

ar aštresni politikos kampai, o dėl to,
kad tokias meistriškas knygas leidžia
serijinės gamybos fabrikas – belieka
apmaudauti.
Nerijus Šepetys
Gadeikis, Liudvikas, Juodojo kelio
istorija, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011, 253 p., 1300 egz.
Šis lengvai skaitomas romanas –
autentiškas bandymas papasakoti
nepriklausomos Lietuvos dvidešimt
metį, sąžiningas noras apmąstyti visus dramatiškus, nepaprastai greitus
ir kardinalius per šį laiką įvykusius
pokyčius žvilgtelint į dar ilgesnę laiko
perspektyvą – Pirmąją Lietuvos Respubliką, įvertinant šios ir anos Lietuvos gimimą ir tapsmą bei tai, kaip
tarp varguolių Lietuvoje kyla iškilus
žmogus. Knyga iš dalies išpildo sumanymą paliesdama kai kuriuos mūsuose vykusius procesus, šiek tiek užmesdama akį į visuomenėje vykusias
transformacijas, saikingai užsimindama apie tam tikrus asmens ir visuomenės konfliktus. Knygos privalumas
ir kartu keistumas – autoriaus stilius,
gerokai pranokstantis pasakojamą istoriją, kuriai atomazga, o net ir stip
resnė intriga tikrai nepamaišytų. Vis
dėlto perskaityta knyga nuteikia maloniai, lyg visai smagiai pasiklausius
draugų, kaimynų ar tolimesnių giminaičių pasakojimų ir nutikimų, paliekančių ne tiek gyvenimo besikeičiančioje Lietuvoje supratimą, kiek įspūdį,
jog gal ir visai įdomu tame Pavilnyje.
Mingailė Jurkutė
Ivaškevičius, Marius, Mistras:
Keturių veiksmų drama, Vilnius: Tyto
alba, 2010, 142 p., 500 egz.
Kiekviena šio autoriaus knyga – ambicingas postmodernistinis manifestas,
ne išimtis ir solidžiu viršeliu papuošta drama, įtraukta į Vilniaus Mažojo
teatro repertuarą. XIX a. Paryžiaus
kultūrinio elito figūras, energingai be-
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siskeryčiojančias Georges Sand salone
(čia seniai pažįstamų pašnekovų ir
sugėrovų vaidmenis atlieka Balzacas,
Chopinas, Mickevičius ir kiti tų laikų
šviesuliai), galima būtų nesunkiai pakeisti iš pilkos kasdienybės atklydusiais Jonu, Petru ir Maryte, ir bemaž
niekas nepasikeistų, gal tik pranyktų
klasikine tragedija dvelkianti tauraus
siautulio dvasia. Vaizduojama Mickevičiaus biografų seniai išnarpliota jo
palinkimo į mesianistinį misticizmą
istorija, pagardinta pikantiškais prieskoniais (įvairiakalbiais kalambūrais,
rusiškais keiksmažodžiais, dviprasmišku erotizmu). Postmodernistinio
žaidimo taisyklės jau įžangoje pažeidžiamos įtikinėjant: „šis pasakojimas
toks neįtikėtinas, kad tenka įspėti
skaitytoją: taip buvo“. Nepaisant įvairių anachronizmų, dramą skaityti nenuobodu, užvertus paskutinį puslapį
kyla noras apsilankyti teatre.
Manfredas Žvirgždas
Shafak, Elif, Stambulo pavainikė,
iš anglų kalbos vertė Eglė Bielskytė,
Vilnius: Tyto alba, 2010, 384 p., 2500
egz.
Pirmas jaunesniosios kartos turkų
rašytojos romanas lietuviškai. Išradingai jungdama fikciją su XX–XXI a.
istorija, kosmopolitiškos biografijos
rašytoja (gyvenanti JAV ir Turkijoje)
svarsto valstybių daugiatautiškumo
problemą, turkų ir armėnų santykių
Turkijoje ir JAV kolizijas. Romanas
yra rašytojos drąsios politinės pozicijos išraiška, iškeliant į viešumą Turkijoje nutylimą istorinę tiesą – Turkijos
armėnų 1915 m. genocido tragediją.
Pastaroji yra centrinė ašis, aplink
kurią sukasi dviejų šeimų – Stambule gyvenančios turkų Kazandžių ir
JAV gyvenančios armėnų Čakmakčianų – spalvinga persipinanti istorija. Žaismingai ir gyvai ji pasakojama
klausiant: ką reiškia istorinė atmintis globaliame šių dienų pasaulyje?
Dalia Zabielaitė

Strzelczyk, Jerzy, Užmirštos Europos tautos, iš lenkų kalbos vertė Vytautas Dekšnys, Vilnius: Mintis, 2010,
376 p., iliustr., [1000] egz.
Kaip ir daiktai, taip ir tautos gali
būti neįprasti ir dvelkti kerinčia egzotika. O kaip ir kiekvieną raritetą ar
egzotizmą, taip ir tautas (ar tiksliau,
žinias apie jas) galima kolekcionuoti,
o kolekcijas rūšiuoti bei kataloguoti,
kuriant savotišką wunderkammerą.
Ši knyga – išnykusių tautų katalogo
fragmentas, skaitytojui leidžiantis
nuvykti gal net toliau, nei šiandien
pirmuosius žingsnius žengiantis kosminis turizmas. Išvyką komplikuoja
tik žemėlapių nebuvimas. Nors darbas parašytas populiariai, yra leng
vai skaitomas, tačiau panaudotas ir
solidus mokslinis aparatas: teiginiai
paremti šaltiniais, yra literatūros
sąrašas, daug citatų ir ne ką mažiau
išnašų (kaip gi be jų!). Taigi autorius
atveria plačius, nors ir fragmentiškus,
praeities horizontus. Knyga primygtinai rekomenduojama nuo tekstų, darbo ir pasaulio pervargusiems mokslininkams, išsiilgusiems kelionių po
nebūtus kraštus.
Vladas Liepuonius
Subačius, Liudas, Aplenkusi laiką: Felicija Bortkevičienė 1873–1945,
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010, 156 p., [1000]
egz.
Gana banalaus pavadinimo, bet visai įdomi knyga apie vieną žymiausių
Lietuvos politinio gyvenimo veikėjų.
Tradicinis biografijos žanras. Lenkų
bajoraitė Povickaitė, tapusi litvomane. Maža to, ji dar buvo knygnešė, masonė, spaudos magnatė, kandidatė į
ministrus ir prezidentus. Aktyvi valstietė liaudininkė, atgulusi Troškūnų
kapinėse. Knygą pagyvina nuotraukos iš asmeninio herojės archyvo.
Eligijus Raila
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Medžiaga iš B kategorijos
lektoriaus pašto dėžutės
Redakcijos pastaba: mūsų žurnalo korifėjui, nuolatiniam skiltininkui Palemonui Dračiulai tapus Lietuvoje gana žinomu rašytoju, jo kūrybai laisvai klajojant interneto pievose, redakcija vis
sulaukia vienokios ar kitokios skaitytojų reakcijos. Tarp pasipiktinimų ar pasidžiaugimų išsiskiria laiškai (dažnai rašyti ranka) skaitytojų, kurie tiesiog rūpinasi mūsų autoriaus reputacija. Tokius
laiškus tuojau perduodame skilties autoriui, bet paskutinį jų, kad
ir pseudoniminį, atėjusį el. paštu, norisi publikuoti, juolab kad
šiam numeriui Palemonas Dračiula neturėjo galimybių parūpinti
savojo teksto. Laišką su visu literatūriniu priedu (kurio autorystė
išties priskirtina ne Palemonui Dračiulai – tą jis pats mums patvirtino nesudvejojęs – o, kaip galime numanyti iš laiško teksto, edukologų sluoksniuose gerai žinomam Bazilijui Agripai) skelbiame
tokiu pavidalu, kokiu jį gavome, neatsiklausę jo (Pastabiuoju prisistačiusio) autoriaus leidimo.
Gerb. Redaktorius,
Čia iškilo toks autorinių teisių klausimas, kur gal priklauso kreiptis į litfondą ar glavlitą, bet aš skaitau, kad pirma
reikia prainformuoti atsakingą spaudos organą. Pastoviai
eina signalai iš vietų, kad Gerb. Palemono Dračiulos literatūrinė produkcija, kurią jis priduoda į jūsų spaudos organo
puslapius, tapo liaudies sluoksnių nuosavybe. Žiūrėk, kur
ne kur – Sigmos valgykloje prie alaus bokalo, rajoninėje
sanatorijoje prie procedūrinės ar prie nutolusio taros supirkimo punkto – ima ir suskamba kokia tai Gerb. Palemono
auksinė mintis, koks tai posmas ar net iš viso koks nors
tai semiotikos fundamentas. Bet problema ne tame – savo
esme Gerb. Palemonas yra mūsų respublikos glūdumoje
liaudies pagimdytas rašytojas. Savo kūrybinio darbo ir individualizmo išdavoje jis atsiplėšė nuo liaudies, bet išnešdamas iš liaudies meninės išraiškos instrumentarijų į literatūros barus, jis vėl dialektiškai pasinėrė į jos gretas. To
pasekoje, kas liečia autorines teises, tarp Gerb. Palemono
ir liaudies sluoksnių niekada neatsistos Baudžiamasis kodeksas. Problema kitkame – atskiri elementai, pasinaudodamiesi laikinais sunkumais literatūrinio reglamentavimo
sferoje, mėgina prisiplakti prie mūsų kūrybinės inteligentijos ir diskredituoti ją struktūrinių finansavimo fondų akyse.
Aš asmeniškai dirbu ant pusės etato Pedinstitute prie
kompiuterių tinklo ir pagal tabelį tikrinu, kokia informacija
randasi pas B kategorijos lektorius pašto dėžutėse. Darbas
darbu, bet aš esu taip auklėtas, kad negalima slėpti neteisybės nuo organų ir pranešu, kad dėžutėje bazilijus.agripa@
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pedin.org užfiksavau visą eilę autorinių teisių pažeidimų.
Per šitą dėžutę jau kai kuris laikas būk tai platinama Gerb.
Palemono gerbėjams jo naujausia kūryba, prisimetant lyg
tai kokiu Gerb. Palemono kolega su priėjimu prie kūrybinio
rašytojaus stalčio. Kadangi esu gerai pasikaustęs ant Gerb.
Palemono tekstų, ir net vieną kartą mačiau, kaip jis laukė
eilėje pas stomatologą, su visa atsakomybe galiu pareikšti,
kad iš šitos dėžutės yra vykdoma ideologinė diversija Gerb.
Palemono atžvilgiu. Žemiau prisegu mano operatyvinių
veiksmų aukščiau paminėtoje dėžutėje rezultate sukomplektuotą medžiagą, iš kurios išplaukia, būk tai Gerb. Palemonas yra mūsų aukštojo mokslo santvarkos ir Bolonijos proceso priešas ir juos juodina iš reakcinio utilitarizmo
pozicijų. Nuduodama, kad Gerb. Palemono naratyvui yra
charakteringas menkavertis empirizmas, o meninės išraiškos formai – silabotoninis revanšizmas. Mėginama kurstyti
plačius studentijos, lektorato ir docentijos sluoksnius, žaidžiant nudėvėta susvetimėjimo ir paaštrėjusių akademinių
prieštaravimų korta. Taip Pseudo Palemonas save absoliučiai demaskiruoja, nes jeigu paskaityti bet kai kurią Gerb.
Palemono publikaciją, iš karto prasilenda pagrindinė mintis, kad sudėtinga šiuometinė politinė situacija ir ideologinės apsupties sąlygos reikalauja iš kūrybinės inteligentijos
principinio atsiribojimo nuo tiesioginio kontakto su socialine tikrove. Pagal Gerb. Palemoną, pažangus rašytojas turi
užimti ryžtingą formalistinio eksperimento, subjektyvinio
pasinėrimo savo ir kitų individų psichikoje bei semantinio
hermetizmo poziciją. Gale galų pagal visus specialistus,
Gerb. Palemonas, kad išgauti stipriausią efektą, propaguoja griežtai metaforinį atsinešimą į visus gamtinius ir socialinius procesus ir tuo pačiu pereina į aukštesnę meninio
atvaizdavimo fazę nei kritinis realizmas.
Gerb. Redaktorius, kadangi jūsų rolė apima ir negailestingą kovą su įvairiaus plauko literatūriniais nukrypimais,
o jūsų principingumas yra žinomas visos respublikos mastu, prašau padaryti teisingas išvadas ir nedelsiamai sustabdyti provokaciją. Nes kai aš pasakiau viską kadrų skyriuje,
man pasakė, kad literatūriniai nukrypimai ir ideologinės
diversijos yra ne Pedinstituto kompetencijoje. Nesant reakcijos, pasilieku sau teisę kreiptis į kitus, labiau kompetetingus organus. Ir dar biškį. Prašymas perduoti Gerb. Palemonui, kad labai palaikau jį moraliai, o materialiai palaikyti
galiu nelabai dėl objektyvių priežasčių.
Pastabusis
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Apie kainas
Kas kainuoja dešimt centų?
Ketvirtadalis docento
*
Kas kainuoja vieną litą?
Akademinis elitas
*
Kas kainuoja du vydūnus?
Rektoriaus žmonos kaltūnas
Apie docentų pajamas
Džiaugės dvi paras docentas
Radęs gatvėj vieną centą
*
Pamaitintum daug docentų
Paaukojęs dešimt centų
*
Vienas sumanus docentas
Banke laiko dešimt centų
Ir gyvena iš procentų
Apie metų laikus
Kai profesoriai užmiega
Jų sapnai ištirpdo sniegą
Jų svajonės gimdo lietų
Kad pavasaris žydėtų
Kad pridygtų daug poetų

Apie metodus
Jei esi niūrus ir blogas
Tai bene metodologas
*
Už nemokslinį metodą
Katedroj į snukį duoda
Apie humanizmą
Jeigu doktorantą muši
Pamaitink jį pirma suši
*
Jei naudojiesi Erazmus
Išveži svetur marazmus
Apie dorą
MRU pamilo VėPėU
Šis atsakė tuo pačiu
VėDėU ir KėTėU
Vaikščioja visur kartu
Tik VėU nemyli nieko
Laikosi toliau nuo grieko
Apie miestus
Jeigu sakom KU ir ŠU
Laikas tarti PU ir MU

Apie netobulą procedūrą
Kai tave habilitavo
Ne visi dainavo „bravo!“
Apie draudimų pasekmes
Jeigu drausit plagijuoti
Liausis dirbt habilituoti
Apie teisėtus lūkesčius
Jei truputį kompiliuoji
Mokslas vis dar egzistuoja
Apie mokslinę produkciją
Drožia doktoratą didį
Ūkio skyriuje dailidė
Apie valią galiai
Visą fakultetą krato
Elektra iš dekanato
Apie valdymo organus
Jeigu renka į senatą
Pirma tikrina prostatą

Kęstutis Skrupskelis
Ateities draugai

Ateitininkų istorija (iki 1940 m.)
Mūsų pirmojo atgimimo uždavinys – laimėti savąjį kraštą,
kuriame visais atžvilgiais buvome nustumti į paribius. Nors
dirbo ir kūrė įvairiausių pažiūrų žmonės, kunigai ir laisvamaniai, krikščionys demokratai ir tautininkai, socialistai
ir kiti, ateitininkų vaidmuo – išskirtinai svarus. Žinoma,
nuopelnas ne vienų ateitininkų. Tačiau be jų katalikiškame
krašte nebūtume galėję įsitvirtinti. Gerokai supaprastinant
galima teigti, kad XX a. pradžioje mūsų inteligentams buvo
matyti tik du keliai: arba išlikti katalikais ir tapti lenkais,
arba išlikti lietuviais ir tapti laisvamaniais. Ir dauguma
pasauliečių inteligentų pasirinko antrąjį kelią. Ateitininkų
Naujasis Židinys-Aidai
Lietuvių katalikų mokslo akademija
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reikšmė ta, kad jie sukūrė trečią galimybę: lavintis, išliekant kartu ir kataliku, ir lietuviu.

Iš Pratarmės
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