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Laiškas RedaktoRiui

Sigita Maslauskaitė

Gerbiamas Redaktoriau,

Gegužės viduryje su bičiule ir kolege Giedre Jankevičiūte vaikštinėjome po 
Varšuvos senamiestį. Sustojome prie suvenyrų vitrinos su išdėstytomis prakartė-
lėmis, matrioškomis, Budos ir kūdikėlio Jėzaus skulptūromis. Linksmai aptarėme 
šį vaizdelį ir aš neapdairiai prasitariau, kad labai panašią „kompoziciją“ galima 
pamatyti dažname Prancūzijos sakralinio meno muziejuje. Tokios šio laiško atsi-
radimo aplinkybės... Po to Giedrė manęs nebepaleido, primygtinai reikalaudama 
Prancūzijos įspūdžiais pasidalinti viešai, t. y. parašyti laišką Naujojo Židinio-Aidų 
redaktoriui, nes tai patirtis, liudijanti, kad juokinga Varšuvos vitrina – anaiptol 
ne kurioziškas buitinis epizodas, bet bauginančio mūsų kultūros pakrikimo simp-
tomas.

Praėjusių metų gruodžio 11–17 d. dalyvavau muziejininkų seminare, kurį or-
ganizavo Prancūzijos kultūros ir komunikacijos ministerija ir Pasaulio kultūrų 
institutas. Tokie muziejininkų seminarai rengiami nuo 2004 m. kasmet vis ki-
tokia tema, pernykštė buvo „Religinio paveldo naudojimas ir kontekstualizacija 
muziejuose“. 

Seminaro (dalyvavo 17 muziejininkų iš Prancūzijos, Vokietijos, Kroatijos, Airi
jos, Latvijos, Lietuvos, Portugalijos, Didžiosios Britanijos, Rusijos, Slovakijos, 
Slovėnijos, Šveicarijos, Ukrainos) rengėjai buvo dėmesingi ir dalykiški, progra-
ma gerai sustyguota: keliavome iš muziejaus į muziejų, tyrinėjome ekspozicijas, 
išžvalgėme saugyklas. Metodiški ir didaktiškai itin atidūs prancūzai stropiai 
atliko švietėjišką darbą: po apžiūrų rengė diskusijas, jas įgudusiai moderavo, 
pasitelkdami kviestinius paskaitininkus, įvairių sričių ekspertus, šiandien baž-
nyčiose kuriančius menininkus. Koncentruotasi į mažus, organizatorių teigimu, 
„neišpuikusius“ muziejus, todėl Paryžiuje įvyko vienintelis susitikimas – Judaiz-
mo istorijos ir meno muziejuje. Jo direktorė stropiai išaiškino muziejaus veiklos 
koncepciją, ekspozicijoje pristatomus žydų religijos segmentus, pakomentavo torų 
laidojimo būtinybę. Tačiau ypač suklusti privertė jos kalbos pabaiga: „Tikriausiai 
jums įdomu, ar aš esu praktikuojanti žydė? Taip. Esu. Nesakau, kad muziejui ne-
galėtų vadovauti geras istorikas, bet yra dalykų, kurie pažįstami tik empiriškai, 
iš vidaus“, ir pridūrė: „Neįsivaizduoju, kad tokį dalyką viešai išpažintų Prancūzi-
jos krikščionis“. Nuo šios replikos ir prasidėjo... Didžioji auditorijos dalis pradėjo 
nejaukiai muistytis ir pusbalsiu komentuoti, kad tokie pareiškimai neturi nieko 
bendra su seminaro tema, profesionalumu ir muziejininkyste. Tačiau kalbėtoja nė 
kiek nesutriko ir atrėmė auditorijos komentarus dar vienu pavyzdžiu: „Prieš kurį 
laiką Comédie-Française parodė spektaklį išjuokiantį Jėzų Kristų. Jei taip būtų 
pasityčiota iš žydų religijos, nepraėjus nė savaitei teatras būtų buvęs uždarytas, 
jei iš islamo – rytojaus dieną susprogdintas. Kadangi buvo šaipomasi iš krikščio-
nių, neįvyko nieko panašaus. Spauda profesionaliai analizavo spektaklio meninius 
privalumus ir trūkumus“.

Kitą dieną nuvykome į Senso miestą Burgundijoje. Gotikinė katedra, vyskupų 
rūmai, kuriuose dabar veikia prieš keletą metų modernizuotas muziejus, Otonų 
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laikus siekiantis lobynas, kuriame eksponuojami kankinio šv. Tomo Beketo liturginiai rūbai ir daugy-
bė kitų šventenybių. Ekskursijos vadovai išsidavė, kad prieš kurį laiką muziejuje prasidėjo keisti da-
lykai. Pasirodo, Sense susibūrė katalikų bendruomenė, kuri sekmadieniais ateina į muziejų pagerbti 
Šv. Kryžiaus ir Tomo Beketo relikvijų. Nejauku, neramu, neįprasta: muziejus griežtai sekuliari vieta, 
o nei iš šio, nei iš to jame prasidėjo nesuprantami, neigiamų padarinių galintys atnešti reiškiniai. Vie-
tinė muziejininkė prisiminė, kaip prieš keletą metų buvo nubausta jos kolegė, muziejaus vestibiulyje 
prieš Kalėdas surengusi senovinių prakartėlių parodą. Tuojau pat iš savivaldybės švietimo skyriaus 
atėjo papeikimas ir raginimas parodą, „kaip atliekančią katechizaciją“ uždaryti, kas be jokių diskusijų 
ir buvo padaryta. O čia visiškas skandalas: maldos vidury muziejaus! Tuomet pasiūliau šventenybes, 
kurios paskatino atgimti kultą, perkelti į greta esančią tuščią katedrą. Likau nesuprasta: neįmanoma, 
juk ten bažnyčia, kurioje nėra sąlygų eksponuoti valstybei priklausančius kultūros objektus! Vis dėlto 
Senso lobynas sulaukė karštai už sekuliarizaciją pasisakančių muziejininkų kritikos: jokių paaiškinimų 
prie net ir Prancūzijos kontekste unikalių eksponatų, apdulkėjusios vitrinos ir kaip kokioje kunstka-
meroje sugrūstos relikvijos. Todėl kitą dieną lankantis Dižone išvykos organizatoriai atkreipė dėmesį 
į šio miesto sakralinio muziejaus privalumus. Kaip ir Vilniaus arkivyskupijoje, kai kurie muziejaus 
eksponatai prireikus naudojami liturgijoje, nors dalis jų dar XIX a. buvo nacionalizuoti. Muziejus veikia 
buvusiame bernardinių vienuolyne, ekspozicija šiuolaikiška, sukurta 2002 m. Išklausėme ilgą paskaitą 
apie Dižono bažnytinio meno komisijos ir kilnojamąsias kultūros vertybes kuruojančių paveldosaugos 
institucijų veiklą. Viskas logiška, nuoseklu, pagrįsta. Dėl to dar labiau keista, kad arnotai, grindžiant 
tuo, jog po bažnyčia buvo palaidota daug kunigų vienuolių, eksponuojami grindyse, o altoriaus prasmę 
atskleidžia priešais pastatyta kabykla su liturginiais drabužiais... Kad būtų išvengta tokių sveiku protu 
nepaaiškinamų sprendimų, nereikia jokio religinio jausmo, užtenka pačių elementariausių, laisvama-
nybei visiškai nepavojingų istorinių žinių apie katalikų liturgiją. Tačiau šią mintį pasilaikiau sau, nes 
ji, kaip dažnai būna, atėjo po laiko.

Gruodžio 14 d. išvykome į ParayleMonial – Jėzaus Širdies kulto ištakų miestą. Suprantama, kad šio 
aspekto muziejininkų seminaro dalyviai nelietė. Mes nagrinėjome visai „atskirą“ dalyką – muziejaus 
istoriją ir jo ekspoziciją. Vis dėlto muziejaus vadovė pripažino, kad pamaldumo Jėzaus širdžiai temos jos 
muziejuje sunkoka išvengti: eksponuojami votai, paveikslai, nors mokinių ekskursijas lydinčios écoles 
publiques mokytojos labai griežtai reikalauja, kad apie krikščioniškąjį pamaldumą ir netgi ikonografiją 
nebūtų kalbama. Muziejaus edukatorės prašomos kalbėti apie paveikslo spalvas, perspektyvą, jį nuta-
piusį dailininką, bet griežtai vengti aiškinimų, kas ir kodėl čia vaizduojama. Direktorė pripažino, kad 
paaiškinti „Kristaus Dangun žengimo“ sceną neminint krikščionybės nėra paprasta, tačiau pasisten-
gus, įmanoma. Muziejaus pasididžiavimas – šiuolaikinio meno kūriniai, eksponuojami šalia senosios 
bažnytinės dailės. Iš tikrųjų šiuolaikiniai kūriniai kelia susidomėjimą tik todėl, kad jie eksponuojami 
greta romaninių bei gotikinių šedevrų. Apie tai garsiai nekalbama, tačiau jau pats eksponavimo būdas 
liudija, kad muziejininkai tai mato ir supranta. Tiesiog baisu pažeisti draudimą, peržengti tabu. Dėl 
to aklina tyla sutiktas spontaniškas, nuoširdus muziejininkės iš Latvijos pasisakymas aptarimo metu. 
Girdama ekspoziciją ir rodydama į Nukryžiuotąjį primenančią figūrą iš organinio stiklo gabalėlių, po 
kurį prasišvietė XII a. sukurta besišypsančio Kristaus galva, mano kolegė latvė pamėgino atkreipti 
susirinkusiųjų dėmesį: „Pasižiūrėkite, koks gražus Jo veidas. Juk kiekvienas jį matydamas pajunta, 
kad mes esame Jame ir tai yra malonė, ar ne?“ Nusistebėjau jos drąsa, o vėliau sužinojau, kad ji kilusi 
iš senos liuteronų šeimos, ir jos tėvas, ir senelis buvo pastoriai. Kitaip sakant, į seminarą ji atvyko iš 
kitokios, Europoje nykstančios, besitraukiančios kultūros, kurią vis nuosekliau siekiama nureikšminti, 
marginalizuoti, nutildyti, tuo pačiu metu siekiant išsaugoti jos daiktinius liudijimus.

Tuo požiūriu simptomiškiausias man pasirodė dviaukščiu romėnišku tiltu garsėjančio Pietų Prancū-
zijos miestelio Gardo muziejus. Viena vertus, metodiškai, pagal visas muziejines taisykles sutvarkyta 
numizmatikos ir archeologijos ekspozicija, kita vertus, keistenybių kabinetu paverstas liturginių reik
menų skyrius, kurį sudaro šešios vitrinos. Pirmoje – Dievo Motinos ikona, afrikietiška skulptūrėlė, 
Lurdo Marijos stovyla, pagoniška vaisingumo deivė; antroje: Tora, Biblija, Koranas, masonų biblija; 
trečioje: katalikų kunigo stula, masoniška stula, rokerio striukė su satanistiniais ženklais, futbolo 
kamuolys ir t. t. Viskas sugrūsta ir suspausta. Paklausus, kaip suprasti tokį „sinkretizmą“, man buvo 
pasiūlyta pasižiūrėti kiek platesniu, „kultūrologiniu“ žvilgsniu, kuris leidžia pamatyti, kokias formas 



363naujasis židinys-aidai   2012  /  6

skirtingose „religijose“ įgyja tie patys „kultūriniai modeliai“. Įdomu, kad demonstratyvią nepagarbą 
krikščionybei perteikia ne tik ekspozicijos turinys, bet ir daiktų pateikimas. Jei archeologijos ir nu-
mizmatikos eksponatams pritaikytos erdvios, gerai apšviestos vitrinos, tai liturginiams drabužiams 
parinktos akivaizdžiai per mažos vitrinos, jie pakabinti arba sulankstyti atsainiai, bažnytinės knygos 
paguldytos ant grubių paaukštinimų, ardančių įrišimą ir blukinamos per stipriomis lempomis.

Seminaras kaip prasidėjo, taip ir baigėsi Paryžiuje. Į jo uždarymą atvyko Prancūzijos kultūros 
viceministrė. Buvome paprašyti pasidalyti įspūdžiais. Prisipažinau, kad pirmosiomis dienomis paty-
riau kultūrinį šoką ir, nors buvau girdėjusi apie prancūzišką sekuliarizaciją, niekada nemaniau, kad 
įmanomi tokie su sveiku protu nesuderinami perlenkimai, kokius teko pamatyti lankant Prancūzijos 
muziejus. Maloniai šypsodamasi viceministrė netikėtai pasidalino asmenine patirtimi. Kalėdų proga 
ji sakė nupirkusi sūnėnui 2011 m. išleistą Vaikišką enciklopediją. Atsivertusi žodį „Kalėdos“, rado tokį 
paaiškinimą: „Kalėdos – tai religinės prigimties žiemos šventė, kurios metu keičiamasi dovanomis“.

Kad nereikėtų užbaigti laiško atodūsiu ir prancūzišku posakiu c`est la vie, dar pridursiu kelis saki-
nius apie seminaro pozityviąsias puses. Susipažinę ir susidraugavę pradėjome drąsiau dalytis nuomo-
nėmis ir patirtimi: praktikuojančios krikščionės, kaip paaiškėjo, buvome tik mudvi su latve. Kitiems 
buvo įdomu, kad katalikė aršiai kėlė pamaldumo ir religinių praktikų klausimus, o liuteronė ramiai 
skelbė Atpirkimo malonę. Seminaro pabaigoje Airijos nacionalinio muziejaus darbuotoja, atsakinga 
už IX–XIV a. relikvijorių fondą, prisipažino, kad mano išpuoliai ją paskatino susimąstyti apie tai, kad 
pasaulyje yra žmonių, kuriems relikvijos nekelia juoko. Ji prisipažino nemėgstanti katalikybės, bet 
žadėjo pradėti pristatinėti relikvijas ne tik anekdotų ir prietarų fone. Ženevos Tarptautinio Reformos 
muziejaus kuratorė sakė, kad kai kurios seminaro diskusijose išryškėjusios temos jai apskritai yra 
atradimas, padėjęs suprasti griežtuosius kalvinistus iš JAV, kurie atvykę į jų muziejų pasipiktina 
„sekuliariu“ ekskursijų pobūdžiu ir muziejininkų abejingumu Reformos Bažnyčios mokymui. Muzieji-
ninkės iš Novgorodo nacionalinio muziejaus ir Maskvos Ginklų rūmų, kurios sakėsi labai nemylinčios 
savo turtus iš valstybės atsiimančios Stačiatikių Bažnyčios, sutiko, kad vis dėlto turi būti riba, skirianti 
sakralių dirbinių „kontekstualizaciją“ ir jų profanaciją. Tokia išvada – ne taip jau mažai, nes muziejus 
žmonės lanko, o kai kurie net įsidėmi, ką juose matė.

Su pagarba,

Vilnius, 20120824 
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„Į žemę Įaugusio vaLstiečio šypsena“
marcelio prousto Prarasto laiko beieškant skaitymo dienoraštis

Tomas Vaiseta

dienoraštis

Birželio 21 d. Ilgą laiką Prousto negalėjau skaityti. 
Vienuoliktoje klasėje pabandžiau pirmąsyk – pasida-
viau dar iš puslapių nepakvipus liepžiedžių arbatai. 
Vadinasi, ties pirmais puslapiais. Po metų ar dvejų – 
vėl pamėginau. Rezultatas tas pats, ir įgrūdau jį ilgiems 
metams į sekcijos lentyną, antrą eilę, paslėptą už vieno-
dai nuskrudintų Pasaulinės literatūros knygų. Atrodė, 
kad prievartos negali būti, mokyklos laikais užteko vie-
no tokio akto – Hermano Hesse romano Stiklo karoliu-
kų žaidimas. Daugiau niekados. Neįsivaizdavau savęs 
besikamuojančio kaip Carlas Jungas: šis net raštuose 
kone gyrėsi, kad skaitydamas Jameso Joyce‘o Ulisą 
galavęsis su nuobodžiu ir įveikė jį tik didelių pastangų 
dėka, su saldžiais atkryčiais į miegą. Jei nesi Jungas, 
kam to reikia?
Bet kartą, per pogirtę užstalės diskusiją apie literatūrą 
Justas R. taip aršiai liaupsino Proustą (suprask, nieko 
didingesnio nesukurta), kad prisižadėjau perskaityti 
visą Proustą vien tam, kad išleisčiau orą iš jo hiperbo-

lizacijos baliono: kuo kiti prastesni?! Ir šiandien atėjo 
laikas tesėti pažadą.

Birželio 23 d. Na taip, pažadą turėjau tesėti dabar, nes 
toks buvo deadline‘as – disertacijos rašymo pabaiga, po-
ilsio pradžia. Vasara su Proustu turėjo tapti rekreaciniu 
užsiėmimu. Kurgi ne. 103 puslapiai, tik trečia diena, o 
man dingojasi, kad tvirtinti, esą Prarasto laiko beieš-
kant esanti geriausia vasaros poilsio forma, yra toks pat 
nesusipratimas, kaip tikinti, kad pagirioms geriausia 
išgerti šimtą gramų.
(Scena su pyragaičiu, – dabar tai supratau, – jau tiek 
kartų visų virškinta ir pervirškinta, kad priėjęs iki jos, 
susiduri ne su arbatoje mirkomu pyragaičiu, o kažkokia 
ištižusia balzgana mase, ir tu gali tik ją flegmatiškai pa-
makaluoti pirštu, bet ne jo atsikąsti.)

Liepos 2 d. „Svano meilė“! Honoré de Balzacas, Stend-
halis, Gustave‘as Flaubert‘as, Émile Zola, Guy de 
Maupassant‘as – visi jie čia susirinko vienan daiktan, 
idant pagaliau atskleistų, ką buvo nusinešę kapan. 

Deja, ši dalis mane kur kas la-
biau užsupo nei pirmoji, ir top-
telėjo mintis su kartėliu: jei tik 
būčiau žinojęs, kad po pirmos 
daliesskaistyklos esi pakelia-
mas į „Svano meilę“, dar vienuo-
liktoj klasėj būčiau perskaitęs 
visą Proustą.

Liepos 6 d. Vėl užstalė. Vėl 
pogirtės kalbos apie literatūrą. 
Justas R. žvalgo akutėmis lau-
kia mano pirmosios reakcijos 
(tai mūsų pirmas susitikimas po 
to). Bet, smulkus niekšelis, aš gi 
matau, kad jis ir taip viską žino! 
Ir mes panirstame į ekstazę da-
lytis citatomis, apkalbėti perso-
nažus, susiginčyti apie ką visa 
tai ir kam visa tai, o Justas R., 
nors ir taip triumfuodamas, – 
taip, dar tik liepos 6 d., dar tik 

Skiriu Justui R.

max klinger. gatvė. iš ciklo „pirštinė“. 1881–1898. ofortas
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dienoRaštis

pabaigta Svano pusėje, o jis jau laimėjo, – nusprendžia 
mane pribaigti čia ir dabar: tu dar palauk, dar viskas 
priešaky, lyg skelbtų apie pasaulio pabaigą, kurią jis jau 
būtų regėjęs, patyręs ir išnešęs sveiką kailį. Hiperboli-
zacijos balionas išsipūtė dvigubai ir matau, kaip jis nuo 
kėdžių griauna šalia mūsų sėdinčius dar du kompanio-
nus. Žinoma, neskaičiusius Prousto. Vienas atsikrenkš-
čia, mėgina įsiterpti į pokalbį. Bet tai tas pats, kaip ban-
dyti katiną atitraukti nuo valerijono lašų tempiant už 
vieno ūso. Trūkt, ir jis vėl laižo. Mes, du katinai, toliau 
iš pasitenkinimo murkiam – prieš save ir kitus.

Liepos 7 d. Justas R. vakar dar postringavo, kad Prous-
tą pavojinga skaityti bet kam, kas turi nors menkiausių 
pretenzijų rašyti, kurti. Būsi nugesintas ir pastatytas į 
vietą. Užsinorėsi ir rankraščius sudeginti (sudegs, su-
degs, nesijaudink), ir kompiuterį nuo saugomų tekstų 
išvalyti. Bet galima pasakyti ir antraip: tai panacėja 
nuo grafomanijos. Jei ne panacėja, tai bent stiprus an-
tibiotikas. Nors antibiotikai, girdi, jau tampa neveiks-
mingi. Panašu, kad patologiniais atvejais tai galioja ir 
literatūrai: brazilui Paulo Coelho atrodo, kad Joyce‘o 
Ulisas yra niekalas. 
Nusiunčiau Justui R. el.laišką: „Kai Virginia Woolf per-
skaitė Proustą, akimirkai ją apėmė baimė, kad Prous-
tas pasiekė viską, ką galima pasiekti romanu...“ Taip, 
antibiotikus patariama gerti tik su reikalu.

Liepos 15 d. Neįtikėtina vieno sakinio prasmių san-
grūda. Gali išvysti Proustą, tramdantį save, kad į vieną 
sakinį sudėtų kiek įmanoma mažiau. Maždaug: tiesiog 
nepadoru vienu sakiniu nušauti visus miško zuikius, 
užtenka pasitenkinti šešiais, septyniais. O kitam saki-
ny ir vėl – šūvis, išguldantis vargšus zuikius, anaiptol 
ne po vieną. Ir taiklūs šūviai pokši iš puslapio į puslapį, 
lyg vyktų lemtingas karas su prasmėmis ar zuikių su-
kilimo malšinimas.
Bet įdomiausia skaityti išryškėjusius epochos vandens 
ženklus – ko pats autorius, ko gero, neplanavo kūrinyje 
palikti ir nesitikėjo, kad vėliau bus atrasta. Bet istori-
jos vanduo užlieja visas knygas: homoseksualus jis gero 
tono maniera vadina iškrypėliais, o bordelius lyg tarp 
kitko pamini kaip savaime suprantamą higienos įstai-
gėlę. Dailininko Egono Schiele biografas Frankas Whit-
fordas rašo, kad XX a. pradžioje buvo išplitusi „prosti-
tucijos epidemija“. Iš tėvų paveldėtus baldus Proustas 
atidavė vyrų bordeliui. 

Liepos 17 d. Žydinčių merginų šešėlyje. Balbekas. Mar-
selis, šitas liguistas hipochondrikas, pasižymi neįtikėti-
na traukos jėga. Lygiai taip pat galima klausti ir kodėl 
Sen Lu juo susižavėjo?, ir kodėl mes, skaitytojai, taip juo 
žavimės, nors esu tikras, kad pristigtų Sen Lu švelnu-
mo ir neištvertume šalia jo ilgiau nei dešimt minučių? 

Bet sėdžiu, skaitau kaip jis kontempliuoja pro šalį tipe-
nančias merginas, ir nesuvaldydamas katarsio garsiai 
kikenu. Ties šeštu krizenamu puslapiu mano moters 
(ji kiurkso šalia) kantrybė trūksta, ji plėšia knygą iš 
rankų: duokš, kas ten taip juokinga?! Reaguoju žaibiš-
kai. Tvirtai sugniaužiu kietus viršelius ir knyga lieka 
tarp mano pirštų. Atskleisti tokį intymų skaitymą, lyg 
būti užkluptam besimasturbuojant. Grožis yra pažadų 
virtinė.
 
Liepos 22 d. Panašu, kad prasideda Stendhalio sin-
dromas. O gal reiktų sakyti: Stendhalio sindromas, per 
du amžius mutavęs į pavojingą Prousto virusą, ir jis 
dabar plinta – kaip kitaip – oru su liepžiedžių arbatos 
aromatu? Vos tik atsiverčiu knygą (skaitymo greitis 
didėja, kulniuoju į Germantų pusę), dar kaip reikiant 
neįsiskaitęs, jaučiu pasitenkinimą vien iš pažado, kurį 
suteikia pirmi sakiniai. 
Naktį klejojai, be priekaišto, greičiausiai lengvai susirū-
pinusi taria moteris, ir atrodo, kad tai nėra tik įgėlimas 
man už aną pakikenimą. Po vidurnakčio atsisėdu lo-
voje, atsigręžiu į sieną ir somnambuliškomis rankomis 

max klinger. susitikimas. iš ciklo „meilė“. 
1887. ofortas
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braukiu per tapetus, lyg išlygindamas susidariusias 
raukšles, lyg glostydamas kažkieno veidą, lyg vertinda-
mas kaučiuku išmuštos sienos garso izoliaciją.

Liepos 23 d. Marcelis Proustas buvo homoseksualus 
(Wikipedia). Kažin, ar tai tikrai buvo vandens ženklai?

Liepos 28 d. Gal kiek ir pasikarščiavau. Sename dvare 
naktį, po oficialiosios dalies, pašnekesio prie milžiniško 
stalo metu viena moteris leptelėjo: kaip Prousto pyra-
gaitis... Kažkoks šišas užėjo. Kam minėti tą pyragai-
tį? Kodėl visi taip įsikandę (ar yra dar kur kąsti?!) tą 
pyragaitį? Kodėl toks fundamentalus Prousto kūrinys, 
kurį galima skaityti kaip menotyros, istorijos, sociolo-
gijos, antropologijos ir dar kaip bala žino kokį veikalą, 
suprantamas vien kaip kulinarijos vadovėlis? Nebeat-
skiriu, ką išsakiau mintyse, o ką – garsiai, bet šitokią 
repliką apskritai įterpiau ne vietoj.
Ryte viskas atrodo kitaip. Gal ir tą pyragaičio, – taip, 
taip, pamirkyto į liepžiedžių arbatą, – sceną tenoriu 
dirbtinai nuvertinti iš grynos tuštybės, tarsi byločiau 
apie galimybę Proustą perskaityti naujai? Bet ar įma-
noma dar Proustą skaityti taip, kaip niekas iki šiol jo 
neskaitė? Ar gali patikimai save apgauti, kad tuos in-
tymius, perdėtai intymius pojūčius iš tiesų patyrei tik 
tu vienas? Kad Proustas ir siekė juos sužadinti, ir jie, 
užkonservuoti prarastame laike, plūduriavo dar šimtą 
metų, laukdami atitinkamų ir labai ypatingų dvasinių 

sąlygų, kai staiga įvyks trumpasis sujungimas, sužaiža-
ruos, sukibirkščiuos išsiskleidžianti prasmė ir sudegins 
gyvą vieną ir vienintelį – tikrąjį – skaitytoją.
Norėtum! Pamakaluok pirštu po balzganą suvirškintą 
tyrę. 
Proustas yra ne antibiotikai nuo grafomanijos, o nuo-
dai – skaitymui.

Rugpjūčio 2 d. Gatvėje, darbe, tarp draugų ir pažįs-
tamų aptinku personažus iš Prarasto laiko beieškant. 
Netgi tos pačios pavardės ryškėja! Šitie Prousto herojų 
ekvivalentai trukdo adekvačiai reaguoti į žmones, ir jei-
gu jau kokiam asmeniui priskyrei garbingą personažo 
titulą, tai jį ir vertini daugiau pagal tai, ką jis pasakė 
ar kaip pasielgė kuriame nors Prousto tome, o ne pagal 
tai, ką jis realiai šneka ar daro.
Įdomiausias – barono de Šarliuso atitikmuo. „Baronas“ 
labai kritiškas kitų atžvilgiu, nepraleidžia progos pa-
demonstruoti išskirtinį skonį ir nuovoką, pabrėžia savo 
vertę. Viskas, kas geriausia, žinoma, plaukia iš jo.
Gali būti, kad istorija tėra burtažodis, kuriuo užkerimi 
žmonės, kad nežinotų savo tikrosios lemties tik dau-
ginti jau tūkstantįsyk kitų kartotus gestus, poelgius, 
niekšybes, veidmainystes, ydas ir nuodėmes, kad yra 
tik kopijos, plagiatai, nuorašai, įstrigę nepaliaujamoje 
tų pačių judesių ir minčių kartotėje. Kadaise Eligijus 
Raila klausė, kodėl žinome apie daugybę nusižudžiusių 
menininkų, bet vargu, ar esame girdėję apie nusižu-
džiusį istoriką. Gal kaip tik dėl to, kad jie yra tie šama-
nai, įtikėję valdantys kerus? Kokioje gentyje galėtume 
įsivaizduoti nusižudantį šamaną?

Rugpjūčio 5 d. Tai ne Stendhalio sindromas. Tai gas-
troinkarnacija. Mano skrandis sublogavo ir ėmė elgtis 
taip, kaip pretenzingas (ir hipochondriškas, ir liguistas) 
Marselis: nemiga, perdėta jautra temperatūrų kaitai, 
išrankumas maistui (jokių pyragaičių! tik liepžiedžių 
arbata), pavargsta po ilgų pasivaikščiojimų, reikalauja 
padidinto dėmesio ir rūpesčio, visuomet, net ir labai ne 
laiku, trokšta apie save priminti pačiomis įmantriau-
siomis formomis. 

Rugpjūčio 9 d. Baronas de Šarliusas – homoseksualus 
(Sodoma ir Gomora)!

Rugpjūčio 12 d. Traukinys Klaipėda–Vilnius. Vasaros 
sezonu sekmadienio reisas yra lyg siūlas, sudygsniuo-
jantis visą Lietuvą, gal tik ant jo ir laikosi dvi, trys, ke-
turios ar šimtai lietuvų.
Tai reiškia viena – nusivylimą: vagonas sausakimšas, 
negali būti nė minties apie galimybę skaityti Proustą. 
Keleiviai klega it pamišę – beveik tik jauni, arba su 
išsipūtusiomis kuprinėmis (iš festivalio Satta Outsi-
de), arba su dviračiais (iš Neringos). Bet greta prisė-
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da priešpensinio amžiaus vyras, žvitriomis akutėmis 
(beveik žvalgo), išsausėjusiomis lūpomis, nervingais 
pirštais ką nors nuolat lukštenantis, rutuliojantis, mai-
gantis. Kairės akies krašteliu dėbčioju į jį ir manyje pa-
lengva kyla panika: neatpažįstu jo, teisingai supratote, 
neatpažįstu, jo judesiai, manieros, veido mimikos ne-
sukelia atpažinimo efekto – aš nerandu jo ekvivalento 
Prousto romane! Tai akivaizdus vienišius, sociofobas. 
Įmestas į jaunimo tirpalą, jis mėgina išsikapstyti per-
spaustu mandagumu, be perstogės sukiodamas kaklą 
bando imituoti tai, ką jis turbūt laiko šypsena, bet duo-
čiau galvą nukirsti, kad aplink įsitaisiusioms mergi-
noms (o aplink jį – vien merginos!) jau kirba nerimas. 
Bet tai nesvarbu, stengiuosi atsiminti, jei ne visiškai 
tokį, tai bent iš dalies panašų personažą. Juk turi būti! 
Ir kaip tik tą akimirką, kai atsijojau keletą potencia-
lių kandidatų, jis ramiai atsistoja, iškelia rankas virš 
sėdynių, nusiima savo griozdišką juodą krepšį ir išsi-
traukia – šlepetes. 
Žlungu, pasiduodu, jo pastangos prisijaukinti svetimą 
pasaulį mane įveikė ir aš save nuraminu, kad tokių 
personažų ir negalėjo būti rafinuotuose XIX a. pabai-
gos – XX a. pradžios Prancūzijos pasiturinčiųjų sluoks-
niuose. Arba priešingai – visi iki vieno, nepaisant klasi-
nės priklausomybės, anos visuomenės atstovai taip pat 
baimingai būtų subrazdėję į traukinį, taip pat nejaukiai 
būtų jautęsi tokioje dar neįprastoje žmonių tankmėje, 
kur jauti karštą kaimynų alsavimą (didmiesčių atsira-

dimo metas!), ir, ko gero, jei ne visi, tai bent dauguma, 
ir tikrai tarp jų – Marselis, būtų įsispyrę į šlepetes. Pen-
kios su puse valandų kelionės.

Rugpjūčio 17 d. Visai be reikalo kinas yra taršomas 
už (neva) išstumtą skaitymo malonumą ar nustekentas 
vaizduotės galias. Ir gerai, kad išstumia, ir gerai, kad 
nustekena! Na, bent jau šiuo konkrečiu atveju.
Prieš kelias dienas pasiekiau tokią būseną (ar dėl 
Stendhalio sindromo, ar dėl Prousto viruso, ar dėl gas-
troinkarnacijos), kad ir filmų – pareiškiau – nebenoriu 
žiūrėti jokių kitokių, tik ekranizacijas. Režisierės Chan-
tal Akerman La Captive pasitaikė pirmas. Esą turbūt 
sėkmingiausias bandymas ekranizuoti Proustą. Bet sėk-
mingiausias bandymas pasirodė taip stekenantis vaiz-
duotę, kad iš tikrųjų privertė suabejoti ne tik filmu, bet 
ir jį įkvėpusiu kūriniu: iš hiperbolizacijos baliono, tuo 
metu užėmusio du trečdalius kambario (kas čia kieno 
kalinys?), išsruvo keli kubiniai centimetrai oro. Ir štai 
jau dvi dienos kaip Prousto neimu į rankas.
Ką pats Proustas galvojo apie kino meną? Neradau nie-
ko apie tai. Bet kilo įtarimas, kad jis būtų tapęs dideliu 
3D filmų gerbėju. Jie naikina bet kokį atstumą tarp 
sukurto vaizdo ir mūsų sąmonės, jie nebepasikliauna 
mūsų vaizduotės kompetencija, kaip valdingas viršinin-
kas pastumia ją ranka į šalį ir iškošia: pasitrauk, pats 
viską padarysiu. Ar Proustui tai būtų patikę? Turbūt. 
Juk rašė 3D literatūrą.

max klinger. pagrobimas. iš ciklo „pirštinė“. 1881–1898. ofortas
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Lituanofilai ir Lietuvos patriotai

KęSTUTIS K. GIRNIUS

Visi maždaug žinome, kas yra fran-
kofilas. Tai žmogus, kuris yra Pran-
cūzijos, prancūzų ir visko, kas pran-
cūziška, gerbėjas. Jis moka prancūzų 
kalbą, žavisi jos literatūra, išmano ša-
lies istoriją. Ne vienas frankofilas yra 
geriau ir giliau susipažinęs su Pran-
cūzijos kultūra, jos regionų ypatybė-
mis ir papročiais negu eilinis šalies 
gyventojas. Frankofilai dažnai lanko-
si Prancūzijoje ar ten gyvena, mėgi-
na įsilieti į šalies ir tautos gyvenimą. 
Jie mano, kad Prancūzija ir prancūzai 
yra verti pagarbos dėl savo pasiekimų, 
kad prancūzų gyvensena yra sektina. 
Frankofilai nėra retenybė. Į jų gretas 
galime įrikiuoti rašytoją Samuelį Bec-
kettą, istoriką Richardą Cobbą, dauge-
lį į Paryžių atvykusių ir jo niekada ne-
palikusių menininkų. Bet kad ir koks 
neribotas būtų jų entuziazmas visko, 
kas prancūziska, atžvilgiu, šitie žmo-
nės yra frankofilai, o ne Prancūzijos 
patriotai. Kodėl?

Esama ir lituanofilų, bet nepalygin-
ti mažiau. Paties žodžio „lituanofilas“ 
neradau Tarptautinių žodžių žodyne, 
pagūglinus nurodoma tik apie 50 atve-
jų, su visais pasikartojimais. Mūsų ša-
lis yra mažesnė, jos pasiekimai yra ku-
klesni ir beveik nežinomi, tad Lietuva 
pritraukia mažiau gerbėjų. Būta žmo-
nių, giliai pamilusių Lietuvą ir lietu-
vius. Profesorius Juozas Eretas yra ge-
ras pavyzdys, bet jis turbūt save laikė 
šveicaru lituanofilu, o ne lietuviu ar 
Lietuvos patriotu. (Suprantu, kad ne-
galima sutapatinti lietuvio ir Lietuvos 
patrioto, bet šiame tekste nėra vietos 
skirtumams išryškinti, juolab kad di-
džioji dalis tautos vaikų gyvena savo 
tėvynėje ir yra jos patriotai.)

Kuo skiriasi lituanofilas nuo Lie-
tuvos patrioto ir kodėl manome, kad 

pat riotas yra glaudžiau susijęs su savo 
šalimi negu jos gerbėjas? Ar kad pat
riotas giliau įsipareigoja savo šaliai ir 
tautai, pavojaus ir karo atveju ryžtasi 
paaukoti net savo gyvybę? Bet svetim-
taučiai irgi yra kovoję už kitos šalies 
laisvę ir šviesesnę ateitį. Kai kuriais 
atžvilgiais jų pasiaukojimas gal net di-
desnis, nes piliečiai, taigi eiliniai pat
riotai, kartais neturi pasirinkimo ir 
privalo tarnauti kariuomenėje arba 
stichiškai yra įtraukiami į jų žemėse 
įsiliepsnojusį konfliktą. „filas“ neturi 
panašių teisinių įsipareigojimų: nors 
ir galėdamas ramiai išvykti, jis nuta-
ria pasilikti mylimoje šalyje arba net 
atvyksta iš užsienio ją ginti. 

XX a. ketvirtame dešimtmety-
je internacionalinių brigadų savano-
riai vyko į Ispaniją ginti respublikos, 
įvairių tautų modžahedai Afganista-
ne priešinosi sovietų okupacijai. Ant
ra vertus, šių savanorių gal nereikėtų 
laikyti ypatingais patriotais. Daugelis 
jų ne tiek kariavo už Ispaniją ar Afga-
nistaną, kiek priešinosi dešiniųjų dik-
tatūrai ar sovietiniam ekspansioniz-
mui, kovėsi už demokratiją ar islamą. 
Kitomis aplinkybėmis jie būtų kovoję 
Portugalijoje ar Italijoje, Pakistane ar 
Irake. Ispanija ir Afganistanas buvo iš 
dalies atsitiktinė vieta, kur kilo pavo-
jus jų principams ir idėjoms, už kurias 
jie buvo pasiryžę žūti ir žudyti. Ispani-
jos savanoriams idėjos ir idealai kovoti 
už demokratiją ar su fašiz-
mu buvo svarbesni, o ka-
dangi tuo metu kovos vyko 
Ispanijoje, tai ten ir sto-
ta ginti demokratijos. Ma-
nyčiau, kad daugelis sava-
norių iš pradžių nesuvokė, 
kas tie baskai, katalonai, 
kastiliečiai ir kiti Ispanijos 

gyventojai, kaip ir modžahedai neži-
nojo ir nesidomėjo Afganistano genčių 
sudėtimi. Jie nebuvo ispanofilai, nors 
po kurio laiko kai kurie kovotojai pri-
sirišo prie Ispanijos ir jos žmonių. Is-
panofilų meilė Ispanijai tiesiogiškesnė 
negu pilietinio karo savanorių.

Patriotų ryšys su savo šalimi yra 
dar intymesnis. Mylime savo šalį dėl 
visokiausių priežasčių – ten gyve-
ni, ten gyvena tavo draugai ir gimi-
nės, ten mokeisi ir dirbi, ten tave supa 
maloni aplinka, pažįstamos ir mielos 
vietos, kalbama suprantama kalba. 
Klausiamas, kodėl myli savo šalį, pa-
triotas veikiausiai sugebės nurodyti 
teigiamas ir girtinas savybes, ypač jei 
jam bus suteikta laiko pagalvoti. Bet 
nevisada sulauksime rišlaus atsaky-
mo, kaip ir jo nesulauktume paklausę 
vaikų, kodėl jie gerbia savo tėvus, ar 
tėvų, kodėl jie myli savo vaikus. Pa-
triotas myli savo šalį, nes ta šalis yra 
sava, tarp jo ir jos egzistuoja unikalus 
ir vienkartinis ryšys, kurio nėra su ki-
tomis, net labiau gerbtinomis šalimis. 
Kaip seniai pastebėta, žmogus gali 
klausti: „Ar turėčiau būti patriotas?“ 
Teigiamai atsakęs, jis savęs neklaus: 
„Kokios šalies?“ Teigiamos šalies ypa-
tybės atlieka vaidmenį, skatinant mei-
lę ir prisirišimą, bet jis nėra esminis. 
Patriotas savo šalį myli kaip savą, ko 
negali daryti lituanofilai, polonofilai ir 
kitų šalių mylėtojai, net jei jie tiek pa-

miltų savo pasirinktąją tė-
vynę, kad labiau rūpintųsi 
jos, o ne gimtinės reikalais. 

Lietuvos patrioto ir litua-
nofilo meilė šaliai turi skir-
tingas kryptis. Lituanofilas 
pamils Lietuvą dėl jos gam-
tos grožio, kalbos archajiš-
kumo, dėl tikrų ar įsivaiz-
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įžvalgos

	

duojamų lietuvių charakterio bruožų. 
Frankofilams meilę įžiebia pažintis su 
prancūzų kalba ir literatūra, didin-
gos praeities paminklai, architektū-
ros šedevrai, gal prancūziška virtuvė. 
Vienas ar kitas bruožas yra pirminės 
meilės ar susižavėjimo šaltinis. Iš šių 
išorinių ypatybių kilusi meilė ir pagar-
ba ilgainiui apima vis platesnį bruožų 
spektrą, o pirmosios specifinės savy-
bės netenka savo reikšmės ir įsikom-
ponuoja į bendrą foną. Patrioto ryšys 
su gimtąja šalimi yra kitoks. Meilė tė-
vynei, kaip ir gimtoji kalba, yra įgyja-
ma prie motinos kelių, veikiama šei-
mos, mokyklos, bendros aplinkos, ji 
bręsta laipsniškai, didele dalimi ne-
jučiomis. Paaugliai yra aistringi, nors 
paprastai nemąstantys patriotai. Net 
kai patriotizmas yra sąmoningai die-
giamas, jis mažiau siejamas su konk
rečiomis šalies ypatybėmis, labiau pa-
brėžiamas organiškas ryšys su tuo, 
kas sava. Vėliau gal ieškoma ir randa-
ma materialių bruožų, kurie suteikia 
patriotizmui konkretumo bei apčiuo-
piamų kontūrų, – tai gali būti vėliava, 
himnas, nacionalinės šventės. Bet sa-
vumo jausmas lieka patriotizmo šer-
dimi. Lituanofilui teigiamos ypatybės 
veda į šalies meilę, patriotizmui jos su-
teikia konkretesnį pavidalą jau egzis-
tuojančiai meilei. 

Patriotui ir lituanofilui rūpi lietu-
vių ir Lietuvos kultūra (rašau, lyg ta 
kultūra būtų viena ir vieninga, nors 
suprantu, kad taip nėra, ir kad ne-
paprastai sunku nustatyti, kur viena 
kultūra baigiasi, o kita prasideda, bei 
nubrėžti kultūros tapatybės kriteri-
jus). Žmogus, kuris gyvena kitoje šaly-
je ir ne kaip atsiskyrėlis, neišvengia-
mai dalyvauja tos šalies kultūroje. Jis 
pramoksta kalbos, eina į teatrus ir res-
toranus, spokso į televizorių. Gyven-
damas tokiame mieste kaip Niujorkas 
ar Londonas, paragauji ir susipažįs-
ti su keliomis kultūromis, pasisavini 
kai kuriuos jų elementus, net jei šioms 
kultūroms nejauti ypatingų simpatijų, 
net jų nemėgsti. Nereikia sutapatin-
ti kultūros ir kultūros bendruomenės, 

Galima gerai susipažinti su vietos kul-
tūra, bet netapti kultūros bendruome-
nės nariu, į ją integruotis. 

Lituanofilas ar frankofilas įsijaučia 
į pamiltą kultūrą, stengiasi ją padary-
ti sava, į ją įsilieti. Bet jo santykis su 
naująja kultūra ir kultūros bendruo-
mene skiriasi nuo patrioto. Patriotas 
paveldėja savo gimtąją kultūrą, jo na-
rystė šalies kultūros bendruomenėje 
paprastai yra nulemta gimimo. Žmo-
gus nepasirenka gimtosios kultūros, 
bet joje išauga ir subręsta. Ši kultū-
ra smarkiai, gal lemiamai paveikia jo 
mąstymą ir pasaulio bei visuomenės 
sampratą. Ta kultūra yra sava, kaip 
ji buvo sava jo protėviams, kaip ir bus 
sava jo vaikams ir vaikaičiams. Kultū-
ros nėra statiškos, ypač šiais radikalių 
permainų laikais. Dabarties Lietuvos 
kultūra būtų svetima 1900 m. gyve-
nusiems lietuviams, kaip ji bus neat-
pažįstama XXII a. gyventojams. Bet 
išlieka organinis, istorinis tęstinumas, 
įsitikinimas, kad toji kultūra yra gilia 
prasme sava. Savumo jausmas nėra 
grindžiamas biologine kilme, jį grei-
tai per kelias kartas įgija imigrantai. 
Savo inauguracijos kalboje 1960 m. 
prezidentas Johnas F. Kennedy’s mi-
nėjo, kaip jo karta didžiuojasi savo se-
novės paveldu (ancient heritage), nors 
daugeliui europiečių JAV nėra pakan-
kamai ilgai egzistavusi, kad turėtų se-
novės paveldą.

Kenedy’s atkreipė dėmesį į ryšius 
tarp kartų, konkrečiai su protėviais. 
Apskritai tokie ryšiai yra labai svar-
būs patriotams ir nacionalistams: 
tiems, kurie teikia pirmenybę valsty-
bei ir tiems, kurie ją teikia tautai kaip 
etnokultūrinei bendruomenei. Jie ne-
turi šitokios reikšmės lituanofilams ir 
frankofilams. Pamilę lietuvių ir pran-
cūzų kultūras, jie laiko jas vertybėmis 
ir nori, kad jos išliktų ir klestėtų. Jų 
nuomone, kultūrų mirtis būtų netek-
tis žmonijai. Pasaulis be šių kultūrų 
būtų skurdesnis, blankesnis, mažiau 
vertingas negu dabartinis. Jei tik rūpi, 
kad išliktų kultūra ir gyvensena, nėra 
itin svarbu kaip tai įvyks. Galima įsi-

vaizduoti, kad turtingas inuitų ger-
bėjas, apgailestaudamas, kad nyksta 
senieji papročiai, kad ruoniai medžio-
jami ne valtimis, bet mažais motori-
niais laivais, susitaria su viena genti-
mi ir jiems moka gerą atlyginimą už 
papročių ir kultūros išlaikymą. Gali-
ma įsivaizduoti kitą variantą, būtent, 
kad inuitų gyvenimu susižavėję kana-
diečiai persikelia į jų teritoriją ir atgai-
vina senus papročius. Nors atgaivinti 
ar dirbtinai išlaikyti modernią kultū-
rą būtų neįmanoma vien dėl žmonių 
skaičiaus, įsivaizduokime, kad migra-
cija iš Lietuvos pasiektų tokius mąs-
tus, kad iškiltų pavojus turėti šalį be 
tautos. Ir štai tada turtingi geradariai 
pasamdytų žmonių, nebūtinai lietuvių 
kilmės, kad jie išmoktų kalbą bei pap
ročius ir pratęstų kultūros egzistavi-
mą, sukurdami modernų, gigantišką 
Rumšiškių atitikmenį.

Jei kultūros išlikimas būtų vertybė 
savaime, šis variantas būtų tinkamas, 
nors ir neoptimalus. Jis galėtų paten-
kinti ir lituanofilą, kuris veikiausiai 
norėtų, kad jo meilė Lietuvai nebūtų 
svetima jo vaikams. Bet jis nejaus gi-
lesnės netekties, jei šie liks abejingi 
tam, ką jis pamilo ir kuo susižavėjo. 
Tačiau šitoks kultūros išsaugojimas 
netenkintų patriotų ir tautiškumo ša-
lininkų, kurie ne tik nori, kad išliktų 
kultūra ir gyvensena, bet kad jie iš-
liktų ypatingu būdu. Jiems rūpi, kad 
jų palikuonys perimtų estafetę, kad 
jų vaikai ir vaikaičiai gyventų lietu-
viškai, ir, pageidautina, Lietuvoje, – 
o ne pasamdyti žmonės ar susižavėję 
svetimtaučiai. Siekiama, kad tai, kas 
paveldėta iš ankstesnių kartų, būtų 
perduota ateities kartoms, kad mūsų 
vaikai brangintų tai, ką mes brangi-
nome, kad nebūtų nutraukiamas tęs-
tinumas tarp kartų. Jei vaikai ir vai-
kaičiai nusigręžia nuo tautos ar šalies, 
jaučiamas ne tiek nusivylimas, kiek 
praradimas, skausmingas liūdesys dėl 
to, kad nepasisekė tiems, kurie bran-
giausi – savo vaikams – perduoti to, 
ką pats gavai iš savo tėvų, tad todėl ir 
itin brangini. 
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Kitąmet, kai Lietuva pirmininkaus ES, istoriniam Li-
tuanicos skrydžiui iš Niujorko į Kauną sukaks 80 metų. 
Jubiliejus bus minimas valstybės mastu: Seimas pa-
skelbė 2013uosius Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 
skrydžio per Atlantą metais1. Lietuvai tai – proga pa-
sistiprinti istoriniu paveldu ir pasireklamuoti kaip mo-
derniai Europos senbuvei: dviejų išeivių, natūralizuotų 
JAV piliečių ambicingas skrydis užfiksuotas pasaulio 
aviacijos metraštyje, lakūnų meistriškumo blyksniai ir 
1933 m. liepos 17 d. Vokietijoje įvykusi Lituanicos ka-
tastrofa savo laiku aprašyti daugelio šalių žiniasklaido-
je. Lietuviams šis įvykis tapo fenomenaliu vaizdiniu: dėl 
masto, poveikio ir dešimtmečius besitęsusios atomazgos 
įsigalėjo kaip vienas ryškiausių XX a. tautinių pasakoji-
mų, kaip nacionalinės savimonės, tapatybės, atminties 
dalis, kuri vienija lietuvius Tėvynėje bei diasporoje. 

Bet štai paradoksas: nors Dariaus ir Girėno skrydis 
yra vizualizuotas ir memorializuotas bemaž analogų 
neturinčiu mastu, tradicinėmis bei naujoviškomis for-
momis, pats istorinis skrydžio, katastrofos, jos tyrimų 
ir legendų kompleksas yra moksliškai netyrinėtas. Nors 
bibliografija gausi, ligi šiol nebuvo atlikta sisteminga 
pirminių šaltinių paieška Lietuvos, Jungtinių Ameri-
kos Valstijų, Vokietijos archyvuose, ką ir kalbėti apie 
jų kritinę analizę, publikacijas ar istorinius tyrimus. 
Svariausia monografija iki šiol laikoma žurnalisto Pe-
tro Jurgėlos 1935 m. Čikagoje išleista knyga Sparnuoti 

lietuviai Darius ir Girėnas, parašyta remiantis Dariaus 
asmeniniu archyvu, žiniasklaida, prisiminimais. Lie-
tuvoje prieškariu ir nacių okupacijos metais žlugo net 
dvi – atsargos majoro Jono Pyragiaus (Lietuvos Aero
klubo) ir buvusio prezidento Smetonos sekretoriaus 
Aleksandro Merkelio (Dariaus ir Girėno komiteto) – 
monografijų iniciatyvos. 

Tyrinėjimų fragmentiškumą prieškariu veikiausiai 
nulėmė tai, kad Amerikos lietuviai neišgalėjo atkeliau-
ti į Lietuvą ir turėjo kliautis vien paštu ar telegrafu iš 
Kauno siunčiamomis žiniomis bei komentarais, o Lietu-
voje taikytasi prie ypač santūrios, jei ne suvaržytos, val-
džios pozicijos Lituanicos atžvilgiu. Juolab ribotos tyrėjų 
galimybės buvo pokariu, kai Amerikos lietuviams aukš-
čiausiu prioritetu tapo prarastas Lietuvos valstybingu-
mas, o okupuotoje Tėvynėje objektyvūs tyrinėjimai tapo 
išvis neįmanomi, archyvai – neprieinami. Tačiau kodėl 
jau nepriklausomoje Lietuvoje išblėso laisvės apyaušriu 
gimusios rimtų studijų iniciatyvos, kodėl jos neišplėto-
tos nei Dariaus ir Girėno metais paskelbtais 1993iai-
siais, nei vėliau – neaišku. „Kažkoks nonsensas“, – pa-
dėtį įvertino vienas istorijos profesorius, po nuodugnaus 
patikrinimo įsitikinęs, kad ligi šiol nėra nuosekliai ir 
išsamiai aprašytos istorijos įvykių, kurių herojų vardais 
pavadintos gatvės bent 78 miestuose bei gyvenvietėse. 

Tokiõs istorijos, besiremiančios pirminių šaltinių Vil-
niuje, Kaune, Čikagoje, Berlyne, Potsdame paieška ir 
esamų interpretacijų kritika, vieną pirmųjų fragmentų 
kaip tik siūlo šis rašinys. Finansų aspektas – tik vienas 
siauras sluoksnis Lituanicos problematikoje, tačiau jis 
įdomus ne tik dėl savaime populiaraus kainos motyvo, 
bet ir dėl galimų iš užmaršties pažadinti dokumentų, 
netikėtai praplečiančių ligšiolinį akiratį (literatūroje iš-
samiausiai aprašyto aukų skrydžiui rinkimo tarp Ame-
rikos lietuvių čia nekartosime). Net ir šiuo aspektu at-
liktas tyrimas dar tik įpusėtas, tačiau jau ir iš to matyti, 
kokiomis nepap rastomis aplinkybėmis šis mikroįvykis 

Finansai Lituanicos katastRofos 
peRipetijose 

kaip sukosi privatūs ir valstybės pinigai

Gražina Sviderskytė

istorija

gRažina svideRskytė (g. 1973) – socialinių mokslų magist-
rė, žurnalistė, vinco kudirkos premijos, „pragiedrulių“ ir cnn 
Best Report award konkurso laureatė. nuo 1991 m. dirbo tele-
vizijoje, rašė populiarias istorijos knygas („uragano“ kapitonas 
(2004), XX amžiaus slaptieji archyvai (su arvydu anušausku, 
2008)), kūrė tv dokumentinius filmus. nuo 2010 m. savaran-
kiškai pradėjo gilintis į Lituanicos istoriją (skrydis, katastrofa, 
tyrimai, atmintis, diskursas), rinkdama publikuotą ir archyvinę 
medžiagą įvairių valstybių ir privačiuose archyvuose, ėmėsi 
šios temos populiarinimo viešojoje erdvėje. nuo 2012 m. – vu  
istorijos fakulteto doktorantė. 1 apie LR vyriausybės darbo grupės šiai progai parengtą priemonių 

planą žr. „tv narvelį“ NŽ-A, nr. 5.
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Finansai Lituanicos katastRofos peRipetijose 

įskėlė ilgametį tarptautinį politinį detektyvą (trukusį 
bent iki paskutinio lakūnų palaikų ekshumavimo Kau-
ne 1968 m.) ir išaugo į kone chrestomatinį sudėtingos 
Lietuvos geopolitinės padėties pavyzdį.

„su finansais buvę Labai stRiuka“

1933 m. spalio 12 d. Lietuvos krikdemų Rytas per-
spausdino „Amerikos lietuvių katalikų laikraščio Drau-
gas bendradarbio pasikalbėjimą su Lituanicos konst
ruktorium mechaniku V. Jasulaičiu“2:  

Jasulaitis toliau paneigė gandus, kad lėktuvas bu-
vęs netinkamas kelionei, ir pažymėjo, kad „Lituanica“ 
buvęs geriausias lėktuvas, kokį tik galima pinigais 
pirkti. Tačiau lakūnams su finansais buvę labai striu-
ka... Gal dėl to jie ir paskubinę tą savo kelionę, kuri 
taip tragiškai baigėsi.3 
Plačiai aprašyta, kad finansai nuo pat pradžių gra-

sė Stepono Dariaus ir Stasio Girėno užmojui perskris-
ti Atlantą ir šalininkus bei priešininkus kiršino iki 
1933 m. liepos 15 d. ryto, kai po ilgo delsimo dvejetas 
kone galvotrūkčiais išskrido iš Niujorko į Kauną. Vie-
ni draskėsi įtarinėdami, kad lakūnai neverti tiek daug 
suaukotų pinigų, kiti nervinosi, kad jie tegavo tik tiek 
pinigų, treti barėsi, kad jie nė kiek pinigų negavo iš Lie-
tuvos valstybės, kurios garbei ir šlovei skrydį paskyrė. 
Kai po netikėto lakūnų starto, juolab netikėtai Lituani-
ca sudužo ir lakūnai žuvo, abipus Atlanto pratrūkusia-
me triukšme pinigai tapo griausmingu leitmotyvu. Per 
riksmus ir raudas, įtarimus ir kaltinimus prasimušė 
teiginys: katastrofa nebūtų įvykusi, jei ne pinigai. 

Deja, po Lituanicos katastrofos ši prielaida, kaip ir 
daugybė kitų, nebuvo kritiškai tikrinama. Užtat besi-
klostančios įvairios tuo paremtos versijos netruko pa-
kliūti į įvairiausių manipuliacijų verpetą. Amerikos 
lietuviams skirtame propagandiniame sovietų Lietuvos 
laikraštyje (1967 m. tiesmuką Tėvynės balsą pakeitė 
santūresnis ir subtilesnis Gimtasis kraštas) tai epochai 
būdinga leksika „demaskavo“: 

Taukais apaugusi lietuviška buržuazija, kaip reikia 
neparėmusi jų į pavojingą žygį, trumpam atbudo iš 
savo sotaus snaudulio ir bandė Dariaus ir Girėno ne-
mirtingą žygį pasisavinti, įamžinti kaip savo nuopel-
ną, bandė spekuliuoti jų vardais. Tai šlykštus melas. 

Lietuvos buržuazija yra tiesiog kalta dėl Dariaus ir 
Girėno žuvimo. Ji daug kartų skaudžiai įžeidė narsius 
lakūnus, ir jie yra jos gobšumo aukos.4 
Pinigų leitmotyvas istorinėje atmintyje taip ir liko 

neapibrėžtas, nekonkretus, vienašališkas ir labai dras-
tiškas, tiesmukai siejamas su Lituanicos žūtimi. Dėl to 
šiandien tai intriguoja dar labiau nei 1933aisiais. Tad 
šiame tekste pasigilinsime į jį analitiškai (menamа ir 
tikėtina finansų įtaka Lituanicos techniniam paren-
gimui, skrydžiui ir katastrofai), paisydami finansų po-
būdžio ir laikotarpio (visuomenės aukos ir valstybės 
išlaidos iki ir po katastrofos), iliustruodami iškalbingo-
mis dokumentų citatomis ir tyrimo metu atskleistomis 
reikšmingomis detalėmis. 

„doLeRiai be saRmatos viLiojami“5

Kam Dariui ir Girėnui reikėjo pinigų? Tam, kam ir 
kitiems aviatoriams, siekusiems pasaulio rekordų: lėk-
tuvui įsigyti ir perdaryti. Skrydžiai per Atlantą buvo pa-
vieniai, serijinės gamybos lėktuvai jiems buvo nepritai-
kyti. Modifikuoti orlaivį kartais kainuodavo keliskart 
brangiau nei jį nusipirkti, bet aviacijos pažanga taip 
kaitino šalių ekonomikas ir rinkas, kad rekordininkus 
noriai remdavo vyriausybės ir privačios kompanijos. 
Darius ir Girėnas, kiek žinoma, vieno turtingo rėmėjo 
neieškojo, kelių smulkesnių atsisakė ir ryžosi verstis 
vien savo ir tautiečių suaukotomis lėšomis (pasirinktas 
būdas buvo unikalus ir, kaip vėliau paaiškėjo, pernelyg 
komplikuotas). Naudotą lėktuvą Bellanca Pacemaker 
CH–300 jie, sudėję santaupas, 1932 m. birželį nusipirko 
už 3200 Amerikos dolerių6. Vien sustiprinti jo liemenį, 
važiuoklę, sparnus, vairus, įtaisyti didesnius ir papildo-
mus bakus, perdažyti gelbėjimui ir paieškai reikiama 
oranžine spalva kainavo 3250 dolerių. Pakeisti variklį 
galingesniu ir ekonomiškesniu, pardavus senąjį, – dar 
beveik 3000. Be to, reikėjo naujo sraigto, eilės prietaisų, 
kuro, tepalų, žemėlapių, licencijų, leidimų ir t. t. 

Pasirinkę visuomeninėstautinės skrydžio šalpos 
būdą, lakūnai siekė kuo plačiau garsinti savo sumany-
mą didžiausiose rytinės JAV pakrantės Amerikos lietu-
vių kolonijose ir pritraukti įtakingų, didelį pasitikėjimą 
turinčių asmenų. 1932 m. liepos 13 d. Čikagoje įsteigtas 
„Pirmojo lietuvių lakūnų skridimo per Atlantiko van-
denyną New York – Kaunas Fondas“ (toliau – Fondas), 

2 čia ir toliau dokumentų citatose kalba netaisyta. 
3 „Lituanicos“ mechanikas apie lėktuvą“, in: Rytas, 1933-10-12. 
4 jonas dovydaitis, „didvyriškas dariaus ir girėno skridimas. Ryšium 

su 24 metinėmis nuo lakūnų žuvimo“, in: Tėvynės balsas, 1957, liepa, 
nr. 20; cit. iš: vytauto didžiojo karo muziejus, (toliau – VDKM), spau-
dos rinkinių skyrius, e. jasiūno kolekcija, t-12, l. 18.

5 frazė iš darių ir girėną pašiepiančio žaiginių jono straipsnio  
laikraštyje Keleivis (1933-02-01); cit. iš: petras jurgėla, Sparnuoti  
lietuviai Darius ir Girėnas: jų gyvenimas ir pirmasis lietuvių skri- 
dimas per Atlantą iš Amerikos Lietuvon, su 81 paveikslu ir 5 brėži - 

niais, čikaga, 1935, p. 196.
6 vienas jav doleris 1933 m., priklausomai nuo vertinimo pobū-

džio – atsižvelgiant į grynąją vertę, perkamąją galią, vidutinį pragy-
venimo lygį ir pan. – galėtų prilygti mažiausia keliolikai, daugiausia 
keliems šimtams šiandienos jav dolerių. 1932 m. birželį 1 usd buvo 
lygus 10 Lt, 1933 m. birželį – beveik 8 Lt. yra duomenų, kad tuo metu 
kaune už 22–32 000 Lt, t. y. maždaug tiek, kiek darius ir girėnas su-
mokėjo už nemodifikuotą lėktuvą – buvo galima įsigyti nemažą medi-
nį namą su sklypeliu. pulbikacijos pabaigoje minima vokietijos markė 
nuolat svyravo apie 2,4 Lt.
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gRažina svideRskytė

kurio pirmininku, globėju tapo Lietuvos konsulas Či-
kagoje Antanas Kalvaitis. Fondui žmonės aukojo per 
lakūnų rengiamas Aviacijos šventes, labdaros pokylius 
ir tiesiogiai. Aukojo tūkstančiai, būriais ir asmeniškai, 
nuo pasiturinčio teisininko iki mažaraščio darbininko. 
Lietuvos konsulatus Čikagoje ir Niujorke, pasiuntiny-
bę Vašingtone užplūdo pinigų perlaidos ir srautas tokių 
laiškų kaip, pavyzdžiui, P. Danylos ir B. Stankevič at-
siųstas iš Naujojo Džersio valstijos konsului Čikagoje:

 
Gerbiamasai Tamsta
Mes aukščiau pasiraše išsiuntem ant Tamstos var-

do 46 dolerius del Dariaus ir Girėno paramos. Bet 
mes nesulaukėm nuo Tamstos jokio atsakymo. Tai 
mes priversti rašyti kitą laišką klausdami ar priėmėt 
ar ne. Delto kad tie pinigai yra ne mūsų o tu asmenu 
kurie aukavo mes tiktes patarnavom suringdami ir 
pasiūsdami Tamstoms jok gerbemas konsulys esi šios 
pirmininkas šito žigio. Taigi malonėkite mums pra-
nešti ir meldžiu venybėje parašyti Kiek ka aukavo jok 
aš kartu su money orderiu nusiunčiau ir vardus kuris 
kiek aukavo. Jeigu Tamstos nepriemet pinigu tai mes 
ješkosim o jeigu priemet tai padarykita kaip aukščiau 
mes reikalaujam, nes mums krinda didelė negarbė. 
Kiti šneka kad mes tuos pinigus sau pasilykom o ne 
lakunams nusiuntem. 

Su pagarba. P. Danyla. B. Stan.7
 
Šioje vietoje ypač svarbu pabrėžti faktą, kuris ligi šiol 

ne visiškai arba klaidingai suprantamas, iškraipomas 
ar ignoruojamas: nepaisant de facto vykusio bendra-
darbiavimo su Lietuvos diplomatine misija JAV, iki 

katastrofos lakūnai ir jų transatlantinis skrydis su Lie-
tuva de jure nebuvo tiesiogiai susiję. Priešingas požiūris 
įsitvirtino ypač dėl to, kad po katastrofos Lietuvos ins-
titucijos visus su Lituanica susijusius reikalus prisiėmė 
ūmiai ir beatodairiškai. Taigi kartais sunku suprasti 
ir pripažinti, kad ruošdamiesi skrydžiui lakūnai Lietu-
vos vyriausybės finansinės, teisinės, organizacinės ar 
kitokios paramos nesiekė, niekada neprašė ir, žinoma, 
negavo. Dariaus prašymu Lietuvos aeroklubo jam per-
siųstos kelios knygos ir Europos šalių „orlapiai“ kainavo 
apie 1000 Lt8, ir tai, ko gero, yra vienintelės žinomos su 
Lituanica susijusios Lietuvos biudžetinės organizacijos 
išlaidos iki katastrofos. 

Darius ir Girėnas apie planuojamą skrydį formaliai 
informavo Lietuvos pasiuntinį Vašingtone Bronių Kazį 
Balutį atvykę iš Čikagos į Vašingtoną tik 1932 m. rug-
sėjo 29 d., ir tik tada pasiuntinys apie jų užmojį pranešė 
Užsienio reikalų ministerijai (be kita ko, vienas URM 
padalinys tvirtindavo arba atmesdavo užsienio aviato-
rių prašymus skristi per Lietuvos oro erdvę, tirdavo oro 
erdvės pažeidimus ir kitus incidentus), kuri savo ruožtu 
dar po mėnesio, spalio 28 d., informavo Krašto apsaugos 
ministeriją ir prezidento Antano Smetonos kanceliarijos 
viršininką. Po tragiškos skrydžio baigties, reaguodamas 
į pratrūkusius gandus, šmeižtus bei spekuliacijas dėl 
Lietuvos vaidmens organizuojant skrydį, pasiuntinys 
Balutis 1933 m. rugpjūčio 19 d. aiškinamajame rašte 
Amerikos lietuvių laikraščiams ir konsulatams pabrėžė: 

Skridimas nebuvo Pasiuntinybės žinioje nei for-
maliai juridiniu, nei finansiniu atžvilgiu. Abudu 
lakūnai buvo Amerikos piliečiai, rengėsi lėkti su 

Amerikos pasais. Todėl nei jų vizų, 
nei dėl leidimų skristi per svetimas 
šalis Lietuvos pasiuntinybė neturė-
jo teisės daryti jokių oficialių žygių, 
išskyrus tuos, kurie lietė Lietuvą.9

Balutis teigė, kad diplomatai tik iš 
moralinės parei gos – ir, kaip matyti ko-
respondencijoje, iš asmeninės simpati-
jos, bičiulystės – aukojo asmeninių lėšų, 
padėjo lakūnams organizuoti pašto per-
vežimą, teikė rekomendacijas ir pan. 
Lietuvos konsulas Niujorke Povilas 
Žadeikis, po katastrofos atremdamas 
dalies išeivijos spaudos metamus kal-
tinimus Lietuvos vyriausybei dėl nepa-

steponas darius, viktoras jasulaitis, stasys girėnas prie Lituanicos, įmontavę naująjį 
sraigtą (balzeko lietuvių kultūros muziejus, dariaus ir girėno kolekcija)

7 p. danylos ir b. stankevič laiškas konsulatui či-
kagoje, 1933-05-28, in: VDKM, spaudos rinkinių 
skyrius, a. Račkaus kolekcija, s-4704.

8 petras jurgėla, op. cit., p. 194.
9 broniaus kazio balučio aiškinamasis raštas, 

1933-08-19, in: LcVa, f. 656, ap. 1, b. 710, l. 216.
10 ibid., p. 236.
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kankamo lakūnų rėmimo ir esą dėl to ištikusios trage-
dijos, rašė: „Lituanicos skridimą Darius laikė Amerikos 
lietuvių ambicijos žestu ir buvo tolimas minties prašyti 
Lietuvos finansinės pagalbos. Tos pagalbos jis betgi ti-
kėjosi vėliau – savo skridimui iš Kauno Chicagon“10.

Minėtasis Fondas iš esmės buvo skirtas veikti Ame-
rikos lietuvių kolonijose, nors priimdavo ir iš Lietu-
vos siunčiamas aukas. Teisiniu požiūriu Fondas veikė 
skaid riai ir sklandžiai: jo paskiri nariai ir padaliniai 
kruopščias ataskaitas su plačiais aiškinimais dažnai 
skelbė laikraščiuose, pinigų panaudą per radiją komen-
tuodavo ir pats Darius. Tačiau faktiškai aukų rinki-
mą apsunkino dvi aplinkybės: dalies Amerikos lietuvių 
spaudos skleistas nepasitikėjimas lakūnais (ypač Da-
riumi, kurį kairieji pliekė kaip buržuazijos pakaliką, 
o dešinieji dėl jo kaip Lietuvos karo aviacijos kapitono 
neaiškaus vaidmens 1926 m. gruodžio 17 d. perversme 
bemaž kaip fašistą) ir finansų krizė. JAV tebegyveno 
Didžiosios depresijos nuotaikomis: Darius savo santau-
pas lėktuvui pirkti išsiėmė iš lietuvių banko, kuris už-
sidarė jau kitą dieną, Girėnas dalį pinigų buvo praradęs 
per 1929 m. bankų krizę, ekonomika augo lėtai, darbo 
rinka tebebuvo pašlijusi, žmonėms vieną dolerį paauko-
ti esą buvo sunkiau, nei dabar – šimtinę... „Per fondą pe-
rėjusių pinigų balansas“ iš viso buvo lygus 8456 dolerių 
ir 31 centų11. Šios lėšos beveik atitiko vieną iš trijų Da-
riaus prognozuotų sąnaudų variantų (juose suma svy-
ravo nuo 5 iki 9 tūkst. dolerių), bet, kaip dažnai nutin-
ka didžiuliuose projektuose, net pati pesimistiškiausia 
išankstinė kalkuliacija pasirodė pernelyg optimistiška: 
pinigų vis tiek trūko. 

Padėtis paaštrėjo, kai lakūnai 1933 m. gegužę per-
skrido iš Čikagos į Niujorką finaliniam pasirengimui ir 
startui: būtent čia galiausiai susiklostė ne visiškai aiški 
Dariaus ir Girėno finansinė būklė, kuri esą lig šiol kelia 
įtarimų dėl tinkamos skrydžio techninės, psichologinės, 
netgi teisinės parengties. Fondo įgaliojimai baigėsi, au-
kos plaukė tiesiogiai Dariui; dėl priešiškos žiniasklaidos 
spaudimo jis viešai paprašė nebesiųsti aukų, nors dar 
stokojo pinigų lėktuvo įrangai (pavyzdžiui, propeleriui, 
radijui) ir transatlantinio skrydžio leidimams. Įdomu, 
kad lakūnai jau buvo pasiskelbę galintys bet kada iš-
skristi, kai padedant diplomatams gegužės pabaigoje 
pradėtas organizuoti Lituanicos pašto siuntos perve-
žimas. Pardavę specialius Lietuvos oro pašto ženklus, 
lakūnai papildomai užsidirbo 500 dolerių, be to, iš kitų 
šaltinių esą sukaupė dar porą šimtų neapskaitytų paja-
mų. Vis dėlto, kaip po katastrofos teigė konsulas Žadei-
kis, Niujorke „pas lakūnus pinigų buvo ne per daugiau-
siai, o prašinėti jiems įgriso iki gyvo kaulo“12. 

Įtampa dėl finansų neapleido iki pabaigos ir, galimas 
daiktas, turėjo įtakos nepakankamam skrydžio įteisi-
nimui: Darius nuo kovo vidurio kruopščiai susirašinėjo 
su JAV Prekybos departamento Aeronautikos skyriaus 
pareigūnais Vašingtone, tačiau birželį atsisakė jiems 
sumokėti 100 dolerių už skubias telefonogramas į skry-
džio tranzito šalis, dėl to federaciniai organai nespėjo 
baigti visų formalumų ir po Lituanicos starto pradėjo 
tyrimą dėl galimo incidento, t. y. neteisėto išskridimo. 
Konsulas Žadeikis tvirtino, kad Darius šitaip pasiel-
gęs sąmoningai (suprask, taupydamas), o ne iš neži-
nojimo: 

Mano buvo pakartotinai lakūnams priminta, kad 
dėl pinigų jie neturėtų varžytis ir kad jų pačių intere-
sas, jei ne dabar, tai bent ateityje, yra prisilaikyti prie 
valdiškų reguliacijų. Tačiau lakūnus mano argumen-
tai neįtikino; jiems tie formalumai atrodė trečiaeiliu 
dalyku, ypač kad jie žinoję, jog apie jų transatlantinį 
skridimą sužinos išanksto kaip Lietuva, taip ir pake-
lyje esančios valstybės.13
 
Taigi esminis klausimas toks: ar lakūnai turėjo pa-

kankamai pinigų skrydžiui saugiai įgyvendinti, ar jų 
vis dėlto stokojo ir išskrido ne tik nesutvarkę visų lei-
dimų, bet ir nepakankamai įrengę lėktuvą? Ar tai buvo 
vien jų pačių atsakomybė, galbūt kaltė? Kaip jie dėl to 
jautėsi, kokios būklės išskrido? Kaip vertinti Lituani-
cos mechaniko Viktoro Jasulaičio teiginį, esą techninė 
lakūnų parengtis buvusi nepriekaištinga, bet pinigų 
stygius privertęs juos išskristi skubotai? Jasulaičio liu-
dijimą panagrinėsime išsamiau: nors jis neatsiejamas 
nuo subjektyvios nuomonės, patirties ir asmeninių in-
teresų, vis dėlto tyrimo požiūriu yra svarus ir per mažai 
nagrinėtas. 

„piRm išmokant jasuLaičiui pinigus, 
iškvoskite jĮ“14

Lietuvių kilmės amerikietis aviacijos technikas Victor 
Yesulaites, Amerikos lietuvių spaudoje ir Lietuvos ins-
titucijų dokumentuose, t. p. neoficialiuose raštuose daž-
nai vadinamas Viktoru Jasulaičiu15, dėl savo tiesioginės 
įtakos Lituanicos skrydžio techniniam įgyvendinimui 
galėtų būti pelnytai minimas greta tautos didvyriais 
vadinamų lakūnų Dariaus ir Girėno. Deja, nors Jasu-
laičio vaidmuo bendrais bruožais žinomas, tyrinėtojai 
jam skiria mažiau arba visai mažai dėmesio, o plačioji 
visuomenė yra nepajėgi jo įvertinti ir yra linkusi Litua-
nicos istoriją sieti vien su Dariaus ir Girėno duetu. Ko-
dėl taip atsitiko?

11 petras jurgėla, op. cit., p. 211.
12 povilo žadeikio raštas užsienio reikalų ministrui dovui Zauniui, 

1933-08-09, in: LcVa, f. 658, ap. 1, b. 266, p. 97.

13 ibid.
14 povilo žadeikio telegrama konsulo čikagoje pavaduotojui petrui 

daužvardžiui, 1933-07-18, in: ibid., p. 11. 
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Sprendžiant iš turimų duomenų, objektyviai susiklos-
tė dvi pagrindinės priežastys, dėl kurių Jasulaitis prieš 
Lituanicos skrydį neišgarsėjo kaip lakūnai, o po katas-
trofos visai nutolo „į antrą planą“. Visų pirma, skrydžio 
idėjos autorius ir svarbiausias organizatorius Darius 
transatlantinį skrydį viešino, reklamavo vien savo ir Gi-
rėno vardu: juodu su Girėnu skrydžio manifestą paskel-
bė 1932 m. liepą, o Jasulaitis prie jų prisijungė ir pradėjo 
aktyviai talkinti tik po pusės metų; be to, teisiniu požiū-
riu Darius ir Girėnas buvo vieninteliai faktiniai lėktuvo 
Lituanica bendrasavininkiai ir transatlantinio skrydžio 
vykdytojai, savo finansinius indėlius, įsipareigojimus ir 
lūkesčius užfiksavę tarpusavio dvišalėje sutartyje (ori-
ginalas saugomas Dariaus asmeniniame archyve Čika-
goje ir kol kas nėra visas publikuotas)16. Taigi Jasulaitis 
nebuvo nei dalininkas, nei herojus, tik nagingas padėti 
pasisiūlęs savanoris, kuriam buvo lemta tapti vienu iš 
artimiausių „kompanionų“ ir bene geriausiu Lituanicos 
techninio būvio žinovu. Antroji priežastis buvo ta, kad 
nors po Lituanicos katastrofos Jasulaičiu kaip ekspertu 
ir galimu liudytoju rimtai domėjosi JAV rezidavę Lie-
tuvos diplomatai (ypač Žadeikis), katastrofos oficialų 
tyrimą koordinavę Lietuvos pareigūnai neatsižvelgė 
į jų primygtinius siūlymus bent netiesiogiai Jasulaitį 
iškvosti ir kategoriškai atsisakė iškviesti jį į Lietuvą 
oficialiai apklausai17. Toks valdžios sprendimas – beje, 
tik vienas tarp daugelio po katastrofos priimtų sunkiai 
paaiškinamų, iš pažiūros iracionalių oficialiojo Kauno 
sprendimų – Jasulaitį nustūmė į to meto aktualijų ir 
istorijos užribį. 

Sukaupti archyviniai dokumentai visgi leistų pagal 
nuopelnus techniškai rengiant Lituanicos skrydį treje-
to pavardes vardyti tokia seka: 1) Darius, 2) Jasulaitis, 
3) Girėnas. Šiuokart neišsiplėsime ir palyginti kuklaus 
Girėno vaidmens išsamiau nevertinsime, tik užsiminsi-
me, kad pats Darius savo dienyne bendražygio veiklu-
mą nesyk įvertino kritiškai, be to, argumentų tokiam 
vertinimui aptinkama ir kituose pirminiuose šaltiniuo-
se, ir net paties Girėno raštuose:  

Aš taip sunkiai dirbu maniau kad bus daugiau pini-
gų mūsų fondui. Bet nieko panašaus. [...] 

Pinigai ateina baisiai lėtai mums reikia turėti gry-
nųjų pirkt ką užsakėm. [...]

Aplankiau įvairius žmones bet man nesisekė. Man 
atrodo kai kurie žmonės yra prieš mūsų skrydį. Aš 
manau vienintelis pasiteisinimas kad jiems nereiktų 

aukoti. Aišku yra gana sunkus metas pinigai šiais lai-
kais gaunami gana sunkiai.18  
Pasyvaus nerimo (beje, ir netaisyklingos anglų kal-

bos) Jasulaičio laiškuose nėra: jo rašymo stilius – daly-
kiškas, konkretus, iniciatyvus. Jasulaitis dirbo aviacijos 
pionierių brolių Wrightų gamykloje (Wright Aeronauti-
cal Corporation) ir ruošė orlaivius tokiems pasaulio re-
kordininkams kaip Wiley Postas ir Jimmy Matternas 
(Darius juos abu asmeniškai pažinojo). Kaip būdinga 
amerikiečiams, Jasulaitis savo nuostatą ir lūkesčius 
tiksliai suformulavo iškart, kai tik pasisiūlė Dariui į 
talkininkus 1933 m. sausį: „Dėl tos priežasties, kad fi-
nansinės aplinkybės šiuo metu yra nepalankios ir kad 
skrydžio sėkmei bei saugumui užtikrinti dar būtina 
pirkti daugiau įrangos, aš mielai aukoju savo paslaugas 
neatlygintinai“19. 

Be Dariaus ir Girėno, Jasulaitis buvo vienintelis as-
muo, kuris iki pat finalo nuosekliai rūpinosi skrydžiui 
modifikuojamos Lituanicos technine būkle: nuo vasario
kovo mėn., kai gamykloje prižiūrėjo, po to jį dar regulia-
vo, specialiai jai surenkamą naują variklį, iki pabaigos, 
kai paskutinę trumpą naktį pakrovė ją kuro, tepalų, 
atliko finalinę patikrą ir išstūmė į pakilimo taką. Nuo 
gegužės, kai lakūnai iš Čikagos atskrido į Niujorką, 
trejetas kartu gyveno Half Moon viešbutyje ir darbavo-
si Floyd Bennett Field aerodrome: laukdami starto, vis 
tobulino ir po truputį bandė lėktuvą. Aerodrome juos 
keliskart aplankė Žadeikis. Diplomatas ir atsargos ka-
rininkas, pulkininkas leitenantas Žadeikis nesumen-
kino aviacijos techniko vaidmens ir potencialios įtakos 
skrydžio sėkmei: kaip ir lakūnus, Jasulaitį jis pažinojo 
asmeniškai.

Žadeikis buvo aerodrome ir starto rytmetį. Prieš lip-
damas į lėktuvo kabiną, Darius konsului įdavė 250 do-
lerių: paprašė skrydžio sėkmės atveju nupirkti Jasu-
laičiui „laivakortę“, kad jis iš paskos atvyktų į Kauną 
paruošti Lituanicos antram transatlantiniam skrydžiui 
iš Lietuvos į JAV, o nesėkmės atveju įpareigojo išmo-
kėti pinigus Jasulaičiui kaip algą, mat savanoris ne vi-
sad gaudavo net simbolinį vieną dolerį už darbo dieną 
(Jurgėla tvirtina, kad šie grynieji pinigai buvo iš pašto 
ženklų pardavimų gautų pajamų20; vis dėlto negalima 
atmesti, kad ši suma buvo atskaityta iš 770 dolerių, ku-
riuos Darius už 3% palūkanų pasiskolino iš sesers Ka
therine Stulpin antram transatlantiniam skrydžiui iš 
Lietuvos į JAV: įvykus tragedijai, ji konsulatui Čikagoje 

gRažina svideRskytė

15 asmenvardžiai toliau rašomi laikantis daugiametės tradicijos, ne-
atsižvelgiant į krikšto metrikų ir pasų duomenis. victor yesulaites vadi-
namas viktoru jasulaičiu, stephen darius – steponu dariumi, stanley 
girch – stasiu girėnu. amerikietiškų lakūnų vardų ir pavardžių trans-
kripcija – iš jav piliečių pasų (VDKM, g-1354-46a, g-1354-47a.).

16 Memorandum Of Agreement, [stepono dariaus ir stasio girėno 
sutartis], 1933-05-03, in: balzeko lietuvių kultūros muziejus, (toliau – 
BLKM), čikaga, dariaus ir girėno kolekcija, nekataloguoti dokumentai.

17 tarpžinybinės komisijos lakūnų stepono dariaus ir stasio girėno 
palaikams įamžinti iii–iv posėdžių protokolas nr. 3, 1934-05-30, in: 
LcVa, f. 383, ap. 7, b. 1471, p. 24.

18 stanley girch [stasio girėno] laiškai stephen darius [steponui da-
riui], [anglų kalba], 1933-03-12, 03-20, in: BLKM.

19 victor yesulaites laiškas stephen darius, [anglų kalba], 1933-01-
31, in: BLKM.

20 petras jurgėla, op. cit., p. 210.
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pateikė brolio pasirašytą vekselį). Po katastrofos Žadei-
kis 250 dolerių perdavė Dariaus artimiesiems Čikagoje, 
o šie juos išmokėjo Jasulaičiui. Vėliau Žadeikis techniką 
vis dėlto susirado pats ir taip aprašė susitikimą:  

Jasulaitis tebėra po įspūdžio tragedijos. Jis negali 
ramiai net kalbėti apie lakūnų mirtį. Jie mat buvo 
geri draugai [...]. Jis betgi prisiminė, kad Girėnas pas-
taromis dienomis norėjo atsitraukti, tarytum buvo 
pabūgęs, ar netikėjo kad kap. Darius galės orlaivį per 
Okeaną laimingai pervesti. Mat Girėnas neturėjo su-
pratimo apie panašios kelionės techniškąją pusę. Li-
tuanicos technikinę pusę nieks nežinąs, tik jis vienas. 
Lituanica betgi buvusi puikiausiai prirengta kelionei 
ir turėjo visus reikalingus aparatus pilnoje tvarkoje. 
„Tokiame stovyje Bellanca galėtų ir kitą sykį per Oke-
aną lėkti be baimės“. Kas dėl atsiminimų – gal vėliau 
parašysiąs. Jis manąs kad Lietuvai teko per daug 
laimėti, todėl nors pats orlaivis turėtų būti Čikagon 
parsiųstas dėl paskatinimo labui jaunimo. Jo many-
mu įrengta Lituanica (su nauju motoru) buvo verta 
apie 20 ar 25 000 dol.21
 
Krinta į akis ir atrodo įtartina, kad Jasulaitis visiškai 

abejojęs Girėno kompetencija: Girėnas per Pirmąjį pa-
saulinį karą tarnavo oro pajėgų da-
linyje techniku, ilgokai vertėsi tak-
si verslu ir, nors buvo savamokslis, 
bet vis dėlto neprastas automobi-
lių, motociklų, nuosavo lėktuvėlio 
meistras. Veikiau Jasulaičio neigia-
mą požiūrį bus suformavęs Girėno 
atsargumas, bemaž nepatiklumas, 
kuris yra užfiksuotas Dariaus die-
nyne ir Dariaus advokato Rudolpho 
A. Vasalle’io laiškuose. Tarp lakūnų 
pavasarį būta įtampos, kuriai sure-
guliuoti abu pasisamdė advokatus 
ir 1933 m. gegužės 3 d. pasirašė mi-
nėtą sutartį: esą iš prigimties labiau 
pasisaugantis, be to, nerimaujančių 
giminaičių kurstomas Girėnas ėmė 
perdėtai ginti vien savo interesus, 
bet Darius nenusileido ir išsiderė-
jo, be kita ko, abipusius įsipareigojimus nutraukti su-
kakus šešiems mėnesiams po bendro transatlantinio 
skrydžio. 

Jasulaičio teiginį „Lituanicos technikinę pusę nieks 
nežinąs, tik jis vienas“ tegalima patikslinti tiek, kad be 
jo lėktuvą Niujorke nesyk įdėmiai tikrino ir italų kil-
mės inžinierius Ferrari, beje, po nelaimės taip pat ap-
klaustas Žadeikio. Tačiau Jasulaitis vienintelis galėjo 

tiksliai žinoti, kaip buvo lemtingam skrydžiui pakrauta 
ir kokios būklės per Atlantą išskrido Lituanica. Dėl to 
Žadeikis su Balučiu ir tikėjosi, kad Lietuvoje pradėjus 
aiškintis katastrofos priežastis, jis būsiąs iškviestas į 
Kauną kaip svarbus liudytojas. Jau per pirmąjį posė-
dį liepos 24 d. „Tarpžinybinė komisija transatlantinių 
lakūnų – a. a. kap. S. Dariaus ir leit. S. Girėno – palai-
kams globoti“ (toliau – Tarpžinybinė komisija) katastro-
fos priežastis pavedė ištirti „siauresnei specialistų ko-
misijai“ (dokumentuose ji dar vadinama Subkomisija, 
o dažniausiai – Aviacijos komisija), vadovaujamai pul-
kininko leitenanto inžinieriaus Antano Gustaičio. Vei-
kiai pasiuntinybei Vašingtone buvo nurodyta skubiai 
surasti Jasulaitį, kad šis patikslintų lėktuve buvusio 
kuro ir tepalo kiekį. Diplomatai tuojau atliko užduotį, 
telegrafu perdavė duomenis, laukė kitų nurodymų ir... 
liko nustebę, kad Kaunas kažkodėl nuščiuvo. 

Diplomatinė misija, kaip ir plačioji visuomenė, nebu-
vo informuojama apie tyrimo eigą ir gana greitą baigtį. 
Iš išlikusių dokumentų matyti, kad Aviacijos komisija 
ribotomis galimybėmis tyrimą vykdė vos penkias savai-
tes, iki rugpjūčio 30 d., – tokį terminą nurodė pats Gus-
taitis, perduodamas išvadų Aktą Tarpžinybinei komisi-
jai rugsėjo 22 d.22 Ligi šiol buvo skelbiama, esą komisija 

dirbusi net keletą mėnesių, mat Aktas visuomenei pa-
skelbtas tik 1933 m. spalio 9 d. Lietuvos aide.

Jasulaitis juolab negalėjo žinoti, kas vyksta ir ko ti-
kėtis. Kaip 1933 m. spalį rašyta cituotoje Draugo ir 
Ryto publikacijoje, rudenį jis vis dar ketino vykti Kau-
nan – jei ne apklausai, tai nors „aplankyti Lituanicos 
skeveldras ir didvyrių lakūnų kapus“. Tačiau jo ketini-
mai prasilenkė su Tarpžinybinės komisijos. Ši 1934 m. 

21 povilo žadeikio Pro Memoria apie susitikimą su viktoru jasulaičiu, 
1933-08-10, in: LcVa, f. 658, ap. 1, b. 266, p. 134.

22 plk. Ltn. antano gustaičio raštas karo aviacijos viršininkui, 1933-
09-22, in: LcVa, f. 383, ap. 7, b. 1471, p. 48.

Finansai Lituanicos katastRofos peRipetijose 

viktoro jasulaičio telegrama povilui žadeikiui 1933 m. rugpjūčio 5 d.: 
„tikiuosi būti niujorke pirmadienį. Lituanicoje buvo 779 galonai kuro ir 32 galonai 

alyvos. victor yesulaites“. žadeikio prierašas pieštuku: „major kelly patvirtino tą patį“ 
(maj. kelly – Floyd Bennet Field aerodromo viršininkas) (LcVa, f. 658, ap. 1, b. 266, p. 71)
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gegužės 30 d. posėdyje, atsakydama į Amerikos lietuvių 
spaudimą per pasiuntinybę Vašingtone, raštu konstata-
vo atsisakanti jį iškviesti ir apklausti: 

Amerikos lietuvių pageidavimai katastrofos tyrimo 
atžvilgiu yra patenkinti katastrofos priežastis tyru-
sios komisijos raporto spaudoje paskelbimu [...] jokių 
kitų žygių Amerikos lietuviams informuoti šiuo rei-
kalu nedaryti [...] Turėdama galvoje, kad katastrofos 
priežastys yra pakankamai ištirtos, komisija nerado 
reikalinga kviesti p. Jasulaitį šiuo tikslu Lietuvon.23 

Vis dėlto Jasulaitis įvykdė Žadeikiui duotą pažadą pa-
skelbti atsiminimų. Užrašyti A. A. Stelmoko, jie buvo iš-
spausdinti 1934 m. kovą–balandį keturiuose Margučio 
numeriuose: ypač smulkiai aprašytas Lituanicos fina-
linis parengimas, pažymėta, kad lakūnai Niujorke gy-
veno visai be pinigų, iš privačiai prasimanytų, pasisko-
lintų lėšų, kad dėl priešiškų laikraščių spaudimo vengė 
viešumo ir dėl įkyraus skubinimo apsisprendė tučtuo-
jau išvykti, kai vidurnaktį sužinojo paryčiais iš to paties 
angaro startuosiant kolegą Wiley Postą (šį amerikiečio 
startą vainikavo sėkmė – rekordinis skrydis aplink pa-
saulį). „Prieš kelionę lakūnai miegojo tik tris valandas. 
Kelionės pasisekimu tikėjo...“ Lituanicai pradėjus lėkti 

pakilimo taku, Jasulaitis, užsilipęs ant ugniagesių mo-
tociklo, dar lėkė iš paskos (ant to paties tako kildamas 
sudegė ne vienas kuro perkrautas orlaivis), nukrito, 
susižeidė ir dar spėjo pamatyti, kad lėktuvas vis dėlto 
ne sudužo klampynėje už tako galo, kaip jis baiminosi, 
bet pačiame jo gale atsiplėšė ir dingo iš akių. Jasulaitis 
teigė po Lituanicos starto skubiai pasišalinęs iš aerodro-
mo, kad netektų nei žurnalistams, nei aerodromo parei-
gūnams aiškintis dėl akibrokšto, mat lakūnai teigė tik 
atliksią „generalinį“ bandomąjį skrydį. Jis tvirtino, kad 
trijulė laikė skrydį esant visiškai teisėtu ir nesibaimino 
kaltinimų, bet apgailestavo dėl to, kad lakūnai turėjo 
rizikuoti išskristi be bandomojo skrydžio, nė karto ne-
sitreniravę pakilti pilnai pakrauta Lituanica. Gal šių 
bandymų stoką Jasulaitis ir turėjo omenyje sakydamas, 
jog lakūnai išlėkė skubotai? Atsakymas galėjo paaiškėti 
per apklausą, bet ji neįvyko.

Aviacijos komisija išvadų Akte apsiribojo tik dviejų 
liudytojų, Kuhdamo kaimo gyventojų, apklausos proto-
kolais, išverstais iš Brandenburgo oberprezidento liepos 
24 d. oficialaus pranešimo priedų. Kodėl Lietuvos parei-
gūnai atsisakė arba neišnaudojo galimybių apklausti 
liudytojus ne tik JAV, bet ir Vokietijoje? Prielaida, esą 
varžė finansai, būtų vargiai įtikinama. Esama kur kas 

daugiau argumentų, kad po Lituani-
cos katastrofos Lietuvos vyriausybė su 
finansais bemaž nesiskaitė. 

„Ryšy su katastRofa  
padaRytos išLaidos“

Kai Lituanica išskrido iš Niujorko, 
paskui ją skriejo visų lietuvių abipus 
Atlanto mintys ir maldos. Kaune at-
skrendančių Dariaus ir Girėno laukė 
minios, taip pat ir kai kurie valdžios 
atstovai. Užvaldė toks didis jaudulys 
ir sujudimas, kad pernelyg niekam ne-
rūpėjo, jog oficialiai Lietuvos oro er-
dvėn atskrenda du JAV piliečiai, ame-
rikiečiai, vos prieš kelias dienas per 
JAV atstovus Kaune gavę reikiamus 
leidimus iš Susisiekimo, Užsienio rei-
kalų ministerijų, Krašto apsaugos mi-
nisterijos Vyriausiojo štabo Antrojo 
(žvalgybos) skyriaus. 

Aišku, pareigūnai ir valdininkai pa-
dėtį suprato gerai. Bet tragiškasis lie-
pos 17 d. rytas atnešė ne tik netekties 

23 „tarpžinybinės komisijos transatlantinių la-
kūnų – a. a. kap. s. dariaus ir leit. s. girėno – 
palaikams globoti“ iii–iv posėdžio protokolas 
nr. 4, 1934-05-30, in: LcVa, f. 383, ap. 7, b. 1471, 
p. 24. 

gRažina svideRskytė

saliutuojant sa smogikams, iš berlyno ir kauno atvykę Lietuvos atstovai 
iš koplytėlės soldine išneša karstus su lakūnų palaikais (balzeko lietuvių kultūros 
muziejus, dariaus ir girėno kolekcija)
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skausmą ir šoką gilių lūkesčių su Lituanica siejusiai 
tautai: jis sukėlė ir sumaišties valstybės tarnautojams, 
mat juridinis ir politinis Lituanicos statusas per vieną 
parą tiesiogine prasme apvirto aukštyn kojom. 

Lietuvos pasiuntinybės Berlyne konsulinio skyriaus 
sekretorius ir prekybos atašė Balys Paliokas taip liudi-
ja apie pasiuntinio Jurgio Šaulio pirmąją reakciją į ryte 
gautą Berlyno žurnalistų pranešimą apie Lituanicos 
katastrofą Vokietijoje: „Ministeris nelabai jaudinosi ir 
prasitarė, kad jei ir būtų nukritę amerikiečiai, tai jie iš-
skridę be leidimo, formaliai nesusitvarkę, ir mums nėra 
ko skubiai kištis“24.

Taip ir buvo: Lietuva gerą pusdienį niekaip nesikišo. 
Lituanicos katastrofos vietoje liepos 17–18 d. apsilankę 
Lietuvos atstovai – Eltos korespondentas Berlyne Vik-
toras Kaupas, atašė Paliokas ir pora pasiuntinybės ūkio 
darbuotojų, Lietuvos aeroklubo atstovai kapitonas Vla-
das Morkus, inžinierius Kęstutis Bulota – atvyko asme-
nine iniciatyva. Beje, kol kas išvis nerasta dokumentų, 
kurie liudytų apie oficialiai įgaliotų Lietuvos pareigūnų 
siuntimą į katastrofos vietą. 

 Tačiau jau tragedijos dienos popietę Palangoje Anta-
nas Smetona pasirašė Lietuvos Respublikos Prezidento 
Aktą Nr. 664/87: 

Jungtinių Amerikos Valstybių lietuvius atsargos 
kapitoną Steponą Darių ir Stanislovą Girėną, drąsuo-
lius lakūnus [...] žuvusius tragingai karžygių mirtimi, 
kada jau buvo taip arti savo užbrėžtos kelionės galo, – 
apdovanoju Vyčio Kryžiaus ordinais Vojo laipsnio.25

Šalyje paskelbtas visuotinis gedulas. Rytojaus die-
ną, liepos 18ąją, ministro pirmininko Juozo Tūbelio 
nurodymu tarpžinybinis lakūnų Priėmimo komitetas 
buvo performuotas į Laidojimo komitetą. Liepos 19 d. 
ryte patvirtinta valstybės lėšomis rengiamų Dariaus ir 
Girėno laidotuvių liepos 19–20 d. tvarka26. Laidotuvių 
iškilmėse Palangoje dalyvavo prezidentas, Kaune – mi-
nistrų kabinetas, kiti aukšti pareigūnai, kariuomenės 
daliniai, diplomatinis korpusas ir, teigiama, apie 50 000 
gyventojų. 

Masinis dramatiškas vaizdinys ir ilgalaikis emocinis 
šokas teisinius ir politinius aspektus vėl išstūmė iš vi-
suomenės dėmesio lauko. Racionalų klausimą „kas čia 
vyksta?“ užgožė emocinis: „kas kaltas dėl didvyrių žū-
ties?“ Kadangi trijų šalių valdžios – Vokietijos, JAV ir 
Lietuvos – sutartinai tylėjo, ėmė sklisti anonimų „pra-
nešimai“, sąmokslo teorijos dėl Lituanicos pašovimo ir 
kitokie gandai. Tačiau jos de jure statuso virsmas iš 
amerikietiško į lietuvišką, toks netikėtas, nepaaiškintas 
ir prikišamai akivaizdus, didžiumos buvo priimtas kaip 
savaime suprantamas, tarytum neišvengiamas dalykas 

(tiesa, lietuviai Amerikoje buvo gana pastabūs, nors ir 
bejėgiai kažką aiškintis: antai Jasulaičiui užkliuvo, kad 
lakūnų kūnai ir visos skrydžio relikvijos negrįžo į JAV, 
vėliau net JAV rezidavę diplomatai stebėjosi, kaip Lie-
tuvoje elgiamasi su brangiu istoriniu paveldu). 

 Šis galvosūkis puikiai iliustruojamas... vėlgi finan-
siniu aspektu. Nors tragedijos rytą pasiuntinybė Ber-
lyne laikėsi nuostatos „nesikišti“, nepraėjus nė parai ji 
ne tik „ėmė kištis“, bet ūžte ūžė. 1933 m. rugpjūčio 1 d. 
pasiuntinybė Berlyne per Užsienio reikalų ministerijos 
Teisės ir administracijos departamentą Tarpžinybinei 
komisijai pranešė per dvi nepilnas savaites turėjusi net 
4653,79 Lt „ryšy su Lituanicos katastrofa padarytųjų 
išlaidų“, ir prašė šiuos pinigus grąžinti. 

24 balys paliokas, „transatlantinių lakūnų dariaus ir girėno tragedijos 
diena“, in: Technikos žodis, čikaga, 2003, liepa–rugsėjis, nr. 3.

25 LcVa, f. 923, ap. 1, b. 758, p. 261.
26 ibid., p. 258.

Finansai Lituanicos katastRofos peRipetijose 

pirmas žinomas vokiečių raportas iš įvykio vietos, 
kuriame konstatuojama, kad lėktuvas ir lakūnai − iš jav, 
bet jais rūpinsis Lietuva (brandenburgo žemės archyvas)
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Kodėl Tarpžinybinei komisijai perduoti pasiuntinybės 
Berlyne apyskaitos dokumentai, kaip ir kiti jos žinioje 
atsidūrę galimai esminiai dokumentai – pavyzdžiui, 
Aviacijos komisijos Akto priedai, kurių pėdsakai tik da-
bar ryškėja, neišliko valstybės institucijų archyvuose? 

Ar jie laikui bėgant buvo išsklaidyti atsitiktinai, ar po 
aprašomų įvykių sąmoningai „išrinkti“ iš archyvų bylų? 
Kai kurie dėsningumai kelia įtarimų, bet tvirtai atsaky-
ti į šį klausimą kol kas trūksta duomenų. 

Faktas tas, kad pasiuntinybės Berlyne prašytoji suma 
nėra įvardyta Valstybės kontrolės atliktose 1933 m. Mi-
nistrų kabineto išlaidų apyskaitose. Iš jų tik galime nu-
manyti, kad 4653,79 Lt suma buvo santykinai ženkli, 
solidi, nedažna, tad juo įdomiau, kaip, dėl kokių pasiun-
tinybės veiksmų susidarė. Antai apyskaitose teigiama, 
kad su lakūnų laidotuvėmis susijusioms reikmėms iš 
viso išleista 13 378,16 Lt. Iš jų 4800 Lt skirta palaikams 
balzamuoti: spiritui bei kitoms cheminėms medžiagoms 
įsigyti ir daliai chemikalų iš Paryžiaus parsigabenti27. 
Beje, palyginimui čia pat randame kitą, nesusijusią, 
bet užtat tokio pat dydžio – bemaž 4800 Lt – išlaidų są-
matą: „Tautos Vado 60 metų jubiliejaus minėjimo kino 
filmos gaminimo“ apyskaitą...28 

Įdomu pastebėti, kad pasiuntinybės Vašingtone finan-
sų sąvaduose apskaitytos Čikagos konsulato 1933 m. 
liepos mėnesio „Dariaus ir Girėno reikalų išlaidos te-
legrafui“: jos sudaro 71,08 dolerį arba 710,8 Lt. Tarp 
pačios pasiuntinybės liepos mėn. sąskaitų minimos 
išlaidos telefono ryšiui ir „kablegramoms“ siekia dar 

78,2 dolerius arba 782 Lt. Taigi liepos mėn. vien šis kon-
sulatas ir pasiuntinybė tik ryšiams išleido 1492,8 Lt29. 
Nors tai ne visos diplomatinės misijos JAV „Dariaus ir 
Girėno reikalų“ išlaidos, vis dėlto jos yra daugiau nei 
triskart mažesnės negu pasiuntinybės Berlyne pateikta 

sąnaudų suma.
Bet kuriuo atveju bus teisinga paste-

bėti, kad po Lituanicos katastrofos su 
ja susijusioms reikmėms valdžios išlai-
dauta nepalyginamai daugiau ir abipus 
Atlanto aukota dosniau nei 1932–1933 
m. Amerikos lietuviai per porą metų su-
gebėjo ne tik pastatyti solidų paminklą 
Čikagoje, bet ir surinkti, kai kur tei-
giama, apie 30 000 dolerių antrajam 
lietuvio lakūno skrydžiui per Atlan-
tą. Pirmojo realaus kandidato, Juo-
zo JanušauskoJames palaikymas dar 
1933iųjų pabaigoje buvo stulbinamas, 
tik baigėsi niekuo, šiam iškėlus kone 
žvaigždės įnoriams prilygstančių reika-
lavimų. Po Dariaus ir Girėno idealiz-
mo toks merkantilizmas galėjo atrodyti 
itin atgrasus, bet įkarščio neatvėsino: 
1935aisiais skrydžiui buvo parengta ir 
startavo Lituanica II. Kai po avarijos 

Airijoje į Kauną atvyko Atlantą vis dėlto įveikęs lakū-
nas Feliksas Vaitkus, Lietuvos valdžia nedvejodama 
surengė įspūdingas iškilmes. Tik svečiui išvykus susi-
griebta patyrus nemenkų nuostolių, ir Lietuvos aero-
klubas graudeno vyriausybės vadovą: 

Turime garbę pranešti Jūsų Ekscelencijai, kad 
F. Vaitkui sutikti komitetas surinko visuomenės 
aukų 7 805 Lt, gi išlaidų Vaitkui sutikti ir išlaikyti 
padaryta 10 798 Lt sumai. Pristatytoms sąskaitoms 
apmokėti trūksta 2 993 Lt. Negaudami pinigų Aero 
Klūbe, kreditoriai nerimauja. Be aukščiau nurody-
tos sumos laukiama sąskaitų dar apie 2 500 litų. Iš 
viso priėmimo ir išlaikymo išlaidoms padengti trūks-
ta apie 5 500 litų.30

Tačiau kaip tik dėl to oficialiojo Kauno pozicija po Li-
tuanicos katastrofos atrodo dar dviprasmiškesnė. Ne 
tik aiškinantis katastrofos priežastis, bet ir toliau kilo 
vis daugiau abejonių bei klausimų, ypač susijusių su 
skrydžio relikvijų saugojimu (pačios Tarpžinybinės ko-
misijos protokoluose muziejinės ekspozicijos rengimo 
būklė įvardyta kaip „nepakenčiama“), lakūnų palaikų 
balzamavimu bei amžino poilsio vieta (mumijos kele-
rius metus ilsėjosi laikiname kaperūsyje, 1940 m. buvo 

27 „ministrų kabineto išlaidų sąmatų pasiųstų valstybės kontrolei iš-
laidų apyskaitų nuorašai 1933 m.“, 1934, in: LcVa, f. 923/465, ap. 1, 
b. 812, p. 113. 

28 ibid., p. 115.

vietos valdžios nuostolių sąmatos fragmentas (brandenburgo žemės archyvas)

29 pasiuntinybės vašingtone bendrasis piniginių išlaidų 1933 m. žur-
nalas. Rugpjūčio 16 d. išlaidų įrašai, in: LcVa, f. 656, ap. 1, b. 193.

30 Lietuvos aeroklubo pirmininko ir iždininko raštas ministrui pirmi-
ninkui, 1935-11-16, in: LcVa, f. 923, ap. 1, b. 857, p. 17.

gRažina svideRskytė
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Medicinos fakultete, 1944 m. ten užmūrytos slėptuvėje, 
palaidotos tik 1964 m.) ir paminklo statymo peripeti-
jomis (iki 1939 m. Kaune paminklas nestatytas „ne-
randant deramos vietos“). Lėšų trūkumas – parankus 
pasiteisinimas bet kokiai valdžiai, tačiau šiuo atveju jis 
objektyviai buvo vargiai įmanomas ir/arba tiesiog neti-
ko, iškart po tragedijos siekiant įaudrintos visuomenės 
palankumo. Tarpžinybinė komisija nuo pat pradžių ne 
tik drąsiai skirstė institucijoms įamžinimo išlaidas, bet 
siūlė prisiimti ir išmokėti net asmenines lakūnų sko-
las; paminklo reikmėms valdžios pastangomis sukeltas 
aukų rinkimas davė nemažų rezultatų, Draugas net 
persistengdamas išpoškino, esą per „trumpą laiką Lie-
tuvoje surinkta virš šimto tūkstančio litų...“ 

Iš dokumentų susidaro įspūdis, kad dėl kol kas konk
rečiais argumentais nepagrindžiamų politinių motyvų 
ir/ar dar nežinomų tarpvalstybinių susitarimų Lietuva 
visus su Lituanica susijusius rūpesčius prisiėmė besą-
lygiškai, be jokių apribojimų, bet vykdydama prisiimtą 
įsipareigojimą padarė visą seriją neadekvačių sprendi-
mų, tarsi būtų buvusi suvaržyta, negalėjusi spręsti sa-
varankiškai. Demonstruotasis de jure statusas neatitiko 
de facto atliekamų veiksmų. Antai valstybė neva nepri-
klausomai tyrė katastrofos priežastis, bet nuosekliai 
pakluso visiems Vokietijos reikalavimams (galbūt dėl to 
santūriose Aviacijos komisijos išvadose tiek aptakių for-
muluočių, gal net spragų?). To meto Lietuvos spaudoje 
plačiai skelbta apie Lietuvos notą Vokietijai, reikalau-
jant grąžinti trūkstamas Lituanicos nuolaužas (anot kai 
kurių dokumentų, į Kauną tepargabenta du trečdaliai 
lėktuvo). Užtat liko nežinoma, kad Aviacijos komisijai 
tebedirbant, Vokietija drįso Lietuvai teikti ir demaršus, 
ir net tokias smulkmeniškas finansines pretenzijas: 

Dėl lietuvių lėktuvo „Lituanica“ katastrofos vietos 
apsaugos ir lėktuvo nuolaužų likvidavimo darbų su-
sidarė tokia suma išlaidų:

Dirvožemio pažeidimas – 24 RM
Nelaimės vietos aptvėrimas Kuhdammo gyventojų 

dėka (8 vyrai dirbo visą dieną) – 15 RM
Nelaimės vietos apsauga, taip pat lėktuvo nuolaužų 

patraukimas iš nelaimės vietos – 60 RM
Lakūnų palaikų pervežimas vidutinio dydžio krovi-

nine mašina (kuro sąnaudos) – 3,04 RM
Lakūnų kūnų transportavimas – 3,82 RM
Darbo užmokestis – 1,50 RM31

 
Vargu ar dar reikia sakyti, kad sąmatoje minimas 107 

reichsmarkes ir 36 pfenigus Lietuva kompensavo: taip, 
buvo atsiskaityta 1933 m. lapkritį. O ar reikia sakyti, 
kad Vokietija trūkstamų, esą civilių išgrobstytų lėktu-
vo dalių negrąžino ir, kiek kol kas žinoma, nepasiteisi-
no, kodėl civiliams leista šitaip savivaliauti katastrofos 
vietoje?.. Jei iš tikrųjų, kaip vokiečiai teigė atsakydami 
į lietuvių notą, trečdalį sudužusios Lituanicos išgrobstė 
kaimiečiai, tai buvo viena iš dviejų: arba lėktuvo liku-
čių (ir jame buvusių dokumentų, relikvijų ir net kūnų!) 
niekas nesaugojo, arba... „saugojo“, tik netrukdė vogti. 
Bet kuris iš šių variantų būtų neparankus vokiečių vie-
tos valdžiai. 

Matyti, kad 1933–1934 m. ypač įtemptų Lietuvos–
Vokietijos santykių akivaizdoje net menkiausias vo-
kiečiams neparankus krustelėjimas grėsė per brangiai 
atsieiti Lietuvos valstybei, – net tada, kai buvo kalbama 
apie žuvusius tautos didvyrius ir aukščiausia, gyvybės 
kaina, jų pelnytą teisingumą. Štai 1934 m. birželį Vi-
daus reikalų ministerija dar gavo advokato G. A. Was-
mundo pareiškimą, kad jo atstovaujamas darbininkas 
Vilhelmas Rosenthalis prašo atlyginti pagal Vokietijos 
teisę už sudužusios Lituanicos radybas (ir operatyvų 
pranešimą vietos valdžiai, dėl ko „bent jau šios tragiš-
kos nelaimės liekanos buvo išgelbėtos“) priklausančias 
400 reichsmarkių (1% nuo radinio vertės, kurią advo-
katas apytikriai paskaičiavo pats). Išties Berlyno ober-
prezidento Pranešime ir jo prieduose minima Lituanicą 
pirmoji aptikusi Anna Rosenthal, tuo metu apylinkėse 
grybavusi su dukra: „tarp 7–8 val. ryto darbininkė rado 
miške apie 500 į pietų rytus nuo kaimo Kuhdamm prie 
Soldino pušyne nepažįstamo lėktuvo nuolaužas [...], 
tuojau pranešė eiguliui, kuris apie tai tuojau pranešė 
mano įstaigai“32. Pusmetį pasvarstę, Lietuvos valdinin-
kai per pasiuntinybę Berlyne ir jam vis dėlto atseikėjo 
pusę sumos...33 

Tačiau tarp šių bei kitų panašių dokumentų eilučių 
slypi dar platesnė, kol kas neatskleista didžiausia įsibė-
gėjančio tyrimo intriga: pagrindinis siekis yra visapu-
siškai pagrįsti ir aprašyti, kaip konkrečiai, kokios teisės 
pagrindu, dėl kokio vidaus ar užsienio politikos stimulo 
po Lituanicos katastrofos į šį tarptautinį detektyvą įsi-
traukė Lietuva? Kodėl Lietuva prisiėmė visą atsakomy-
bę ir pasekmes? Kodėl būtent Lietuvos teritorijoje dar 
ilgai, net kelis dešimtmečius užtruko šios istorijos ato-
mazga? Atsakymų, deja, už pinigus nenusipirksi, – pir-
miausia reikia kantrybės ir laiko sukaupti dar daugiau 
dokumentų bei faktų. 	

Finansai Lituanicos katastRofos peRipetijose 

31 frankfurto prie oderio apskrities prezidento raštas su išlaidų są-
mata, soldinas, 1933-08-22, in: Brandenburgisches Landeshauptarchiv 
in Potsdam, ia, 12/21, 17.

32 brandenburgo oberprezidento pranešimo nuorašas (vertimas į lie-

tuvių kalbą), 1933-07-24, in: LcVa, f. 383, ap. 7, b. 1471, p. 25, 29.
33 g. a. Wasmundo raštas Lietuvos vidaus reikalų ministerijai, 1934-

05-24, in: LcVa, f. 923/465, ap. 1, b. 812, l. 113; ant dokumento priera-
šas pieštuku apie atsiskaitymą 1935-01-04.
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Jaunųjų katalikų 1936 m. politinė deklaracija ir šian-
dien aktuali, – kai kuriais atžvilgiais net aktualesnė 
negu prieš gerą dešimtmetį, kai pirmą kartą man pri-
reikė ją paliesti1. Tada teko duoti atkirtį tik keliems su 
deklaracija vos paviršutiniškai susipažinusiems ideo-
loginiams priešininkams2, o dabar matyti ženklų, kad 
tam tikri priekaištai įsisunkia ir į akademinį folklorą.

Norim to ar nenorim, bet ne kas kitas kaip katalikai, 
ir būtent jų ateitininkiškoji srovė, ketvirtą dešimtmetį į 
gyvenimą paleido gausiausią ir pajėgiausią kultūrinin-
kų bei visuomenininkų būrį. Tiriant ir rašant prieška-
rio istoriją jų apeiti negalima. Tačiau priekaištai, neva 
jie fašistavę (ar dar blogiau), neleidžia tai išsakantiems 
istorikams pastebėti, kad stipriausia demokratinė opo-
zicijos jėga buvo kaip tik jie, ateitininkai. Dabartinis 
momentas vėl sugrįžti prie šios temos svarbus ir tuo, 
kad pradeda rodytis ir dalykiški prieškario Lietuvos is-
torijos tyrinėjimai.

Kai kam gal pakyrės tekste pasikartojančios nuoro-
dos į tautininkus. Toks turėtų atsiminti, kad Dekla-
racijoje buvo nusitaikyta būtent į juos. Panašiai reikia 
suprasti pastabas apie auklėjimą: Lietuvoje, kaip ir 
Italijoje ar Vokietijoje, aršiausiai varžytasi dėl jaunimo 
auklėjimo.

Į organiškosios valstybės kūrybą yra stambus nepri-
klausomos valstybės laimėjimas: Rusijos imperijoje lie-
tuviai buvo per toli nuo politinių centrų, kad būtų galėję 
deramai rūpintis valstybės pagrindais. O pasiekus ne-
priklausomybę politinės filosofijos dar reikėjo palaukti: 
kokiais 1930aisiais tam nebūtų užtekę pajėgų. Teisin-
gai deklaracija apibūdinta nepasirašytoje apžvalgoje 

1936-ųjų metų dekLaRaCija

Kęstutis Skrupskelis

Židinyje: ją „reikia laikyti pirmuoju savarankiškesniu 
naujosios mūsų inteligentijos kartos pasisakymu“3.

Tai buvo jaunų ateitininkų žodis, griaunantis tau-
tininkų propagandą, neva visa sveika tauta dirbanti 
kartu su jais, o opozicijoje – tik saujelė seimų laikų ve-
teranų, gyvenančių gerų dienų prisiminimais. Iš šešio-
likos pasirašiusiųjų beveik visi buvo režimo smaugiamo 
katalikiško Teologijosfilosofijos fakulteto auklėtiniai, 
septyni – apgynę doktoratus Europos universitetuose. 
Lyginant su studentų gausesniu Humanitariniu fakul-
tetu, kontrastas akivaizdus: nors tautininkai tvirtino 
priešingai, ne Humanitarinis, o Teologijosfilosofijos 
fakultetas pritraukdavo gabesniuosius ir juos geriau 
parengdavo4.

Ar ne kaip tik dėl šio kontrasto kai kurie tautininkų 
žurnalistai suskubo užtikrinti, kad deklaracijoje nesa-
ma nieko nei vertinga, nei nauja? Pavyzdžiui, tautiniam 
jaunimui auklėti skirtoji Jaunoji karta rašo: „Saujelės 
partinių davatkų, buvusių partinių vadų vis įsikandę 
nešiojasi senas pažiūras, nė kiek nemokėdami ir nepa-
jėgdami suprasti laiko dvasios, didžiojo tautiško atgimi-
mo. [...] Kai kurie jauni veikėjai, aktyvus ateitininkai, 
net savotišką valstybės santvarką „kuria“ ir diskutuoja. 
Nors toji santvarka nėra naujas dalykas. [...] Ką gi vyrai 
sumanė „gelbėti“ Lietuvą, atnešti jai išganymą“. Juos 
laiminantis ateitininkų ideologas Stasys Šalkauskis ir 
senų laikų kiršintojai, būtent partijų vadai. Tuo tarpu 
visiems sveikai galvojantiems aišku, kad piliečiams rū-
pintis nėra k(u)o: „Tautos Vado vedama, mūsų valsty-
bė žengia teisingu keliu“. Deklaracija tėra „bandymas 
atgauti krikščionių demokratų prarastas pozicijas“, nes 
tauta pasitiki Tautos Vadu ir tautiškų organizacijų rė-
muose kūrybingai dirba5. Nors ir ne paniekinamu tonu, 

kęstutis skRupskeLis (g. 1938) – filosofijos tyrinėtojas, isto-
rikas, dėstė pietų karolinos universitete, vdu, šiuo metu profe-
sorius emeritas, nuolatinis NŽ-A bendradarbis. paskutiniu metu 
tyrinėja ir rašo knygas apie prieškario Lietuvą: Vaikų žaidimas: 
„Dvidešimto amžiaus“ karikatūros (2008), Ateities draugai: 
Atei tininkų istorija (iki 1940 m.) (2010). čia skelbiamas straips-
nis yra skyrelis iš šiuo metu rašomos autoriaus tėvo – žurnalis-
to ir visuomenininko, 1934–1940 m. Židinio redaktoriaus igno 
skrupskelio biografijos.

Mūsų pirMtakai

1 žr. kęstutis skrupskelis, „tariamasis jaunųjų katalikų kartos fašiz-
mas“, in: NŽ-A, 1999, nr. 4, p. 212–227.

2 tąkart akstinu prabilti tapo Leonido donskio ir Liūto mockūno 
knygos.

3 „Į organiškosios valstybės kūrybą“, in: Naujoji romuva, 1936-02-23, 
nr. 8, p. 169–175; Židinys, 1936, t. 23, nr. 3, p. 349–351.

4 bent privačiai ir tautininkai kartais pripažindavo katalikų pranašu-
mą. pavyzdžiui, sovietų nužudyto tautininkų žurnalisto antano valiukė-
no (1913–1946) biografijoje randama mintis, kad tautininkų intelektinės 
pajėgos brendo lėčiau negu ateitininkų (mečislovas treinys, Gyveni-
mas – meteoro skrydis: Žurnalisto ir rezistento Antano Valiukėno, jo 
kartos ir idėjų likimo apybraiža, kaunas: neolitas, 2003, p. 110).
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panašiai atsiliepė ir būsimasis išeivijos liberalų ideolo-
gas Vincas Rastenis: daugmaž viskas randama Tauti-
ninkų sąjungos įstatuose, tik tiek, kad deklaracijoje tai 
miglota, o įstatuose – aišku. Teisingai pastebėjęs, kad 
deklaracijai įgyvendinti reikėtų konkrečių įstatymų, jis 

nusiskundžia, kad joje nenurodyta, kokie tie įstatymai 
turėtų būti. Pasak Rastenio, filosofuojama ir išsisuki-
nėjama nuo praktikos klausimų, nes visi autoriai yra 
daugiau ar mažiau filosofai: tarp jų nėra nė vieno vals-
tybės teisės specialisto6.

Rastenis tik prabėgomis palietė valstybinio totalizmo 
klausimą, pasitenkindamas užtikrinimu, kad tautinin-
kai totalizmo nesiekia. Šiuo atžvilgiu įžvalgesnis pasiro-
dė kitas būsimasis išeivijos liberalas – Vincas Trumpa. 
Pripažinęs, kad „teorijoje, tai graži, nauja ir originali 
visuomeninė ideologija“, jis pabrėžė, kad ji „tolima au-
toritetiniams ir diktatūriniams režimams“. Naujosios 
ideologijos centre stovįs demokratinėje santvarkoje gy-
venantis laisvas kūrėjas7.

Ironiška, kad kartais dar ir dabar priekaištaujama, 
neva deklaracija esanti fašistinis dokumentas, nors prie-
kaištautojai paprastai esti iš į totalizmą linkusių tau-
tininkų kilę išeivijos liberalai. Tačiau kadangi esu šiuo 
klausimu pasisakęs jau anksčiau, čia pasitenkinsiu tik 

išryškindamas kelis momentus8. Dėl tos pačios priežas-
ties nėra reikalo išsamiau dėstyti ir deklaracijos turinio. 

Deklaracijos filosofinius rėmus sudaro, kaip teisingai 
pastebėjo Trumpa, žmogaus kaip individo skyrimas nuo 
žmogaus kaip asmens – jau vien dėl to negalima de-
klaracijai primesti fašizmo. Individas tai daugiau eko-
nominis žmogus, o asmuo – tas pats žmogus kaip kul-
tūros kūrėjas. Ir fašistinis, ir komunistinis totalizmas 
visą žmogų palenkia valstybei, – šis bruožas ryškus ir 
tautininkų pedagogikoje bei kultūros politikoje9. O dek
laracijos autoriai tik individus subordinuoja valstybei, 
asmenis iškeldami virš jos. Bet kokio totalizmo atsto-
vui visiškai svetimas būtų toks teiginys: „Kiekvienas 

1936-ųjų metų dekLaRaCija

5 j. audra (slapyvardis), „pastabos“, in: Jaunoji karta, 1936-03-22, 
nr. 12, p. 245–246.

6 vincas Rastenis, „pastabos apie valstybių santvarkas“, in: Mūsų 
kraštas, 1936-03-06, nr. 9, p. 8; 04-10, nr. 14, p. 8; 04-17, nr. 15, p. 
6; 05-01, nr. 17, p. 6.

7 vincas trumpa, „‘naujosios Romuvos‘ ideologijos visuomeniniai 
pagrindai“, in: Vairas, 1936, nr. 12, p. 439–444.

8 išn. nr. 1 minėtas straipsnis perspausdintas ir: Lietuvos žydų žudy-
nių byla = The case of the massacre of the Lithuanian Jews: dokumen-
tų ir straipsnių rinkinys, sudarė alfonsas eidintas, vilnius: vaga, vilniaus 
universitetas, tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, 2001; 
„organiškumas, katalikų akcija ir liberalioji srovė“, in: Kultūros barai, 

2004, nr. 1, p. 73–81; nr. 2, p. 70–76.
9 geras pavyzdys – dar vienas išeivijoje liberalu tapęs (kalbamu 

metu – tautininkas) bronys Raila, kuris, apgailestaudamas, kad dar ne-
turime kultūros politikos, aiškino: „todėl visame mūsų kultūriniame gy-
venime klesti antitautinės, internacionalinės, „neutralios“, abejingos, ni-
hilistinės, „estetinės“, asocialios, o dažnai savanaudiškos, egoistinės ir 
mūsų valstybės bei tautos pasirinktajai kelio linkmei, jos tautinei ideo-
logijai, kultūrinėms nuotaikoms ir politiniam mintijimui aiškiai priešin-
gos, destruktyvinės tendencijos“ ([bronys Raila], antanas valkiniškis, 
„kultūrinės akcijos politika“, in: Vairas, 1936, nr. 11, p. 246–256.) jo 
receptas – pasimokyti iš vokietijos ir sovietų sąjungos.

Naujosios romuvos 1936 m. nr. 8 su deklaracija
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kūrybinis veiksmas kyla iš giliausių asmens gelmių ir 
todėl yra autonomiškas“. Valstybė privalanti globoti ir 
saugoti asmenis, bet negalinti jų valdyti.

Iškeldama laisvą asmenį kaip kultūros kūrėją, dekla-
racija protestuoja prieš Europoje įsigalintį ir Lietuvos 
neaplenkusį valstybinį totalizmą. Šita prasme deklara-
cija išreiškia ir Igno Skrupskelio principinę orientaciją. 
Viename tekstų apie literatūros lobius deginančias mi-
nias jis yra rašęs: „Jos jautėsi laimėjusios ir triumfališ-
kai žygiuojančios į naują ateitį“10. Cituoto deklaracijos 
teiginio šviesoje šis pasisakymas įgauna gilesnę pras-
mę: triumfuojanti minia yra asmens gelmes naikinan-
čios totalitarinės valstybės gaminys. Verta pastebėti, 
kad pasaulinėje parodoje Paryžiuje kaip sovietinio to-
talizmo išdavą jis tematė vadą ir beveidę minią11. Kan-
desnė šiame fone atrodo ir jo frazė rašinyje apie Antaną 
Smetoną: „individo laisvė nebuvo jo laikoma nusikalti-
mu tautos vienybei“12.

Prie Georgo Hegelio pratęs filosofas rašytų maždaug 
taip: totalizme tik Vadas yra laisvas. Tai yra tik Vadui 
priklausanti kūrybinė iniciatyva, o visi kiti – minia. Vėl 
verta prisiminti, kad vado kultas ir pareiga paklusti – 
vieni ryškesnių tautininkų pedagogikos bruožų.

Jaunieji katalikai nebuvo mūsų laikų individualistai. 
Mes kalbame, tarytum žmogaus asmenybė būtų gam-
tos dovana, kurią tereikia surasti ir išskleisti. O jiems 
asmenybė buvo kūrinys, sunkių pastangų vaisius, for-
muojamas ir paties žmogaus, ir tautinių bei religinių 
bendruomenių, dirbant idealų šviesoje. Tai galvosena 
katalikiška ir šalkauskiška. Tautininkai irgi pripažino, 
kad asmenybės ne dovanotos, bet išugdomos. Tačiau, 
vardan vieningos tautos, vienybę suprasdami unitariš-
kai, jie siekė auklėti visiems privalomos tautiškos ideo-
logijos rėmuose. O Šalkauskis ir jaunieji katalikai siekė 
diferencijuotos vienybės, kaip priešpriešą tautininkams 
skelbdami vienybės įvairovėje idealą.

Deklaracijoje fašizmo ir tautininkų kritika nepasi-
lieka paslėpta filosofinėse subtilybėse, ji reiškiama ir 
atvirai. Štai pastebėjus, kad autoritetizmas asmeniui 
palieka mažai kūrybai būtinos laisvės, teigiama: „To-
dėl ir lietuviškąjį autoritetizmą galima laikyti tik per-
einamąja mūsų valstybės gyvenimo forma“. Deklara-
cijos autoriai sutinka, kad perversmas ir tautininkų 
režimas, nežiūrint trūkumų, Lietuvos vystimesi atliko 
teigiamą vaidmenį, sutramdydami anarchijon linkusią 
parlamentinę demokratiją. Bet laikydamasis toliau, au-
toritetizmas nešiąs kraštui mirtį: „Kiekvienas sustingi-

mas, vistiek ar jis būtų liberalistinėje demokratijoje ar 
autoritetizme, neša valstybei mirtį, nes užmuša kūry-
binę tautos energiją“. Todėl esą būtina iš autoritetizmo 
pereiti į organiškąją santvarką. Perėjimo prielaida yra 
į gyvenimą įsiliejanti nauja karta, nedalyvavusi kuriant 
nei parlamentarizmą, nei autoritetizmą.

Autoritetizmą griautų ir administracinio aparato re-
forma, jį pertvarkant ne lojalumo, bet kompetencijos 
pagrindu. Ir Sovietų Sąjungoje, ir Vokietijoje, ir Itali-
joje kadrų politika atliko centrinį vaidmenį: režimai 
įsitvirtino įdarbindami režimo ideologijai palankius, 
patikimus žmones. Panaši padėtis buvo susiklosčiusi 
ir Lietuvoje. O deklaracijoje rašoma: administracinio 
aparato „sudarymas turėtų būti vykdomas racionalios 
atrankos priemonėmis, kuo plačiau vartojant konkur-
sinius būdus“.

Valstybę taip pat turėtų riboti kultūrinė autonomija 
ir korporatyvinė santvarka. Apie pirmąją deklaraci-
joje rašoma: „Nuo politinių krašto institucijų, kuriose 
būtų sukoncentruoti politiniai šalies reikalai, turėtų 
nepriklausyti ideologiniai ir religiniai reikalai“. Kaip 
žinia, to meto totalistiniai režimai savinosi ideologijos 
monopolį. Lietuvoje, pasak tautininkų, Tautos Vado 
neklausantys tik visuomenės puvėsiai – pogrindžio gry-
bai, kaip ateitininkus kartais vadindavo tautininkų 
spaudoje. O deklaracija, skelbdama kultūrinę autono-
miją, iš principo atmeta fašistinės valstybės centrinę 
instituciją – Tautos Vadą. Ne jis, kaip kartais skelbta, 
nustatąs auklėjimo gaires, bet atitinkamos religinės, 
idėjinės, tautinės bendruomenės. Kultūrinė autonomija 
valstybei patiki ekonominius, vidaus tvarkos ir užsienio 
politikos klausimus, o gyvenimą įprasminančias pasau-
lėžiūras palieka žmonėms ir valstybės nevaldomoms 
bendruomenėms. Pranas Dielininkaitis taip apibūdino 
autonomijos pasekmes krašto gyvenime: „Demokratinė 
valstybė, susidurdama su įvairiomis pasaulėžiūromis ir 
skirtingas ideologijas išpažystančiomis visuomenėmis, 
joms visoms leidžia lygiomis teisėmis gyvuoti ir veikti. 
[...] Neturėdama savo ekskliusyvistinės pasaulėžiūros, 
demokratinė valstybė sąžinės srityje paskelbia toleran-
ciją ir neutralumą“13.

Kad būtų aiškiau, reikia pridurti, kad 1935 m. per-
organizuojant tautininkų Lietuvių mokytojų sąjungą, 
buvo įvestas „skyrimo pradas“: valstybės prezidentas 
skiria pagrindinius sąjungos vadovus14. Šitaip narių 
skaičiumi gausiausia mokytojų sąjunga buvo atimta 
iš savo narių ir atiduota valstybei. Tokio tipo profesi-

kęstutis skRupskeLis

10 ignas skrupskelis, „Literatūra politinių idėjų tarnyboje“, in: Židinys, 
1936, t. 24, nr. 10, p. 303–314. atkreipęs dėmesį į nacių deginamą li-
teratūrą, jis pastebi: „čia žinoma vėl atsiduriama į totalistinę nacional-
socializmo pasaulėžiūrą, kuri ketina perauklėti patį žmogų, suformuoti 
tokias asmenybes, kokias užbrėžia jos nuostatai“.

11 ignas skrupskelis, „eifelio bokšto šešėliai“, in: XX amžius, 1937-07-
08. sovietų paviljone, kuris labiausiai patraukė jo dėmesį, dominavo 
milžiniška stalino statula.

12 ignas skrupskelis, „tautos vienybė – a. smetonos publicistikos 
vedamoji mintis“, in: Židinys, 1934, t. 20, nr. 8–9, p. 114–120. pas-
tebimas kontrastas tarp jaunojo smetonos, siekusio skirtingų srovių 
bendradarbiavimo, ir tautininkų linijos, kad visi turintys įsilieti į vieną 
tautišką srovę.

13 pranas dielininkaitis, „valstybė, auklėjimas ir mokyklinė laisvė“, 
in: Lietuvos mokykla, 1937, nr. 5, p. 325–333.

14 Tautos mokykla, 1935-02-15, nr. 4, p. 73.
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nes sąjungas deklaracija vadino „pseudokorporatiz-
mu“, kuris „esti įrankis vienai grupei viešpatauti, arba 
priedanga pilietinėms bei visuomeninėms laisvėms pa-
naikinti“. Dielininkaitis buvo smulkiai susipažinęs su 
mokyklų valdymu įvairiuose kraštuose, ir mokytojų są-
jungos reorganizavimo negalėjo nepastebėti.

Asmens laisvė nukreipiama ir prieš kai kuriuos Baž-
nyčios hierarchus, reikalavusius, kad visi katalikiškai 

krikštytieji liktų pavaldūs bažnytinei teisei. Deklara-
cijoje skelbiama, kad reikalinga, jog „kiekvienas nuo 
bet kurios konfesijos atitrūkęs asmuo galėtų laisvai 
ir savarankiškai rinktis naujos pasaulėžiūros kelią“. 
Skrupskelio pažiūra civilinės metrikacijos klausimu yra 
nuosekli šio principo pasekmė15.

Kai kurių kritikų akyse fašizmu atsiduoda deklara-
cijos siūloma korporatyvinė santvarka. Tačiau koncep-
cijos šaknų reikia ieškoti ne Italijos fašizme, o katali-
kiškoje prigimtinių bendruomenių sampratoje. Kaip 
žinia, jas pabrėžė Leonas XIII, kurio socialinės encikli-
kos įkvėpė ateitininkus. Kad omenyje turimos prigimti-
nės bendruomenės, rodo ir toks pavyzdys: „Korporacijas 

sudarytų laisvos, aukštesnių organų kontroliuojamos 
darbdavių, darbininkų ir techninio personalo profesinės 
sąjungos“. Organizuotos visuomenės siekė ir tautinin-
kai, tačiau valstybinio totalizmo rėmuose – skautų ir 
mokytojų sąjungos suvalstybinimas yra ryškūs tokios 
politikos ženklai. O deklaracijoje pabrėžiama, kad kor-
poratyvinė sistema turi kilti iš apačios į viršų: ne vals-
tybė žmones organizuoja, bet jie patys buriasi sekdami 
prigimtinius kultūrinius, religinius, profesinius ryšius. 
Šioje vietoje randama konstitucinė naujovė – „Vyriau-
sioji Korporacijų Taryba“ ir „Korporacijų Rūmai“. Įtvir-
tintos atitinkamais įstatymais šios institucijos turėjo 
riboti valstybės sferą.

Kad omenyje turėtos ne fašistinės korporacijos, prisi-
mena ir Antanas Maceina, teigdamas, kad Pijaus XI en-
ciklika Quadregesimo anno buvusi vienas pagrindinių 
deklaracijos idėjinių šaltinių. Jis taip pat liudija, kad 
mąstant apie būsimosios organiškosios valstybės kons-
tituciją, buvusi prisiminta ir „įprasta J. Locke demokra-
tijos samprata, būtent: trijų galių (parlamento, vyriau-
sybės, teismo) nepriklausomybė viena nuo kitos“16.

Galima tekste įskaityti ir pastangas apraminti tauti-
ninkus, užtikrinti, kad nenorima jų vienu mostu išmesti 
į gatvę. Pasirodo, organiškoji valstybė kuriama „laips-
niškos evoliucijos keliu“, valstybei priimant įstatymus 
ir palaikant tas institucijas, „kurios sudarytų korpora-
tyvinės santvarkos ir kultūrinės autonomijos pradus“. 
Nuosekliai šia dvasia jaunieji katalikai propaguos Kul-
tūros fondo steigimą, – deja, ir autonomijos srityje tau-
tininkai laikėsi totalizmo, Lituanistikos institutą pava-
dindami Antano Smetonos vardu.

Deklaracijoje visi kviečiami įsijungti į tolimesnes dis-
kusijas. Tačiau tekilo nevaisinga audra, vėl parodžiusi, 
kad stipresnes intelektines pajėgas telkė ateitininkai, 
o tautininkai nesugebėjo pakilti ligi jų lygio. Savo mo-
kinių ginti stojo Šalkauskis, skelbdamas, kad deklara-
cijoje atsispindinčios jo mintys: „iki šiolei mano kelias 
buvo beveik vienišo kelias. Dabar man pasidarė drą-
siau ir džiaugsmingiau“. Dienos kontekste reikšminga, 
kad jis skelbė autorius esant „moraliai ir intelektualiai 
aukštai kvalifikuotais intelektualais“, tarytum nuspė-
damas, kad tautininkai deklaraciją menkins, esą tai 
neišmanėlių vaikėzų darbas. Kaip matėme, tokių atsi-
liepimų buvo.

Autorius Šalkauskis pažinojo gerai – ir universite-
te, ir ateitininkų veikloje. Jo atestacija reikšminga: 
„nei vienas iš jų nėra susikompromitavęs visuomeni-
nio gyvenimo plotmėje“. Jie „nepartyvūs žmonės“, ne 
todėl, kad partijos uždarytos, bet todėl, kad jiems ne-
partyvumas yra „laisvas apsisprendimas ir vidaus sti 

1936-ųjų metų dekLaRaCija

15 ignas skrupskelis, „metrikacijos klausimas“, in: Židinys, 1937, t. 25, 
nr. 4, p. 498–499.

16 tatjana maceinienė, Tikėjimas ir ateitis: Ignas Skrupskelis ir Pranas 

Dielininkaitis, vilnius: aidai, 2006, p. 128. parlamentinėse sistemose 
vyriausybę formuoja parlamentas, prezidentinėse – piliečių renkamas 
prezidentas.

prano dielininkaičio straipsnis Lietuvos mokykloje 
(1937, nr. 5)
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lius“17. Vertinant jaunųjų katalikų idėjas fašizmo bei 
autoritetizmo kontekste arba kad ir jų veiklą 1941 m. 
vasarą, negalima pamiršti šios Šalkauskio atestacijos. 
Jo akyse – tai aukštos moralės žmonės.

Nors jaunieji ne visada tarp savęs sutarė, po deklara-
cijos visuomenė į juos žiūrėjo kaip į daugmaž vieningą, 
savą ideologiją turinčią politinę jėgą. Tačiau vis tiek 
verta stabtelėti prie deklaracijos kilmės ir autorystės 
klausimo. Beveik tikra, kad bent šeši iš šešiolikos pasi-

rašiusiųjų ryškesnio vaidmens neatliko. Tai agronomas 
Balys Vitkus, pedagogas Ignas MalinauskasMalėnas, 
kalbininkas Antanas Salys, geologas Česlovas Pakuc-
kas ir rašytojai Antanas Vaičiulaitis bei Juozas Grušas. 
Pastarasis prisimena, kad pasitarimuose abu rašytojai 
nebuvę „laikomi labai rimtais“. Tačiau Grušo prisimini-
muose aptinkame dėmesio vertą pastabą, apibūdinant 
pasitarimų dalyvių nusiteikimą: „Mes netroškom val-
džios. Mes norėjome demokratiją kurti ant krikščioniš-
kos moralės pagrindų“. Pasak jo, „mes rėmėmis savo 
gyvenimu ir Masaryko išvadomis“18.

Čekoslovakijos prezidentas Tomašas Masarykas mirė 
1937 m. rugsėjo 14 d. Lietuvoje Masarykas buvo pami-
nėtas su gilia pagarba: XX amžiuje rugsėjo 15 d. Juozas 
Brazaitis rašė: „Vakar pasirodė Kaune vėliavos perriš-
tos. Daugelis kauniečių greitai sumetė, kad mirė Masa-
rykas“. Skubiai parengtoje apybraižoje Brazaitis pabrė-
žia, kad Masarykas vyravo Čekoslovakijos politikoje ir 
kultūroje savo „asmenybės galia“. Taigi, laikantis de-
klaracijos apibrėžimo, jo autoritetas buvęs autentiškas, 
nes jo pagrindo reikia ieškoti „antasmeninėje srityje“: 

„Žmogus, paklusdamas kitam, nepažemina savęs tik 
tada, kada jis šitame kitame jaučia aukštesnįjį pradą, 
dėl funkcijų, kompetencijos arba asmenybės“19.

Pasak Brazaičio, nuo Masaryko „atšoko“ fašizmas, 
nacionalsocializmas, diktatūra, nes demokratinėje „san-
tvarkoje Masarykas matė daugiausia garantijų huma-
niškumui“. Svarbus ir kitas momentas. Kad ir būdamas 
filosofas, Masarykas nebuvo „kabinetinis“. Jis neužsida-
rė abstrakcijose, bet filosofinių idėjų šviesoje siekė su-
prasti ir įvertinti konkrečią dabartį. Maža to, jis buvo 

„kovos“ žmogus, stengęsis savo idealus įgyvendinti per 
realią politiką. Sakyčiau, kad filosofinis dėmesys Lie-
tuvos visuomenės dabarčiai yra pagrindis deklaracijos 
bruožas. Kaip matėme, Rastenis autoriams primetė fi-
losofavimą. Tame yra tiesos. Tačiau jie nebuvo kabine-
tiniai filosofai.

Toliau svarstant autorystės klausimą, reikia atkreip-
ti dėmesį į Keliuočio atsiminimus. Pasak jo, jis pats 
parengęs „jaunųjų katalikų“ politinės platformos „eski-
zą“ – „vengdamas partinių konkrečių teiginių“ – ir su-
daręs sarašą galinčiųjų tokiai platformai užsiangažuoti. 
Būrys kelis mėnesius „intensyviai posėdžiavo“, pačiam 
Keliuočiui dėl užimtumo retai dalyvaujant. Pirmą kartą 
perskaitęs tokį Keliuočio pasisakymą, jį įvertinau skep-
tiškai, kaip pastangą susireikšminti, bet susipažinęs su 
Trumpos analize nuomonę pakeičiau: keliais atvejais 
Trumpa parodo deklaracijos ir Keliuočio minčių jung-
tis. Centre – laisvas kultūrą kuriantis asmuo. Keliuotis 
save laikė autoritetų nepripažįstančiu individualistu, 
prisimindamas „Šatriją“ jis aiškino, kad vieni – Paukš-
telis, Grušas, Grinius, Brazaitis – klausė Šalkauskio 

kęstutis skRupskeLis

17 stasys šalkauskis, „Romuviečių deklaracija“, in: Naujoji romuva, 
1936-03-15, nr. 11, p. 241–246. šalkauskis daug dėmesio skiria organiš-
kumo sąvokai, nurodydamas jos katalikišką kilmę. išeitų, kad ja norėta 
atmesti kontraktines valstybių kilmės teorijas. šalkauskis čia įsivėlė į po-
lemiką su tautininkų ideologu izidoriumi tamošaičiu (Naujoji romuva, 
nr. 21, 25, 31, 42), bet tai buvo tik bergždžias gnaibymasis. maceina 
tvirtina, kad dėl deklaracijos pasisakyti šalkauskį ragino skrupskelis ir 
juozas keliuotis (tatjana maceinienė, op. cit., p. 37).

18 žr. petras palilionis, Svajojęs grąžų gyvenimą: Apmatai Juozo 
Grušo portretui, vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2001, p. 
102–103.

19 autoriai įsivėlė į tankų brūzgyną. bijodami liberalistinio individu-
alizmo, jie gynė autoritetą. tačiau kaip atskirti tikrą nuo netikro? pa-

vyzdžiui, galima argumentuoti, kad Hitleris atitiko visus tris kriterijus: 
funkcinį – jis kancleris, kompetencijos – jis sėkmingas politikas, asme-
nybės – jis daug ką paveikė savo asmenybės stiprumu. taip pat, dau-
gelio supratimu, Hitlerio lūpomis kalbėjo aukštesnysis pradas, tauta, 
iš tiesų – pati istorija. bet reikia atsiminti, kad deklaraciją rašė katali-
kai. kitaip nei mūsų laikais, jie tikėjo, kad pasaulėžiūros srityje esama 
objektyvių tiesų: Hitleris ne tikras autoritetas, nes per jį plinta klaidinga 
pasaulėžiūra. o štai masarykas – tikras autoritetas, nes nors ir nutolo 
nuo bažnyčios, jo idealas buvo „asmenybė, jos taurumas, humanišku-
mas, morališkas augimas“. turime maždaug tokį kriterijų: netikras au-
toritetas yra antihumaniškas, nes kitus paverčia beveide, rėkiančia mi-
nia, o tikras – humaniškas, nes gerbia kito laisvę, kitame pripažindamas 
savitą iniciatyvos centrą.

balys vitkus, ignas malinauskas-malėnas, antanas salys, česlovas pakuckas, antanas vaičiulaitis, juozas grušas
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bei Ereto, o pats Keliuotis leidęsis naujų kelių ieškoti 
ir nenorėjęs priklausyti jokiai grupei20. Atsižvelgiant į 
jo savivoką tikėtina, kad laisvo kūrėjo akcentas dekla-
racijoje yra jo.

Dokumento paskelbimo aplinkybes jis prisimena su 
nuoskauda. Židinyje paskelbti atsisakyta esą baiminan-
tis valdžios represijų. Kad pavojun statoma Naujoji ro-
muva, jis tuo metu nesupratęs, o kitiems leidinio likimas 
nerūpėjęs. Nutarta paskelbti kaip vedamąjį ir nepasira-
šytą, „kad visa atsakomybė už ją kristų man ir mano 

žurnalui“. Bet sprendimą galima paaiškinti ir kitaip, 
jeigu teisinga, kaip jis tvirtina, kad cenzūrai leidinio ti-
krinti neduodavęs. (Prieš platinant reikėdavo pristatyti 
du egzempliorius.) O deklaracijai pasirodžius, „valdžiai 
tai buvo tokia netikėta, apstulbinanti staigmena, kad ji 
negalėjo tuojau susivokti, kaip į ją reaguoti“. Tik vėliau, 
kai jis kaip vedamąjį publikavęs Kazio Pakšto straipsnį, 
atvirai kritikuojantį tautininkų politiką, numeris buvo 
konfiskuotas ir sudegintas21. Keliuotis taip pat tvirtina, 
kad kilus audrai kiti laikęsi pasyviai, jį vieną palikda-
mi „kovoje su tautininkų valdžia ir jų spauda“. Buvo 
ne visai taip. Viena vertus, jis perdeda savo opozicines 
nuotaikas: Naujoji romuva laikėsi arčiau tautininkų 
negu Židinys – pirmame numeryje (1931 m. sausio 1 d.) 
paskelbti Smetonos linkėjimai. Kita vertus, Maceina ir 
Dielininkaitis stojo į kovą, toje pačioje Naujojoje romu-

voje. O paskelbdamas minėtą nepasirašytą apžvalgą, 
Židinys atvirai išreiškė pritarimą.

Maceinos tekstas „Individasasmuo ir valstybė“ plėto-
ja deklaracijos filosofinius rėmus – jį turėtų perskaityti 
visi, norintieji jauniesiems primesti fašizmą. Pasirodo, 
deklaracijoje siekiama derinti liberalistinį individualiz-
mą su autoritetizmu. Kitame rašinyje Maceina pristato 
korporatyvinę santvarką istorijos filosofijos rėmuose: 
idėja aktuali, nes pati istorija nuo individualizmo pasu-
ko „organiškos sintezės“ kryptimi. Tiesiogiai totalizmo 

klausimo jis neliečia, tik pačias korporacijas apibūdina 
kaip tarp atskiro žmogaus ir valstybės tarpininkau-
jančias struktūras, ir tuo valstybę atpalaiduojančias 
nuo „nereikalingų rūpesčių“. Vienu atveju įvardijama ir 
Lietuva: ten, kur valstybė per daug kišasi į korporacijų 
reikalus, auga narių nesąžiningumas22.

Be abejo, pagrindinis korporatyvizmo teoretikas tarp 
jaunųjų katalikų buvo Dielininkaitis, tai temai Naujojo-
je romuvoje paskyręs keturių dalių rašinį. Jis išsklaido 
bet kokias fašizmo užuominas: tikras korporatyvizmas 
randamas Šveicarijoje, Liuksemburge, Amerikoje, bet 
Italijoje, nes tai fašistinėtotalistinė valstybė, jo nėra. 
Fašistinėje Italijoje vadinamosios korporacijos tėra 
valstybinės administracijos organai23.

Lieka septyni vardai: Juozas Brazaitis, Jonas Gri-
nius, Zenonas Ivinskis, Pranas Matvydas, Kazys Pakš-

1936-ųjų metų dekLaRaCija

20 juozas keliuotis, in: LnB, f. 1, b. 46. 
21 juozas keliuotis, Mano autobiografija: Atsiminimai, vilnius: Lie-

tuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003, p. 254–255. 1936 m. turinyje 
tokio pakšto straipsnio nėra. neatrodo, kad išlikusiuose konplektuose 
trūktų numerio. ar tikėtina, kad vienu metu jis išvengė cenzūros? ma-
nau, kad taip. jis turėjo pažinčių vyriausybės sluoksniuose, savo ruož-
tu vyriausybė galėjo tikėtis, kad Naujoji romuva ateitininkus suskaldys. 
faktas, kad Naujosios romuvos klubai už ateitininkus sendraugius buvo 
stipresni, nors klubuose daugiausia veikė ateitininkų augintiniai. juozas 
eretas (Stasys Šalkauskis: 1886–1941, brooklyn: ateitininkų federacija, 
1960, p. 183) patvirtina, kad Naująją romuvą pasirinkta vengiant cen-
zūros, nes buvo „daugiau pagrindo tikėti“, kad cenzūra Židinį tikrins 
atidžiau. maceina prisimena, kad keliuotis ne vien sutiko, bet ir norėjo, 
kad deklaracija pasirodytų Naujojoje romuvoje. tai tikėtina, kad kaip 
idėjų generatorius jis galėjo trokšti savo leidinį išryškinančios ideolo-
gijos. juo labiau kad Židinys buvo ateitininkų leidinys ir jam nelabai 
tiko vienos ateitininkų grupės opozicinės dvasios persunkta deklaraci-
ja. maceina taip pat prisimena, kad jo bute deklaraciją pasirašant, ke-
liuotis tai padaryti atsisakė, teisindamasis, kad pasirašysiąs vėliau. gal 
lemiamu momentu jis sumanė vyriausybės sluoksniuose pasitikrinti? 

maceinos prisiminimus perteikia maceinienė (op. cit., p. 36). savo di-
sertacijoje (Jaunųjų katalikų sąjudžio genezė, ideologiniai principai ir 
jų realizavimo praktika (1919–1940), daktaro disertacija, vilniaus uni-
versitetas, 2011, p. 64–65) Ramūnas Labanauskas įtikinamai argumen-
tuoja, kad Naująją romuvą finansiškai rėmė su tautininkais bendrai dir-
bantys katalikai. bet tada gilesnė mįslė: kodėl keliuotis prisiimė globoti 
prieš režimą nukreiptą deklaraciją? gal ir keliuotis, ir režimas iš pradžių 
nesuprato, kuo visa tai gali baigtis?

22 antanas maceina, „individas-asmuo ir valstybė“, in: Naujoji romu-
va, 1936-03-22, nr. 12, p. 265–270; „korporacinės idėjos aktualumas“, 
in: Naujoji romuva, 1936-03-27, nr. 13, p. 289–294.

23 pranas dielininkaitis, „korporatyvinė santvarka organiškoje valsty-
bėje“, in: Naujoji romuva, 1936-04-05, nr. 14, p. 318–319; 04-12, nr. 
15–16, p. 344–347; 04-26, nr. 17, p. 372–375; 05-03, nr. 18, p. 397–
399. verčiant į mūsų laikų kalbą, korporatyvizmu siekta kurti tai, ką 
dabar vadiname pilietinę visuomenę, būtent nuo valstybės nepriklau-
somus, organizuotus iniciatyvos centrus. maceina sekė to meto antro-
pologiją. jo samprotavimai apie prigimtinį žmonių bendruomeniškumą 
giminingi mūsų laikų argumentacijai, kad evoliucijos eigoje žmonių pri-
gimtyje išsivystė altruistinis polinkis.

juozas brazaitis, jonas grinius, Zenonas ivinskis, pranas matvydas, kazys pakštas, jonas pankauskas, ignas skrupskelis
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Pasak Maceinos, Skrupskelis jam atnešęs savo paties 
deklaracijos projektą, kurį rengdamas pasinaudojęs Ke-
liuočio mintimis. Taigi Maceinienė Skrupskelį laiko 
pagrindiniu deklaracijos autoriumi25. Bet man jos tei-
ginys kelia abejonių: deklaracijoje nerandu nieko, ką 
Skrupskelis būtu paskelbęs savo vardu. Laisvo kūrėjo 
motyvas skamba keliuotiškai, korporacijos priklauso 
Dielininkaičiui, filosofinės subtilybės skiriant individą 
nuo asmens – Maceinai. Kultūrinė autonomija ir Lietu-
vos politinio vystymosi samprata veikiau yra bendras 
turtas. Gal Skrupskelio vaidmuo iš tiesų buvo svarus, 
bet labiau kaip redaktoriaus, dailintojo, nes nerandu 
minčių, kurios natūraliai siejasi su jo vieno galvosena.

Jaunųjų būrys nebuvo pastovus: vieni priartėdavo, 
kiti nutoldavo. Todėl tikėtina, kad rengiant deklara-
ciją bus prisidėję daugiau nei šešiolika pasirašiusiųjų. 
Pasak Pakšto, būrys kartais buvo vadinamas „kultūri-
ninkais“, kartais „16kos daktarų klubu“. Skrupskelį jis 
vadina grupės seniūnu. Pakštas prisimena, kad disku-
sijose vyravo kultūros klausimai. Tačiau „buvo jų tarpe 
ir politikoje gerai nusimanančių, ypač Dielininkaitis, 
Urmanas; ogi Skrupskelis atrodė gerai sukirptas dip
lomatas“.

tas, Jonas Pankauskas, Ignas Skrupskelis. Tikriausiai 
jie visi buvo aktyvūs dalyviai, bet neradau pagrindo nė 
vienam priskirti konkrečios teksto dalies. Tikriausiai 
dalyvavo ir Stasys Bačkis, bet jis, kaip užsienio minis-

terijos tarnautojas, negalėjo pasirašyti. Galėjo prisidėti 
ir kunigas Stasys Yla.

Pasak Pakšto, grupė susirinkdavusi sekmadieniais 
10 val., po mišių Įgulos bažnyčioje, dažniausiai pas jį 
patį, kartais pas Skrupskelį. Ivinskis teigia, kad galuti-
nė redakcija buvusi priimta Maceinos bute, kada susi-
ginčyta dėl asmens ir individo sąvokų aptarimo: Macei-
na „patiekė aiškias aptartis“. Kaip prisimena Ivinskis, 
savo rankas stipriai pridėję Brazaitis, Dielininkaitis, 
Keliuotis, Skrupskelis. Arūnas Streikus cituoja san-
darbininko „Juodaitis“ pranešimą (19360221), kad 
1936 m. deklaracijos darbo grupę sudarę Juozas Urma-
nas, Dielininkaitis, ir Bačkis, o vėliau prie jų prisijungę 
Skrupskelis ir Juozas Leimonas24.

Jau rašiau, kad deklaracijoje atsispindi Skrupske-
lio vertybės, o ne žodžiai. Tatjana Maceinienė, rem-
damasi Maceinos liudijimu, prieina prie kitos išvados. 

24 juozas eretas, Kazys Pakštas: Tautinio šauklio odisėja (1893–1960), 
Roma: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 1970, p. 93; juozas eretas, 
Stasys Šalkauskis, p. 183; arūnas streikus, Diplomatas Stasys Antanas 
Bačkis, vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų 
centras, 2007, p. 28.

25 tatjana maceinienė, op. cit., p. 34–35.

juozas urmanas, pranas dielininkaitis, stasys antanas bačkis, 
juozas Leimonas

kęstutis skRupskeLis

	

Laisvės alėja kaune. apie 1934. atvirukas. Lnb ms
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poezija

laikas

Lubomir Kuncewicz

Quid est ergo tempus? Si nemo ex me quærat, scio.
Augustinus, Confess. XI, 14.17

Paskutinis gal vakaras – 
ir daugiau nebebus 
vakarų
nei aušrų, o naktis bus
tik tarpas tarp dienos ir dienos:

net ir laiko daugiau nebebus 
(kadaise man rodės, kad tai –
vien filosofų žaidimai): 
mat ateities dar nėra 
ir jau nėra praeities
(ar ji buvo iš viso?),

o mes jei gyvuojam, 
tai tik dabarty ir joje
ieškome, kas mus atmintų,
paliestų praeidamas ranką,
ar leistųsi mylimas,
ar bent sutiktų mūsų nekęsti,

amžinybė tada priartėtų,
apsuptų
kavos ir dulkių kvapu,
dūlančių lapų šnarėjimu,
paupio gatvės linkiu,
ir atrodytų, kad esam iš tikro –

tačiau dabarties juk irgi nėra,
ji tik tarpas tarp dviejų naktų, 
kai nežinom ką veikti,
todėl retkarčiais šaukiamės 
Dievo, arba žiūrim per langą
ir laukiam

kol baigsis žiema.

iš lenkų kalbos (Lubomir kuncewicz, „Czas“, in: U progu: Utwory wi-
leńskich poetów, Rzym: teka poetycka, 1976) vertė Jonas Naujokas.
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mūsų įžymybės

TOMAS DAUGIRDAS

Kaip įvyko, kad šiuolaikinės įžymy-
bės, ypač šiuolaikinės įžymybės Lie-
tuvoje, visai nėra asmenybės ar šiaip 
įdomūs žmonės, nors pritraukia gau-
sybės žmonių dėmesį ir tarsi domina? 
Gausiai žiūrimi šokių projektai, pa-
daugėjusių stiliaus tipo laidų skaičiai, 
dideli gyvenimo stiliaus, būdo žurna-
lų tiražai atskleidžia, kad mums rei-
kia žmonių, kurių jausmus, išgyveni-
mus, sėk mes ir nesėkmes stebėtume 
bei juos aptarinėtume. Rinkimams 
besirengianti viena didžiausių Lietu-
vos partijų neatsitiktinai reklaminiam 
leidiniui apie savo lyderius pasirinko 
būtent gyvenimo stiliaus žurnalo for-
matą. Jame atrandame garsius poli-
tikus nestandartinėse ir neįprastose 
situacijose. Jie kaip visuomenės lyde-
riai yra įsprausti į visiems įprastą sti-
liaus įžymybių formatą. Nors žurnalas 
neabejotinai yra sėkmingas pokštas, 
tačiau jis atskleidžia, kad negalime ti-
kėtis, jog vien nuopelnais ar profesi-
niais pasiekimais žmogus gali įsibrau-
ti į įžymybių pasaulį. Jis turi atitikti 
tam tikrą standartą, prie kurio visuo-
menė yra pripratusi ir kurį atpažįsta. 
Tai reiškia, kad būti profesionalu, ly-
deriu, kelti sau aukštus tikslus yra ne-
patrauklu. Publika jau pripratusi prie 
greitai vartojamų ir lengvai „virškina-
mų“ įžymybių, o pilietinė visuomenė 
yra praradusi troškimą turėti lyderių. 

Kaip mus moko istorija, įžymybėmis 
būdavo tampama atlikus didelį žygį, 
pasižymėjus išskirtiniais talentais ar 
drąsa. Įžymybės, apie kurias skaitome 
istoriniuose aprašymuose ar romanuo-
se, yra būtent tokie žmonės, ar bent 
jau taip apie juos galvojame. Nemažai 
jų pašventė savo gyvenimus tam tik
rai misijai, atrado naujus pasaulius, 
ar padėjo galvą už savo įsitikinimus. 

Šiuolaikinės įžymybės randasi tarsi 
iš nieko, ir greit išnyksta tarsi į nie-
kur. Jos ieško atsakų visai kitokiems 
iššūkiams: būti ir likti matomiems ko-
munikaciniame paviršiuje. Tai gali ne-
sunkiai pavykti ir vidutinės asmeny-
bės turėtojui. 

Pastaraisiais metais komunikacinė 
erdvė išsiplėtė ir modifikavosi į įvai-
riausius pavidalus, tad ir norintiems 
būti įžymybėmis atsiranda daug ga-
limybių patekti į šią erdvę ir joje išsi-
laikyti. Žmogaus žinomumas, jo pate-
kimas į metraštininkų ar kitų įvykių 
fiksuotojų akiratį ankstesnėse epocho-
se priklausė nuo turtų, titulų ar žy-
gių. Šiandien įvykius galime fiksuo-
ti ir apie juos papasakoti kiekvienas 
iš mūsų. Komunikacinės erdvės pade-
da įžymybes sukurti iš nieko ar beveik 
nieko. Jos leidžia kiekvienam iš mūsų 
save kurti kaip įžymybes.

Todėl nieko nuostabaus, kad įžy-
mybių, tai yra dažniausiai viešai mi-
nimų ir pasirodančių personų, olim-
pą beveik visiškai užvaldė vienadienės 
personalijos. Įžymybėms nekeliami jo-
kie reikalavimai būti asmeniniais pa-
vyzdžiais jokioje gyvenimo srityje, 
jos neturi būti niekuo išsiskiriančios. 
Lietuvoje įžymybių mašina veikia ne 
blogiau nei kitose šalyse. Vien kart-
kartėmis užmetus į Lietuvos interne-
tinėje žiniasklaidoje esančias „Gyve-
nimo būdo“, „Įžymybių“ 
ar kitas rubrikas, galime 
aptikti įžymybių paveiks-
lo ataudų. Štai po niekuo 
neišsiskiriančios mergi-
nos nuotrauka aptinka-
me komentarą: „vakarė-
lyje apsilankė įsimintino 
grožio blondinė“, antraš-
tė skelbia: „Elito damos 

vakarojo itin bohemiškoje aplinkoje“. 
Įžymybių pasaulyje veikia tokių pro-
fesijų ir veiklų įžymybės: verslininkės, 
meno galerijų savininkės, modeliai, 
dizainerės, menininkės, TV ar radijo 
laidų vedėjos, „pavyzdingos mamos“, 
aktorės. 

Tai yra pasaulis, kuriame nuolat 
vyksta „prašmatnūs vakarėliai“, į ku-
riuos susirenka „šėlstančios moterys ir 
vyrai“. „Lietuvos įžymybės“, kaip yra 
įvardijama, patenka į konfliktus, apie 
kurių smulkmenas tuoj pat sužino visi 
ir kiekvienas, jei verkia, gailisi, apgai-
lestauja, kad sumušė savo žmoną, pa-
žada amžiną meilę ir ištikimybę, susi-
tinka draugus ar drauges, išsiskiria, 
detaliai pasakoja apie savo išgyveni-
mus ir pasirinkimus, pomėgius ir pan. 

Viešosiomis įžymybėmis netampama 
dėl darbo ar profesijos pasiekimų, net 
jei profesijos neretai paminimos kaip jų 
atributai. Jos apskritai nesiejamos su 
jokiais asmeniniais pasiekimais, nes 
joms nereikia nieko ir niekam įrody-
ti. Viešų įžymybių gyvenimas traukia 
ne tuo, kad jos būtų kuo nors įdomios 
ir patrauklios, kad jos kažką veiktų 
pasaulyje, o tuo, jog jos tarsi nesusiju-
sios su pasauliu, su kasdien iškylan-
čiomis problemomis ir pastangomis 
pasiekti norimų tikslų. Jos yra nerū-
pestingos, profesiškai indi ferentiškos, 
gerai nusiteikusios ir geranoriškos. 

Jų gyvenimas yra tar-
si kont rastas mūsų pa-
sauliui, ku riame esame 
pavargę nuo darbų, kur 
susiduriame su agresi-
ja, kartkartėm esam ne-
patenkinti ir nekantrūs. 
Įžymybės elgiasi ir gyve-
na taip, tarsi šios proble-
mos neegzistuotų, būtų 

akadeMybė
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akadeMybė

antrinės ir nesvarbios, jos susitelkia 
ties rankinės naujumu ar batų spalva.

Negalima nepripažinti, kad ir Lietu-
voje sukelia susidomėjimą olimpinius 
medalius ar kitus apdovanojimus iško-
voję sportininkai, verslininkai ar meni-
ninkai. Vien jų pasiekimų nepakanka, 
kad jie ilgiau išliktų dėmesio centre. 
Visi stebėjome, kai tereikėjo plaukikei 
Rūtai iškovoti medalį, ir į ją atsikrei-
pė įžymybių gaminimo akys. Sužino-
jome apie ją ir jos gyvenimą viską, net 
ir tai, ko nenorėtume žinoti, ir tai, ko 
gal nežinome apie savo artimiausius 
draugus. Kitų olimpiečių gyvenimai 
taip pat neliko paslaptis, o patys spor-
to pasiekimai tapo pretekstu į viešąjį 
matymą ir aptarimą įtraukti jų gyve-
nimus, buities detales ir visa tai, kas ir 
būdinga įžymybei. Kaip esame girdėję, 
jie net buvo kalbinti dalyvauti šokių ir, 
neabejotina, kituose projektuose.

Populiariais ir patraukliais nėra 
tapę nei eiliniai žmonės, tokie kaip 
mes, kurie kasdien eina į darbą ir gy-
vena visai normalų gyvenimą, nei pro-
fesiniai herojai, o stilingieji, kurių gy-
venimo būdas daugeliui mūsų ne pagal 
kišenę, o pasilinksminimų mastas – ne 
pagal sveikatą. Stebėdami jų atsklei-
džiamą gyvenimo būdą svajojame ne 
apie didžius žygius ir žygdarbius, sa-
vęs išbandymą ir trukdžių įveiką, o 
apie gražų, nerūpestingą ir beprasmiš-
ką rojų, kuriame žygdarbiais ir išskir-
tinumu paverčiami saikingai ekscent
riški poelgiai ir norai.

Woody Allenas naujajame filme 
Į Romą su meile iki absurdo priveda 
šias šiuolaikinio pasaulio realijas ir 
įžymybių gaminimo mašinas. Tačiau 
jo filme įžymybės „pagaminamos“ iš vi-
sai eilinių žmonių, nei labai stilingų, 
gražių ar brangiai besirengiančių. An-
tai eilinis klerkas ryte išeina į gat vę ir 
suvokia, kad yra įžymybė, nes jį apsu-
pa minia žurnalistų, kurie ima klau-
sinėti pačių elementariausių dalykų 
apie jo gyvenimą, galiausiai jis yra nu-
tempiamas į televizijos studiją, kur 
pasidalija patirtimi apie tai, ką val-
gė pusryčiams, sulaukdamas ypatin-

go įvertinimo ir pagyrų. Kiekviename 
žingsnyje persekiojamas žurnalistų ir 
jo išskirtinumu įtikėjusių bendrapilie-
čių, apipiltas išskirtinėmis privilegi-
jomis, jis taip ir lieka kiek pasimetęs, 
nes nesugeba suprasti, iš kur ant jo 
pečių nukrito ta nelaimė būti įžymy-
be. Galiausiai įžymybių produkuotojai 
taip pat netikėtai jį palieka, pasiga-
vę kitą auką. Kitą įžymybę filme su-
kuria prodiuseris iš laidotuvių namų 
savininko, mėgstančio dainuoti duše. 
Vienam ir kitam įžymybės vaidmuo 
patinka ir traukia, tačiau nė vienas jų 
netampa tikru vakarėlių liūtu ir išlai-
ko neadekvatumo jausmą.

Šiuolaikinės komunikacinės priemo-
nės pateikia dar platesnes galimybes 
save eksponuoti ir perkelti į erdves, 
kuriose gali tapti įžymybe nepriklau-
somai nuo asmeninių siekių, atliktų 
darbų ir pripažinimo, negu žurnalai 
ar laidos. Socialinių tinklų išplitimas 
suteikia visiškai iki tol nežinotas ga-
limybes tapti elitu ar įžymybe. Nebū-
tina lankytis vakarėliuose ir sulaukti 
žurnalistų dėmesio. Pakanka įsiregist
ruoti į socialinį tinklą, prisikviesti 
draugų, ir ten sužibėti pirmo ryšku-
mo žvaigžde nuolat aktyviai veikiant: 
komentuojant, įkeliant nuotraukas ir 
vaizdus, reaguojant į kitų pareiški-
mus, reiškiant nuomones ir požiūrius. 
Neužilgo iš mažai kam žinomo žmo-
gaus galima tapti įžymybe. 

Konkrečios profesijos, jų atstovų pa-
siekimai suteikia ne vieną galimybę 
svajoti ir lygiuotis. Ypač atlikti gyveni-
mo žygiai, atradimai ir išradimai (kad 
ir vaistai nuo vėžio, kosmoso tyrimai), 
kurie naudingi ir svarbūs ne kam vie-
nam, o kitiems žmonėms ir visuomenei, 
atlikti iš meilės ar pareigos. Reikšmin-
gų rezultatų profesinėje veik loje pa-
siekę asmenys gali būti įvertinti kaip 
kontr įžymybės ar kontr lyderiai, nes 
jų veikla ir pasiekimai atskleidžia gyve-
nimo sudėtingumą ir sunkumą, o kaip 
asmenybės jie gali būti ne visada malo-
nūs ir gerai nusiteikę, neretai konflik-
tiški. Tad jiems sunku būtų ne vien pa-
tekti, bet ir išsilaikyti dėmesio centre.

Dalis kultūrininkų kaip grėsmingą 
yra įvardiję situaciją, kai niveliuoja-
si elitai, o į viešo matomumo ir gerbi-
mo sceną įžengia vidutinybės. Tačiau 
ar šiandien galime kalbėti apie „tikrą-
sias“ įžymybes, ir kaip galėtume jas 
identifikuoti? Neabejotina, kad ir kito-
se epochose nugirstos ar papasakotos 
dvarų intrigos sukeldavo didesnį pla-
tesnės publikos susidomėjimą nei ko-
lumbų žygiai. Visais laikais, neabejo-
tina, veikia panašūs žmonių pomėgių 
ir troškimų raiškos dėsningumai, nors 
šiais laikais į tai įtraukiama nemaža 
dalis visuomenės, o ne sauja diduome-
nės. Vienadienių įžymybių ar garseny-
bių kūrimui nereikia jokios pastangos, 
tai vyksta savaime, vedant natūra-
liausių žmogiškų troškimų. Šį procesą 
generuoja įvairūs pagalbininkai, kurie 
gali būti skirtingai vadinami ir skir-
tingai veiktų, nelygu epocha. Nenatū-
ralus ir pastangų reikalaujantis daly-
kas yra išskirti asmenybes, lyderius 
ir jiems suteikti išskirtinumą. Per jų 
asmenybes reiškiasi vertybės, kurios 
ir gali būti kelrodžiu visai visuomenei, 
kad ši natūraliai nenugrimztų į tuš-
tybės, vidutinybės ir nerūpestingumo 
gilumas bei neišsižadėtų to, kas reika-
lauja pastangų ir pasišventimo. 

Vykstant rinkimų kampanijai ar 
inicijuojant kitas akcijas, aiškiai mato-
me, kad didžioji dalis kandidatų, kurie 
neilgai trukus planuoja tapti lyderiais, 
labai aktyviai gyvena internetiniuose 
socia liniuose tinkluose, nė dienos ne-
leisdami pamiršti apie savo egzista-
vimą. Tačiau daugeliu atvejų tie pri-
minimai yra panašios vertės kaip ir 
žinios apie valgytus pusryčius ar nau-
ją šukuoseną. Tačiau juo didesnė at-
sakomybė tų, kurie suvokia įžymybių 
pasaulio lėkštumą ir kitokių gyvenimo 
būdų propagavimą. Šiuolaikinės komu-
nikacijos priemonės suteikia didesnes 
galimybes nei anksčiau išplisti ydoms 
ir pernelyg žmogiškiems polinkiams. 
Tačiau drauge jos yra puiki galimybė 
skleisti kitą žinią, apie tuos, kuriuos 
ateityje įvertintume kaip kolumbus ar  
kopernikus. 	
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Šiandien, skaičiuojant jau trečią laisvos Lietuvos de-
šimtmetį, esame laisvi rinktis, kur ir kaip gyventi, ką 
ir kiek pirkti, bet šįkart kalbėsime apie turimą angla-
kalbės literatūros vertimų pasiūlą. Knygynų lentynos 
šiandien pilnutėlės visokių ir įvairios kokybės leidinių. 
Tik ar įsigydami, rinkdamiesi skaityti to vertą grožinės 
literatūros kūrinį (lietuvių kalba) žinome, ką rasime po 
nauju viršeliu? Kokią informaciją apie literatūros kūri-
nio vertimą atskleidžia vertimo šaltinio įrašas? Tačiau 
pradėkime nuo pradžių.

 Kanonine literatūra ar literatūros kanonu laikoma 
pripažinta, vertinga, originali literatūra, sudaranti na-
cionalinės literatūros tradiciją1. Literatūros kanonas 
visuomet buvo kritikuojamas dėl imties: patenkančių 
ir nepatenkančių kūrinių bei autorių, o mūsų laikais – 
net dėl pastarųjų rasės ir lyties. Šiaip ar taip, kanonas 
kaip socialinis konstruktas yra racionalus bandymas 
identifikuoti tai, kas svarbiausia konkrečiai literatūros 
kultūrai, o jos pobūdis visada yra nulemtas dominuo-
jančios visuomenės grupės2. Politinė galia reiškiasi ne 
tik ar ne tiek sudarant literatūros kanoną, kuris laikui 
bėgant kinta, o jį įgyvendinant ar ignoruojant kitais 
veiksmais – parama knygų vertimui ir leidybai, vals-
tybinio švietimo programomis. Be to, vienaip kanonas 
formuojamas (formuojasi) tame krašte, kuriame litera-
tūra atitinkama kalba kuriama. Į pasaulinį kanoną ir 
literatūros tam tikra užsienio kalba kanoną konkrečioje 
šalyje verstiniu pavidalu ši literatūra patenka kitaip – 
kūriniai perimami skirtingu laiku ir nenuosekliai, tad 
pirmiausia pakinta originali kanono chronologinė seka, 
antra, išverčiami ne visų autorių ir ne visi kūriniai – tad 
skiriasi ir kanono apimtis.

Maža to, tarsi primiršome, kad Lietuvoje, kaip ir ki-
tose panašaus likimo šalyse, verstinės užsienio, ypač 

angLakaLbės LiteRatūRos (sovietinis) 
kanonas Lietuvoje

Vida Repšienė

Vakarų literatūros sklaidą stipriausiai formavo soviet
metis. Toliau kalbėsime tik apie anglakalbę (britų ir 
amerikiečių) kanoninę literatūrą ir jos pavidalus lie-
tuvių kalba. Ilgiausias laikotarpis, kai Lietuvoje vyko 
anglakalbės literatūros priimtis – sovietinis. Tad paž-
velkime, koks šios literatūros kelias į Lietuvą ir kokie 
lietuviško anglakalbės literatūros kanono formavimo(si) 
bruožai, atsiradę sovietmečiu, tebesitęsiantys net  
šiandien.

piRmieji angLakaLbės  
LiteRatūRos veRtimai

Anglakalbės literatūros recepcija Lietuvoje prasi-
deda XIX a. pabaigoje: pirmasis bibliografų užfiksuo-
tas britų literatūros kūrinio vertimas į lietuvių kal-
bą – 1880 m. periodikoje paskelbta ištrauka iš Williamo 
Shakespeare‘o Hamleto – „Hamleto susikalbėjimas su 
savimi“ (Hamleto monologas)3. Pirmas amerikiečių lite-
ratūros vertimas – Marko Twaino ir Breto Harte‘o apsa-
kymų rinkinėlis, išleistas 1904 m. Tilžėje4. Anglakalbės 
literatūros perėmimo pradžia Lietuvoje komplikuota: 
ankstyvieji vertimai arba labai pažodiški, arba atvirkš-
čiai – adaptuoti Lietuvos skaitytojams: „[s]utrumpinti ir 
perdirbti stambesnius kūrinius vertė dar ir ta aplinky-
bė, kad didesnės apimties kūrinius buvo sunkiau išleis-
ti, o spausdinti periodikoje taip pat buvo nepatogu“5.

Problemos, su kuriomis susidūrė tuometiniai vertė-
jai – nesunorminta lietuvių kalba, vertimo pagrindų 
stoka, taigi versta gana laisvai ir to neslėpta: „lietuviš-
kai sudėjo“, „liuosas vertimas“, „lietuviškai papasako-
jo“, „lietuviškai scenai pritaikė“, „sulietuvino“, – konsta-
tuojama publikacijose. Vertėjai tekstus: „trumpindavo 
ar papildydavo, perpasakodavo, domestikuodavo“6. Is-

literatūra

1 plg. david macey, Dictionary of Critical Theory, London: penguin 
books, 2001, p. 56.
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Linda Hutcheon, mario j. valdés, (eds.), Rethinking Literary History: A 
Dialogue on Theory, new york: oxford university press, 2002, p. 93.

3 vertė g. j. j. sauerweinas, publikuota: Lietuviszka Ceitunga, 1880-
02-24, nr. 8, p. 3, (žr. Lietuvos bibliografija. Serija C: Lietuviškų perio-

dinių leidinių publikacijos 1832–1890, vilnius: Lietuvos nacionalinė 
martyno mažvydo biblioteka, 2004).

4 vertė p. vileišis, tilžė, 1904 m., (žr. Lietuvos bibliografija. Serija C: 
Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos 1832–1890).

5 elena kuosaitė, „užsienio rašytojų prozos kūrinių vertimai į lietuvių 
kalbą“, in: Literatūra, 1958, t. XXiv (1), p. 117.

6 daiva Litvinskaitė, „uptono sinclairio romanas the jungle (1906) 
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torinės aplinkybės XIX a. pabaigoje – XX a. pirmais 
dešimtmečiais lėmė, kad nemaža dalis anglakalbės li-
teratūros vertimų į lietuvių kalbą buvo publikuota išei-
vijoje (daugiausia JAV). Tokių vertimų funkcionavimas 
Lietuvoje buvo ribotas. Vis dėlto kanoninės anglakalbės 
literatūros vertimų Lietuvoje pamažu gausėjo: tarpuka-
riu Kaune išleista po keletą George‘o Gordono Byrono, 
Charleso Dickenso, Arthuro Conano Doyle‘o, Rudyardo 
Kiplingo, Williamo Shakespeare‘o, Jameso Fenimore‘o 
Cooperio, Jacko Londono, Marko Twaino, Uptono Sin-
clairo ir kt. autorių kūrinių. Po Antrojo pasaulinio karo 
šių leidimų tolesnė sklaida buvo nepriimtina naujajai 
valdžiai; be to, dauguma prieškario skaitytojų atsidūrė 
Sibire ar tolimame užsienyje. Todėl ankstesnių verti-
mų perimamumas buvo apribotas, o juos pakeitė naujų 
sovietinių vertimų banga, tad naujoji iš kaimų į mies-
tus suvažiavusi inteligentijos generacija, studentija jau 
skaitė beveik išimtinai sovietinius leidimus.

sovietiniai LiteRatūRos  
Leidybos fiLtRai

Vakarų literatūra sovietų valdžios laikyta svetima, 
todėl jos perėmimas formuotas tiesioginiais ideologi-
niais nurodymais: autorių ir kūrinių, maža to, vertėjų 
ir komentatorių atranka. Leidybos planai, būsimi kny-
gų apipavidalinimai, tekstai buvo uoliai tikrinami įvai-
rių budriojo priežiūros aparato padalinių ir pavienių 
tikrintojų, kad skaitytojų nepasiektų ydingi ar žalingi 
kūriniai7. Tad kokį anglakalbės literatūros kanoną laik
mečio sąlygos suformavo Lietuvoje? Pirmiausia – kokia 
jo apimtis?

Palyginkime britišką ir amerikietišką anglakalbės 
literatūros kanoną su lietuviško iš anglų kalbos verstų 
kūrinių sąrašo struktūra8. Lietuvių skaitytojui siūlomo 
„kanono“ apimtis gerokai mažesnė (iš 142 britų kanoni-
nių autorių bent po nedidelį kūrybos fragmentą, pavyz-
džiui, nors kelis eilėraščius, išverstą turime 64 autorių, 
amerikiečių iš 120 – 53 autorių). Iš senosios anglų ir 
ankstyvosios amerikiečių literatūros neišverstas nė vie-
nas kūrinys. Žiūrėdami į chronologinę kanono seką, iki 
pat XIX a. iš britų autorių bibliografijos lietuvių kalba 
rasime tik po vieną kitą kūrinį. Vertimų gausa aiškiau 

išsiskiria vien Shakespeare‘o kūryba. Nuo XIX a. lietu-
viškas britų literatūros kanono sąrašas autorių skai-
čiaus atžvilgiu apimtimi apytikriai siekia pusę to, kas 
funkcionuoja Didžiojoje Britanijoje. Be to, iš turimų 64 
britų autorių didesnės pusės į lietuvių kalbą išversta 
tik po keletą eilėraščių rinkiniuose ar 1–2 stambesnius 
kūrinius. Gausiausiai versta XIX–XX a. realistų proza 
(Robertas Stevensonas, Charlesas Dickensas, Arthuras 
Conanas Doyle‘is, Rudyardas Kiplingas), o dauguma to-
kių vertimų atlikti sovietmečiu. Amerikiečių kanoninės 
literatūros autorių kūrybos vertimų taip pat iš didesnės 
pusės turime tik po nedidelį kūrybos fragmentą, 1–2 kū-
rinius; daugiausia vertimų taip pat iš XIX–XX a. ame-
rikiečių autorių kūrybos (Jamesas Fenimore‘as Coo
peris, Markas Twainas, Theodore‘as Dreiseris, Uptonas 
Sinc lairis, Jackas Londonas), kurių sklaida aktyviausia 
buvo būtent sovietmečiu.

Taigi lietuviškam anglakalbės literatūros kanono at-
spindžiui trūksta daugiau nei pusės kanoninių autorių. 
Šis įspūdis galėtų dar paaštrėti, jei atskirai apžvelg-
tume anglakalbės poezijos, atskirai klasikinės prozos 
ir dramos bei pramoginės (arba masinės) kanoninės 
literatūros perėmimo imtį. Aiškiai išsiskirtų pastaroji 
literatūra, nes ji versta gausiau. Tačiau apibendrinus, 
kanoninių autorių skaičiaus atžvilgiu mūsų kanonas į 
vakarietišką savo originalą labiausiai panašus XIX a. 
antros pusės – XXI a. pradžios laikotarpiu. Žinoma, tu-
rint galvoje, kad naujausiai literatūrai kanono sąvoka 
taikytina dar atsargiau. O dėl to, kad lietuviškas klasi-
kinės anglakalbės literatūros veikalų sąrašas nepilnas 
ir fragmentiškas, ribojamos šios literatūros kūrinių (lie-
tuvių kalba) interpretavimo galimybės, apsunkinami 
intertekstinių ryšių tyrimai.

veRtimo šaLtinių detektyvai

Kanono apimtis, žinoma, savaime iškalbinga, tačiau 
svarbūs ir tam tikri šios literatūros verstinių leidimų 
kokybės bruožai, iliustruojantys jų rengimo strategi-
jas Lietuvoje. Kalbame apie atsainų požiūrį į pamati-
nius tekstologinius leidinių rengimo principus ar tiesiog 
jų ignoravimą. Kuo tekstologiniai aspektai svarbūs li-
teratūros recepcijai? Visų pirma, tekstologijos tyrimų 
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lietuviškai: vinco daukšio vertimas Raistas (1908)“, in: Archivum Lithu-
anicum, 2006, t. 8, p. 244.

7 plačiau žr. jonas čekys, „Leidykla ideologizuotos visuomenės siste-
moje“, in: Rašytojas ir cenzūra: straipsnių ir dokumentų rinkinys, suda-
rė arvydas sabonis, stasys sabonis, vilnius: vaga, 1992, p. 221–224.

8 palyginimas atliktas mano magistro darbe Anglakalbės literatūros 
recepcija Lietuvoje: tekstologinis ir bibliografinis aspektai (vilniaus 
universitetas, filologijos fakultetas, 2009). britų kanoninių autorių są-
rašas sudarytas pagal: The Norton Anthology of English Literature (8th 
edition, general editor stephen greenblatt, 2006), The Longman Ant-
hology of British Literature (third edition, general editor david dam-
rosch, 2006) ir dvi internetines literatūros chronologijas (http://www.

lang.nagoya-u.ac.jp/~matsuoka/engLit.html; http://classiclit.about.
com/library/bl-century/bl-booklist.html, (2009-01-18)). amerikiečių 
pagal: The Norton Anthology of American Literature (7 edition, gene-
ral editor nina baym, 2007), The Heath Anthology of American Lite-
rature (third edition, general editor paul Lauter, 1998) ir internetinę 
sam Houston state university (jav) sudarytą amerikiečių literatūros 
chronologiją (http://www.shsu.edu/~eng_wpf/amlitchron_index.html, 
(2009-02-15)). Lietuviškas sąrašas surinktas iš Lietuvos nacionalinės 
martyno mažvydo bibliotekos suvestinio katalogo ir vu bibliotekos 
el. katalogo, po to tekstai peržiūrėti bibliotekose (vertimo šaltinis, kal-
bos įrašai ir kt.).
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laukas apima būtent kanonui priklausančius autorius 
ir jų tekstus, jų leidimų rengimą; antra, tekstologija 
reikšmingai prisideda prie kanono formavimo ir kei-
timo. Tekstologiniai tekstų rengimo principai svarbūs 
kanoninės literatūros vertimams iš esmės dėl to, kad 
neretai tokiais laikomų kūrinių publikavimo istorija yra 
komplikuota, dėl įvairių priežasčių lėmusi teksto iškrai-
pymų ir net kelių teksto versijų atsiradimą ir pan. Ir tai 
būdinga ne tik seniausiems kūriniams.

Pavyzdžiui, viename 1900 m. parašyto Dreiserio Se-
sers Kerės (Sister Carrie) leidime skaitome tokį sakinį: 
„Let him meet with a young woman twice and upon 
the third meeting he would walk up and straighten her 
necktie for her and perhaps address her by her first 
name“9. Atsiverčiame kitą to paties kūrinio leidimą ir 
matome, kad šis sakinys yra kitoks: „Let him meet with 
a young woman twice and he would straighten her neck-
tie for her and perhaps address her by her first name“10. 
Trečią šio sakinio variantą galime perskaityti lietuviš-
kai: „Susitikęs su jauna moterimi, jis iš karto pradėda-
vo meilintis, geraširdiškai ir familiariai, nevengdamas 
maldavimo, kuris dažniausiai padėdavo jam prisige-
rinti“11. Pastarasis variantas atsirado 1907 m., kai au-
torius nutarė pakeisti fragmentą, prasidedantį cituotu 
sakiniu. (Beje, variantų palyginimas leidžia pagrįstai 
abejoti knygoje nurodytu lietuviško vertimo šaltiniu: 
esą naudotas 1900 m. leidimas.)

Štai ir užbėgame už akių teigiantiems, kad „koks gi 
pagaliau skirtumas, iš vieno, ar iš kito leidimo kūrinys 
išverstas?“ Skirtumas yra. Jei vienas kitas žodis gal es-
mės ir nekeičia, tai ar svarbu, jei tekstas varijuoja ke-
liasdešimt vietų? O keli šimtai vietų? Būna, kad roma-
nas – minėtoji Sesuo Kerė – skirtingose redakcijose net 
baigiasi kitaip. Sudėtingesni atvejai, kai autorius pats 
perredagavo kūrinį – sukeitė vietomis skyrius – ir tokį 
perleido, o mes perėmėme tik vieną, senąjį variantą, ir 
apie kito egzistavimą – nė žodžio. Nedažnais atvejais 
sovietmečiu rodėsi rimtesni filologiniai lietuvių litera-
tūros veikalų leidimai, o į vertimus šiuo aspektu daž-
niausiai visai nekreipta dėmesio.

Tad įdomus pavyzdys – Franciso Scotto Fitzgeraldo 
romanas Švelni naktis (Tender is the Night). Anot lite-
ratūros kritiko Malcolmo Cowley‘aus, autoriaus draugo, 
šio romano 1951 m. leidimo redaktoriaus, egzistuoja 
net trys šio kūrinio versijos12, kurių publikuotos dvi: 
1934 m. pirmasis romano leidimas, po kurio autorius, 

nesulaukęs tikėtos romano sėkmės, nutarė jį taisyti. 
Atlikęs daug reikšmingų pakeitimų, šią versiją rank
raštyje įvardijo galutine. Taigi Cowley‘us, jau po Fitz-
geraldo mirties, 1951 m. įgyvendino galutinę autoriaus 
valią. Pagal ją romanas sudarytas nebe iš trijų dalių be 
pavadinimų, o iš penkių dalių, turinčių atskirus pava-
dinimus, romano įvykiai išdėstyti chronologine tvarka, 
pataisyta rašyba ir skyryba ir kt.13 Iš pirmo žvilgsnio 
net atrodo, kad tai du visai skirtingi kūriniai.

Šio kūrinio vertimui į lietuvių kalbą14 pasirinktas 
1983 m. Maskvos Raduga Publishers leidykloje išleis-
tas Fitzgeraldo romano tekstas. Šis leidimas perteikia 
pirmąją romano versiją, sudarytą iš trijų dalių be pava-
dinimų, kurioje naratyvo struktūra išdėstyta ne chro-
nologine įvykių seka, kitaip nei antrojoje, „galutinėje“, 
versijoje. Problemiškas šiuo atveju ne vienos ar kitos 
versijos pasirinkimas vertimui, o informacijos spraga. 
Skaitytojui apie kitos versijos egzistavimą nepateikia-
ma jokios informacijos, juolab kad rusiškame leidime, 
pagal kurį Švelni naktis išversta į lietuvių kalbą, yra 
straipsnelis rusų kalba būtent apie šių skirtingų teksto 
versijų atsiradimo aplinkybes ir jų skirtumus. Kadan-
gi Švelnios nakties publikavimo istorija neatspindėta 
lietuviškame leidime, studentui ar literatūros kritikui 
cituoti lietuvišką šio kūrinio vertimą reiktų atsargiai: 
pavyzdžiui, norint greta citatos originalo kalba pateikti 
lietuvišką jos vertimą, tokio sakinio gali nepavykti ras-
ti, jei anglų kalba skaitoma kita teksto versija.

Šiandieniam skaitytojui gali pasirodyti keista, kad 
amerikiečio Fitzgeraldo romanas verstas iš rusiško lei-
dimo. Deja, sovietmečiu tai buvo įprasta praktika – į 
rankas paėmę kanoninį anglakalbės literatūros kūrinį 
lietuvių kalba, neretu atveju priešlapyje rasime įra-
šą, kad jis verstas iš trijose SSRS sostinėje veikusio-
se leidyklose – Foreign Languages Publishing House, 
Raduga Publishers ir Progress Publishers – perleistų 
anglakalbės literatūros kūrinių mokomiesiems tiks-
lams skirtų leidimų anglų kalba (su įžangomis ir ko-
mentarais rusų kalba); kartais nurodoma tik leidimo 
vieta – „Moscow“.

Žinome, kad Vakaruose leisti autorizuoti tekstai už 
geležinės uždangos buvo praktiškai neprieinami, todėl 
vertimams sovietmečiu dažnai naudoti Maskvoje apro-
buoti leidimai. Tačiau peršasi prielaida, kad šie leidimai 
minėtose leidyklose buvo rengiami ne tik dėl apriboto 
vakarietiškų autorizuotų leidimų prieinamumo – ne-

vida Repšienė

9 theodore dreiser, sister carrie, philadelphia: university of penn-
sylvania press, 1981, p. 6: „susitikęs su jauna moterimi porą kartų, tre-
čiąkart priėjęs pataisys jai kaklajuostę ir gal net ims vadinti ją vardu“ 
(vertimas mano, – V. R.).

10 theodore dreiser, sister carrie, new york, London: W. W. nor-
ton & Company, 1991, p. 3: „susitikęs su jauna moterimi porą kartų, 
priėjęs pataisys jai kaklajuostę ir gal net ims vadinti ją vardu“ (vertimas 
mano, – V. R.).

11 teodoras dreizeris, Sesuo Kerė, iš anglų kalbos vertė silvija Lom-

sargytė-pukienė ir juozas avižonis, vilnius: vaga, 1973, p. 8.
12 malcolm Cowley, „appendix: the manuscripts of tender“, in: 

Tender is the Night by f. scott fitzgerald, London: penguin books, 
1963, p. 336.

13 malcolm Cowley, „introduction“, in: Tender is the Night by f. scott 
fitzgerald, London: penguin books, 1956, p. xii.

14 f. scott fitzgerald, Švelni naktis, iš anglų kalbos vertė kristina mi-
liūnienė, (ser. Pasaulinės literatūros biblioteka), vilnius: vaga, 1997, 
277 p., egz. skaičius nenurodytas.
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sunku įsivaizduoti, kad rengiant tokį tekstą turėjo būti 
patogu atlikti ir ideologinį jo „redagavimą“. Kaip kitaip 
turėtume suprasti, pavyzdžiui, Williamo Makepeace‘o 
Thackeray‘aus Snobų knygos atvejį?

Pirmiausia Anglijos snobai, parašyti vieno iš jų (The 
Snobs of England, by one of themselves) publikuoti da-
limis satyriniame žurnale Punch – nuo 1846 m. vasario 
28 d. iki 1847 m. vasario 27 d. išleistos 53 dalys (sky-
riai). Vėliau, 1848 m., atskiru veikalu kūrinys išleistas 
pakeistu pavadinimu Snobų knyga. Tačiau į šį leidimą 
autorius sudėjo ne visas žurnale publikuotas dalis: išė-
mė visus skyrius (nuo 17 iki 23) apie politinius snobus, 
nes šie jam pasirodę pernelyg lėkšti, įžeidžiantys ir sno-
biški15. Į lietuvių kalbą 1971 m. Snobų knyga16 išversta 
iš 1959 m. Foreign Languages Publishing House leidyk
loje parengto leidimo, kuriame – kaip ir lietuviškame 
vertime – yra visi politiniai skyreliai, kurių autorius, 
rengdamas knygos leidimą, atsisakė. Žinoma, mūsų 
skaitytojams nebuvo lemta išvysti ir autoriaus sukurtų 
Snobų knygos iliustracijų. Taip ir lieka jau beveik nu-
rašyta „surevoliucinto“ Thackeray‘aus Snobų knyga: kol 
kas vienintelio lietuviško leidimo vertėjo įžangoje auto-
rius apibūdinamas kaip nuožmus Anglijos kritikas17, 
nors Vakaruose veikalas laikomas puikiu grakštaus ir 
drąsaus angliško humoro bei saviironijos pavyzdžiu18, 
be kita ko, išpopuliarinusiu ir pačią snobo sąvoką.

Ši vertimų iš sovietinių šaltinių „tradicija“ ir toliau 
įtvirtinama naujais arba pakartotiniais leidimais – taip 
sulietuvinti, pavyzdžiui, Dickenso Pomirtiniai Pikviko 

klubo užrašai19, Senienų krautuvėlė20, Oliverio Tvisto 
nuotykiai21, Walterio Scotto Kventinas Dervardas22, Wil-
liamo Faulknerio Absalomai! Absalomai!23 Pernykštis 
Charlottes Brontë Džeinės Eir24 lietuviškas leidimas – 
ketvirtasis pakartotinis iš 1954 m. Foreign Languages 
Publishing House atlikto vertimo leidimas. Londono 
Martynas Idenas25 išverstas iš 1954 m. Maskvoje leisto 
leidimo, nors pakartotiniame leidime vertimo šaltinis 
nenurodytas, o pirmajame nurodytas tik autorius, kū-
rinio pavadinimas ir jo publikavimo vieta – „Moscow“. 
Arba apskritai nepasivarginta nurodyti vertimo šalti-
nio: pavyzdžiui, Danielio Defoe Robinzonas Kruzas26, 
Thackeray‘aus Tuštybės mugė27, Cooperio Prerijos, Pio-
nieriai, Medžiotojas28.

Kartais net „mėtomos pėdos“: Fitzgeraldo Švelni nak-
tis, kaip minėta, 1997 m. į lietuvių kalbą išversta iš 
Maskvos leidimo. Pakartotiniame 2005 m. leidyklos 
Alma littera publikuotame leidime29 šaltinis neva pa-
sikeitė – nurodytas Charles Scribner‘s Sons leidyklos 
pavadinimas (be leidimo metų ir vietos), bet palyginus 
du pirmus abiejų leidimų skyrius, peršasi mintis, kad 
jokių esminių, išskyrus korektūrą, pataisymų nebuvo 
atlikta. Tad nei vertimo šaltinis, nei vertimas iš tikrųjų 
nepasikeitė.

Iš Maskvos leidimų versti ir kai kurie modernio-
sios literatūros kūriniai. Pavyzdžiui, 1985 m. į lietu-
vių kalbą išverstas Jameso Joyce‘o apsakymų rinkinys 
Dubliniečiai30, tas pats vertimas pakartotinai išleis-
tas ir 2008 m.31 Taip pat Virgiania‘os Woolf Ponia De-
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House, 1954).

25 džekas Londonas, Martinas idenas, iš anglų kalbos vertė silvi-
ja Lomsargytė, vilnius: vaga, 1964, 381 p., 25 000 egz., (versta iš: 
moscow, 1954); pakartotinis leidimas: kaunas: jotema, 2004, 384 p., 
2000 egz.

26 danielis defo, Robinzonas Kruzas, iš anglų kalbos vertė stasys to-
monis, iliustravo žanas granvilis, vilnius: valstybinė grožinės literatū-
ros leidykla, 1949, 268 p., 15 000 egz.; pakartotiniai leidimai: vilnius: 
valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1956, 265 p., 25 000 egz.; 
vilnius: okto-piligrimas, 1991, 206 p., 50 000 egz.; vilnius: alma lit-
tera, 2010, 301 p., 1500 egz. (čia neapžvelgiami kitų adaptuotų ver-
sijų vertimai.)

27 viljamas meikpisas tekerėjus, Tuštybės mugė: romanas be hero-
jaus, 2 t., iš anglų kalbos vertė jonė ir stasys tomoniai, pratarmė valen-
tinos ivaševos, vilnius: valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1952, 
563 p.; 536 p., 3000 egz.

28 fenimoras kuperis, Prerijos, iš anglų kalbos vertė Lilija vanagienė, 
vilnius: valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961, 384 p., 25 000 
egz.; pakartotinis leidimas: vilnius: mūsų knyga, 1994, 360 p., 5000 
egz.; Pionieriai, iš anglų kalbos vertė jurgis čebanauskas, eduardas 
pundzevičius, vilnius: vaga, 1966, 451 p., 25 000 egz.; Medžiotojas, 
iš anglų kalbos vertė tamara krompolcienė, vilnius: valstybinė groži-
nės literatūros leidykla, 1957, 580 p., 30 000 egz.

29 f. scott fitzgerald, Švelni naktis, iš anglų kalbos vertė kristina mi-
liūnienė, vilnius: alma littera, 2005, 391 p., 3000 egz.

30 džeimsas džoisas, Dubliniečiai, iš anglų kalbos vertė povilas ga-
siulis, vilnius: vaga, 1985, 261 p., 10 000 egz., (versta iš: moscow: 
progress publishers, 1982); knygoje taip pat: jekaterina genijeva, „pa-
baigos žodis“, p. 245–260, (iš: Иностранная литература, 1982, nr. 
nenurodytas).

31 džeimsas džoisas, Dubliniečiai, iš anglų kalbos vertė povilas ga-
siulis, 2 pakeista laida, vilnius: vaga, 2008, 228 p., 1550 egz.
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lovėj 1994 m.32 versta iš Maskvos Raduga Publishers 
1984 m. leidimo; tas pats vertimas pakartotinai išleis-
tas 2008 m.33 Kiti Woolf kūriniai – Savas kambarys34, 
Orlandas35, Flašas36 – jau versti iš britiškų leidimų. 
Tad kontrastas tarp ankstesnių, iš sovietinių leidimų 
atliktų vertimų, ir pastarųjų vertimų – ypač ryškus. O 
Į švyturį neseniai išleisti net du alternatyvūs vertimai37, 
tačiau iš kokių leidimų jie atlikti – neaišku, tarsi palai-
kant „tradiciją“, vertimo šaltiniai nenurodyti.

pegaso pakinktai iR  
skiRtingos kūRinio veRsijos

Knygų leidybos praktikai, be abejo, svarbūs pragma-
tiniai aspektai arba, vaizdžiau tariant, Pegaso pakink-
tai38. Papasakosime vieno kanoninei JAV literatūrai 
priskiriamo romano dviejų skirtingų versijų atsiradi-
mą, nulemtą būtent tuometinių publikavimo sąlygų. 
Šiandieniam mūsų skaitytojui Theodore‘o Dreiserio ro-
manas Sesuo Kerė (ne be pagrindo) tėra sovietmečiu 
buvusi populiari, bet aktualumą praradusi seniena. Iš 
tiesų Sesers Kerės leidimų tiražai sovietmečiu buvo tie-
siog svaiginantys: 1953 m. Valstybinė grožinės literatū-
ros leidykla uždirbo gerą pelną ant pigaus laikraštinio 
popieriaus „išleisdam[a] poros šimtų tūkstančių egz. ti-
ražu [...] T. Dreizerio romaną Sesuo Kerė rusų kalba“39. 
1961 m. pirmojo leidimo lietuvių kalba tiražas kukles-
nis – 15 000 egz., bet vis dėlto šiandienos bestseleriams 
apie tokį tik pasvajoti.

Dreiseris Seserį Kerę rašyti ėmėsi draugo Arthuro 
Henry‘io paskatintas. Pasitelkdamas savo profesinius 
(žurnalisto) įgūdžius, Dreiseris siekė sukurti įtaigų tuo-
metinį Amerikos miesto gyvenimą atspindintį pasa-
kojimą, realumo įspūdžiui sustiprinti naudojo tikrus 
teat  rų, parduotuvių ir kt. objektų pavadinimus, realius 
viešų asmenų vardus. Rašydamas Seserį Kerę nuolat 
dalimis ir vėliau visą kūrinio tekstą davė skaityti ir 
taisyti žmonai bei minėtam draugui. Dreiserio žmo-
na Sara, mokytoja, taisė romano rašybą ir skyrybą bei 

švelnino tuometinėms būsimoms skaitytojoms kartais 
galintį pasirodyti per aštrų, per atvirą toną. Henry‘is 
rūpinosi romano stiliumi, įvairios apimties pakeitimais 
tobulino būsimąjį romaną. Pirmasis leidėjas, kuriam 
buvo nusiųstas romano mašinraštis, atsisakė romaną 
išleisti ir davė aiškiai suprasti, kad kūrinio apimtis 
per didelė. Tad po to, Doubleday, Page and Company 
leidykla, pirmoji 1900 m. išleidusi Seserį Kerę, romano 
mašinraštį gavo gerokai trumpesnį: tekstas buvo su-
trumpintas apytikriai 36 000 žodžių, buvo pakeista ro-
mano pabaiga, pakito veikėjai, jų mąstymas, filosofinė 
romano potekstė, gerokai sutramdyta erotika ir inty-
mūs santykiai tarp skirtingų lyčių veikėjų. Tad pirma-
sis leidimas iš tikrųjų yra gerokai nutolęs nuo pirminės 
rankraščio versijos40.

Tokia pesimistiškesnė, labiau moralizuojanti ir pa-
brėžianti veikėjų tuštybę, pagrindinės veikėjos Kerės 
lėkštumą, nepastovumą romano teksto versija cirkulia-
vo kelis dešimtmečius41. 1970 m. W. W. Norton & Com-
pany kritinis leidimas pateikė paplitusią teksto versiją 
(1900 m. leidimą) ir buvo teigiama, kad „visi pakeitimai 
atlikti dėl to, kad romanas būtų kuo priimtinesnis vėly-
vos Viktorijos epochos skaitytojams. Visi, net ir neauto-
riniai pakeitimai priskiriami autoriaus valiai ir siekiui 
sukurti kuo geresnį kūrinį“42. Tačiau 1981 m. pasirodė 
Pensilvanijos universiteto parengtas alternatyvus kriti-
nis romano leidimas, atkūręs pirminį autoriaus romano 
sumanymą.

Kaip teigia pastarojo redaktorius Jamesas L. W. Wes-
tas III, mokslininkai iki šiol diskutuoja, kuri teksto ver-
sija pranašesnė, tačiau, jo manymu, tie, kurie palaiko 
Doubleday tekstą, laiko jį istoriniu artefaktu, bendru 
produktu, sukurtu tuometinės kultūros kontekste, o tie, 
kurie palaiko Pensilvanijos teksto versiją, laiko jį pa-
sakojimu, pranokusiu savo laikmetį, tad pilna kūrinio 
versija, kokią pats autorius ir norėjo sukurti, galėjo būti 
publikuota tik po aštuonių dešimtmečių nuo jo paskel-
bimo43. Be to, panašiu būdu redaguoti ir kiti jo kūriniai, 
pavyzdžiui, Dženė Gerhart, Genijus44.

vida Repšienė

32 virginia Woolf, Ponia Delovėj, iš anglų kalbos vertė violeta taura-
gienė, vilnius: žaltvykslė, 1994, 237 p., 10 000 egz.

33 virginia Woolf, Ponia Delovėj, iš anglų kalbos vertė violeta tauragie-
nė, 2-asis pataisytas leidimas, vilnius: alma Littera, 2008, 214 p., 1500 egz.

34 virginia Woolf, Savas kambarys, iš anglų kalbos vertė Lina būgie-
nė, vilnius: Charibdė, 1998, 141 p., 2000 egz.; pakartotinis leidimas: 
2008, 111 p., 1000 egz.

35 virginia Woolf, orlandas, iš anglų kalbos vertė irena marija bal-
čiūnienė, vilnius: alma littera, 2005, 222 p., 1500 egz. Reikia pami-
nėti, kad lietuviškas vertimas neturi paantraštės A Biography, orlando 
index ir 314 paaiškinamųjų pastabų – struktūrinių veikalo elementų, 
autorės naudojamų siekiant sudaryti įspūdį, kad tai neva tikra biogra-
fija, o ne fikcinis romanas.

36 virginia Woolf, Flašas, iš anglų kalbos vertė irena jomantienė, vil-
nius: vaga, 1998, 159 p., egz. skaičius nenurodytas.

37 virginia Woolf, Į švyturį, iš anglų kalbos vertė Laimantas jonu-
šys, vilnius: vaga, 2011, 205 p., 2000 egz.; virginia Woolf, Į švyturį, iš 
ang lų kalbos vertė milda keršienė-dyke, vilnius: versus aureus, 2012, 

221 p., 1500 egz.
38 plačiau žr. peter L. shillingsburg, „epigraph to pegasus in Har-

ness“, in: Pegasus in Harness: Victorian Publishing and W. M. Thac-
keray, in: http://www.victorianweb.org/authors/wmt/pegasus/aquot.
html, (2012-01-09). 

39 jonas čekys, op. cit., p. 221.
40 plg. james L. W. West iii (et al.), „sister carrie: manuscript to print“, 

in: theodore dreiser, sister carrie, philadelphia: university of pennsyl-
vania press, 1981, p. 503–535.

41 plg. james L. W. West iii (et al.), „Historical Commentary“, in: the-
odore dreiser, op. cit., p. 533.

42 plg. „a note on the text“, in: theodore dreiser, sister carrie, new 
york: W. W. norton & Company, 1991, p. x.

43 james L. W. West iii, „the Composition and publication of sister 
carrie“, in: http://www.library.upenn.edu/collections/rbm/dreiser/sc-
pubhist.html, (2009-03-09).

44 Louis j. oldani, „dreiser‘s Genius in the making: Composition and 
Revision“, in: Studies in Bibliography, 1994, t. 47, p. 232.
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Paplitusi versija (1900 m. leidimas) atitiko sovietinės 
„pažangios“ literatūros kriterijus, tad romanas į lietu-
vių kalbą išverstas jau 1958 m.45 Vertimo šaltinis, kaip 
minėta, kelia abejonių, nes nurodyta tik „New York, 
1900“46. Iki šiol lietuviškai cirkuliuoja būtent ši roma-
no versija, pakartotinai perleista ne tik 1973 m., bet ir 
1993 m.

O ir tais atvejais, kai vertėjų pasitelkti Didžiojoje 
Britanijoje ar JAV išėję leidimai, jų pasirinkimas daro 
įspūdį, kad pagriebta pirma po ranka pasitaikiusi (pi-
giausia?) knyga. Pavyzdžiui, iš nepatikimo angliško lei-
dimo į lietuvių kalbą išverstas Jameso Joyce‘o Ulisas47. 
Vertimui naudota 1982 m. Penguin leidyklos knyga, 
Uliso leidimų genealogijoje laikoma viena iš neautori-
tetingiausių48. Tokio leidimo pasirinkimas vertimo šal-
tiniu, savo ruožtu, lėmė, kad verstinis tekstas nuo ori-
ginalaus nutolo daugiau nei galėtų dėl vertimo proceso. 
Teigiama, kad skirtinguose Uliso leidimuose esama nuo 
2000 (pirmame 1922 m. leidime) iki 5000 neautorinių 
teksto variantų (skaitymų)49. Pastarasis skaičius – tai 
Hanso Walterio Gablerio vadovaujamos grupės teksto-
logų 1984 m. parengtame „Kritiniame ir sinoptiniame“ 
Uliso leidime teikiama korekcijų apimtis50. Variantų 
grandinė prasidėjo nuo pirmojo leidimo klaidų taisymo, 
kuris toliau tik komplikavosi dėl silpstančios autoriaus 
regos51.

Pateiksime porą pavyzdžių, iliustruojančių frazės va-
riantų atsiradimo grandinę. Gablerio spėjimu, Joyce‘as 
rankraštyje taisydamas frazę „A lonely last candle“ 
(„Vieniša paskutinė žvakė“) tiesiog norėjo sukeisti pir-
muosius du žodžius vietomis, tačiau dėl neaiškios rašy-
senos mašininkas(ė) perskaitė „last“ kaip „lost“ (pasi-

klydusi). Tad pirmajame leidime figūruoja „A lost lonely 
candle“ („Pasiklydusi vieniša žvakė“), o kituose – dar ir 
kitokių variantų, kuriuose „last/lost“ keičiama į „long“ 
(ilga). Tik Gablerio Ulysses leidime frazė atitaisyta į „A 
last lonely candle“ („Paskutinė vieniša žvakė“), tikint, 
kad buvo atkurta autoriaus valia52. Lietuviškame verti-
me randame: „Ilga pasiklydusi žvakė klajoklė“53...

Kitas pavyzdys – ginčą sukėlęs kablelis po „tiger“ šia-
me sakinyje: „Nine tenths of them all could be caged or 
trained, nothing beyond the art of man barring the bees; 
whale with harpoon hairpin, alligator tickle the small 
of his back and sees the joke, chalk a circle for a roos-
ter, tiger, my eagle eye“54. Pasak filologų, kai kuriuose 
Uliso leidimuose po „tiger“ esantis kablelis nereikalin-
gas, nes rankraštyje jo nėra. Blumo apmąstymai apie 
žmogaus ir gyvūnijos santykius sudėlioti iš liaudies po-
sakių. Paskutinysis iš jų reiškia: „žiūrėdamas į tigrą jis 
sąmoningai nusisuktų“. Todėl, padėjus kablelį posakio 
viduryje, sudarkomas ir jis, ir visas sakinys55. Lietu-
viškame vertime sakinio pabaiga tokia: „tigras – mano 
erelio akis“56. Bent dalies tokių nesusipratimų buvo 
galima išvengti, jei vertėjai naudotųsi autoritetingu ir 
komentuotu leidimu.

Paminėti niuansai atrodys tik smulkmenos susivo-
kus, kad dalis populiarios, plačiai tebeskaitomos anglų 
literatūros į lietuvių kalbą versta iš rusų kalbos. Pa-
kartotinių leidimų, kai kuriais atvejais – net XXI a. – 
sulaukė taip sulietuvintas Cooperio Pėdsekys57, Rau-
donasis korsaras, Bostono apsiaustis, arba Lajonelas 
Linkolnas58, Joelio Chandlerio Harriso Dėdulės Rimuso 
pasakos59, Walterio Scotto Aivenhas60. Tai tik keletas 
pavyzdžių, kai neslapukaujama ir rusiškas vertimo šal-

angLakaLbės LiteRatūRos (sovietinis) kanonas Lietuvoje

45 teodoras dreizeris, Sesuo Keri, iš anglų kalbos vertė juozas avi-
žonis ir silvija Lamsargytė-petkevičienė, vilnius: valstybinė grožinės 
literatūros leidykla, 1958, 544 p., 30 000 egz.

46 vėlesniuose pakartotiniuose leidimuose prie šaltinio prirašyti leidi-
mo metai (1900): vilnius: valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961, 
452 p., 25 000 egz.; vilnius: vaga, 1973, 463 p., 40 000 egz.; vilnius: 
one, 1993, 464 p., 10 000 egz.

47 james joyce, ulisas, iš anglų kalbos vertė jeronimas brazaitis, verti-
mo bendraautoris saulius Repečka, vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos 
leidykla, 2003, 1 kn., 415 p.; 2005, 2 kn., 430 p., 2000 egz.

48 žr. „ulysses publishing History stemma“, in: appendix B: ulys-
ses: Serialization and Editions, oxford: oxford university press, 1998, 
p. 744.

49 „Composition and publication History“, in: james joyce, Ulysses, 
oxford: oxford university press, 1998, p. lvi.

50 george micajah phillips, „the protean text of Ulysses and why all 
editions are equally Definitive“, in: http://www.geocities.com/hyper-
media_joyce/phillips.html, (2006-02-22).

51 plačiau žr. daniel klyn, „Haveth versions everywhere or Here co-
mes everybody‘s edition(s) of ulysses“, in: http://danklyn.com/joyce/
haveth.php, (2012-04-29).

52 peter L. shillingsburg, Scholarly Editing in the Computer Age: 
Theory and Practice, 3rd edition, ann arbor: the university of michi-
gan press, 1999, p. 111.

53 james joyce, ulisas, p. 39; kn. 2, 13 epizodas.
54 plg. george micajah phillips, op. cit. „devynias dešimtąsias iš jų 

buvo galima laikyti narvuose ar išdresuoti, nė vienas, išskyrus bites, 

negalėjo sumanumu prilygti žmogui; banginį – su harpūno smaigaliu, 
aligatoriui pakutenti sprandą, ir šis supras pokštą, nubrėžti kreida ratą 
aplink gaidį, tigras – mano erelio akis“, – james joyce, ulisas, p. 264–
265, kn. 2, 16 epizodas.

55 john o‘Hanlan, „the Continuing scandal of ‘ulysses‘: an exchan-
ge“; cit. iš: george micajah phillips, op. cit.

56 james joyce, ulisas, p. 265, kn. 2, 16 epizodas.
57 fenimoras kuperis, Pėdsekys, iš anglų kalbos vertė karolis vairas-

Račkauskas, vilnius: valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1954, 464 
p., 30 000 egz., (versta iš: [leidimo vieta nenurodyta]: Детгиз, 1952, 
462 p., 30 000 egz.); pakartotinis leidimas: kaunas: šviesa, 1985, 269 
p., 80 000 egz.

58 džeimsas fenimoras kūperis, Bostono apsiaustis, arba Lajonelas 
Linkolnas, iš rusų kalbos vertė albinas degutis, kaunas: tyrai, 1996, 
381 p., 4500 egz., (baigiamasis žodis, jurijus kovaliovas, p. 375–382); 
fenimoras kuperis, Raudonasis korsaras, iš anglų kalbos vertė tamara 
bražienė ir valentina Churginaitė, (ser. Drąsiųjų keliai), vilnius: vaga, 
1965, 423 p., 30 000 egz.; pakartotinis leidimas: 2-asis fotografuotinis 
leidimas, vilnius: vaizdas, 1991, 422 p., 45 000 egz.

59 džoelis čendleris Harisas, Dėdulės Rimuso pasakos, iš rusų kalbos 
vertė diana bartkutė, vilnius: vyturys, 1987, 125 p., 30 000 egz.; pakar-
totinis leidimas: vilnius: alma littera, 2007, 127 p., 3000 egz.

60 valteris skotas, Aivenhas, iš rusų kalbos vertė barbora mejerytė, 
vilnius: valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1954, 582 p., 15 000 
egz.; pakartotiniai leidimai: vilnius: vaga, 1979, 405 p., 45 000 egz.; 
vilnius: alma littera, 2005, 445 p., 2500 egz.
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tinis bent jau nurodomas. Dažniau jis slepiamas, tačiau 
verčiant per tarpinę kalbą pasitaiko visokių „nuotykių“: 
pavyzdžiui, veikėjai taria žodžius, kurių autorius nėra 
parašęs, o mistiškas Baskervilių „skalikas“ virsta pa-
prasčiausiu „šunimi“61... Gal panašiai kaip Vatsonas 
būtų likęs anglišku Votsonu, Harriso Dėdulės Rimu-
so pasakos būtų vadinamos Dėdės Rymo pasakomis 
(angl. tarimas: 'ληkl ri:mǝs (ankl rymas), plg. rus. Сказки 
дядушки Римуса), jei vertėjai bent akies krašteliu būtų 
regėję originalą.

ištuštinta TUŠTyBėS MUGė

Turbūt yra skaitytojų, kuriems pažįstamas jausmas, 
kai sunkiai kyla ranka pasiimti skaityti kad ir vertin-
gą, bet sovietmečiu išleistą knygą. Vienas dalykas – 
asociacijos su anuo laikmečiu, jos turi (gali turėti) nuo 
tokių leidimų atstumiantį poveikį, o kur dar įžanginiai, 
pabaigos žodžiai ir panašūs teksto elementai (pasta-
rųjų reikšmė teksto perskaitymui apibrėžta Gerard‘o 
Genette‘o62). Toks (galimas) subjektyvus įspūdis de-
monstruoja, kad viršelis, šriftas ir kitos „smulkmenos“ 
turi poveikį skaitytojui. Viršelio, šrifto grožis – žinoma, 
sąlyginė sąvoka, skonio kategorija, tačiau dabartiniai 
teksto teoretikai net ir tokius „išoriškus“ dalykus pripa-
žįsta svarbiais63. Ką ir kalbėti apie iliustracijas, kurios 
ne tik puošia leidinį.

Štai Thackeray‘aus Tuštybės mugė: romanas be he-
rojaus iš tikrųjų turi ne tik šią, bet ir dar vieną pa-
antraštę: Pen and Pencil Sketches of English Society 
(Anglų visuomenės eskizai plunksna ir pieštuku). Šia 
paantrašte autorius aiškiai nurodo ne tik į lingvistinį 
kūrinio sluoksnį (plunksna), bet ir į paties sukurtas šio 
romano iliustracijas (pieštukas), kurios (Tuštybės mugei 
Thackeray‘us sukūrė apie 200 įvairių iliustracijų – inici-
alų, vinječių ir kitų skirtingo dydžio iliustracijų) jį ne tik 
dekoruoja, bet turi ir simbolinę reikšmę, papildo žodinę 
kūrinio plotmę. Pavyzdžiui, vienos iš kūrinio žodiniame 
lygmenyje neatsakytų siužeto mįslių – ar Bekė romano 
pabaigoje nužudė Džozą – teigiamą atsakymą sufleruo-
ja iliustracija, kurioje Bekė, antrąkart romano siužete, 
pavaizduota kaip Klitaimnestra64.

Tekste rasime ne vieną tiesioginę nuorodą į kūrinio 
iliustracijas kaip į skaitytojui pateikiamo pasakojimo 
elementą, natūraliai neatskiriamą nuo visumos. Pavyz-
džiui: „Ir nors viršelyje pavaizduotas moralistas, rėžiąs 

kalbą publikai (tikslus jūsų nuolankaus tarno atvaiz-
das), pareiškia, kad nedėvįs nei mantijos, nei kaspinų, 
o tik tokį pat juokdario apsiaustą, kokį vilki ir visi jo 
ganomieji“65 („And while the moralist who is holding 
forth on the cover, (an accurate portrait of your hum-
ble servant) professes to wear neither gown nor bands, 
but only the very same longeared livery, in which his 
congregation is arrayed“66) (žr. 1 pav.). Arba: „visa tai 
bus papuošta atitinkamomis dekoracijomis ir apšviesta 
žvakėmis iš paties Autoriaus kišenės“67 („the whole ac-
companied by appropriate scenery, and brilliantly illu-
minated with the Author‘s own candles“68) – žaismingai 
užsimenama būtent apie kūrinio iliustracijas.

vida Repšienė

61 plačiau žr. Rasa drazdauskienė, „koks buržujus, toks ir menas“, in: 
Knygų aidai, 2006, nr. 4, p. 2–8.

62 gérard genette, Paratexts: Thresholds of interpretation, Cambrid-
ge: Cup, 1997, p. 2–5.

63 plg. jerome j. mcgann, The Textual Condition, princeton, new 
jersey: princeton university press, 1991, p. 77.

64 plg. gordon n. Ray, The Illustrator and the Book in England from 
1790 to 1914, new york and oxford: the pierpont morgan Library 
and oxford university press, 1976, p. 75; cit. iš: jerome j. mcgann, 

op. cit., p. 80.
65 viljamas meikpisas tekerėjus, Tuštybės mugė: romanas be hero-

jaus, t. 1, iš anglų kalbos vertė stasys tomonis, vilnius: vaga, 1990, 
p. 83.

66 William makepeace thackeray, Vanity Fair, edited by peter L. shil-
lingsburg, new york, London: W. W. norton & Company, 1994, 
p. 83.

67 viljamas meikpisas tekerėjus, op. cit., p. 8.
68 William makepeace thackeray, op. cit., p. xv, išn. nr. 1.

pav. 1. Williamo makepeace’o thackeray’aus piešinys pirmojo 
„tuštybės mugės“ leidimo (1847) viršelyje
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Be to, romano pasakojime skaitytojas ras ne tik ne vie-
ną pasakotojo žodinę nuorodą į save, bet ir IX skyriaus 
pabaigoje turėtų matyti šią pasakotoją vaizduojančią 
vinjetę (žr. 2 pav.). Ši iliustracija supina dvi – fikcinę 

pasakojimo ir nefikcinę autoriaus – plotmes: juokdario 
rūbais apsirengusio ir besišypsančią kaukę nusiėmusio 
pasakotojo veidas labai primena paties Thackeray‘aus 
veidą69.

Kiekvieno Tuštybės mugės skyriaus pradžią puošia 
inicialas – pirmoji skyriaus raidė, dekoruota paveiks-
lėliu, kuriame pateikiama svarbiausio to skyriaus įvy-
kio, temos užuomina. XVI skyriaus inicialas H (žr. 3 
pav.) – aiški aliuzija į pagrindinį to skyriaus įvykį, kai 
kapitonas Rodonas Krolis ir guvernantė Bekė pabėga 
iš jo tetos namų ir slapčia susituokia. IV skyriaus ini-
cialas P (žr. 4 pav.), kuriame pavaizduota Bekė, mėgi-
nanti sužvejoti vienišą stambią žuvelę. Šios vaizdinės 
metaforos reikšmė vėliau šiame skyriuje dar aiškiau 
nušviečiama pono Sedlio (tėvo „žuvelės“, kurią Bekė 
mėgins „sužvejoti“) žodžiais, pasakytais savo žmonai: 
„Bet įsidėmėk mano žodžius: pirmoji moteris, kuri pa-
spęs jam spąstus, pasičiups jį“70 („but mark my words 
the first woman who fishes for him hooks him“71). Ta-
čiau lietuviškam šio pasakymo vertimui aiškiai trūksta 
tikslumo: nemačius iliustracijos, vertėjui žvejyba virto 
medžiokle ar brakonieriavimu („paspęs jam spąstus“). 
Tėvo žodžiai galiausiai romane išsipildo: LXV skyriaus 
iniciale T (žr. 5 pav.) Bekė ir Džozas pavaizduoti kaip 

vienos Shakespeare‘o istorinės pjesės veikėjai – tuščia-
garbis lėbautojas, būsimojo karaliaus palydovas Džonas 
Falstafas ir prostitutė Dolė Tearsheet (tεəʃi:t (tieršyt), 
angl. ‘tear’ – plėšyti, ‘sheet’ – paklodė)72, – šiame sky-

riuje Bekė, tuomet jau tapusi „seniausios profesijos“ 
atstove, galiausiai apžavi seniai gaudytą žuvelę. Taigi 
Tuštybės mugė – vienas iš iliustratyviausių pavyzdžių, 
kai grafinė medžiaga literatūros kūrinyje taip pat ko-
duojama perteikiant reikšmes, o ne vien tik pateikiama 
dekoravimo tikslais73. Sovietmečiu rengiant Tuštybės 
mugės vertimą Lietuvoje tam reikšmės neteikta, bet 
šio kūrinio nuskurdinimas / iškraipymas ignoruojamas 
ir iki šiol.

Pirmuose dviejuose šio romano vertimo į lietuvių kal-
bą leidimuose (195274 ir 1957 m.75) vertimo šaltinis visai 
nenurodytas (nurodytas tik autorius ir kūrinio pavadi-
nimas anglų kalba), o 1990 m. leidime (Pasaulinės bib-
liotekos serija76) prie autoriaus ir kūrinio pavadinimo 
originalo kalba pridėta „1933, New YorkLondon“, nors 
tai iki galo vertimo šaltinio neatskleidžia – vargu ar jis 

angLakaLbės LiteRatūRos (sovietinis) kanonas Lietuvoje

69 plačiau žr. matt macguire, „the Retreated narrator: thackeray‘s 
showman in Vanity Fair“, in: http://www.victorianweb.org/authors/
wmt/macguire1.html, (2012-01-27).

70 viljamas meikpisas tekerėjus, op. cit., p. 36.
71 William makepeace thackeray, op. cit., p. 28.
72 plg. john W. draper, „sir john falstaff“, in: The Review of English 

Studies, 1932, t. 8, nr. 32, p. 414.
73 plg. jerome j. mcgann, op. cit., p. 80.
74 viljamas meikpisas tekerėjus, Tuštybės mugė: romanas be hero-

jaus, 2 t., iš anglų kalbos vertė jonė ir stasys tomoniai, vilnius: valsty-

binė grožinės literatūros leidykla, 1952, 563 p., 3000 egz., (pratarmė 
valentinos ivaševos, p. 3–10).

75 viljamas meikpisas tekerėjus, Tuštybės mugė: romanas be hero-
jaus, 2 t., 2-asis leidimas, iš anglų kalbos vertė jonė ir stasys tomoniai, 
piešiniai davido dubinskio, vilnius: valstybinė grožinės literatūros lei-
dykla, 1957, 558 p., 529 p., 15 000 egz.

76 viljamas meikpisas tekerėjus, Tuštybės mugė: romanas be hero-
jaus, 2 t., 3-iasis leidimas, iš anglų kalbos vertė stasys tomonis, vilnius: 
vaga, 1990, 382 p., 366 p., 90 000 egz., (kn. taip pat: irena varnaitė, 
„snobizmo ir gyvenimo tuštybės kritika“, p. 348–357).

pav. 2. Williamo makepeace’o thackeray’aus piešta „tuštybės 
mugės“ iX skyriaus vinjetė

pav. 3. Williamo makepeace’o thackeray’aus pieštas „tuštybės 
mugės“ LXv skyriaus inicialas „H“
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pasikeitė. 1957 m. leidimas iliustruotas (dailininkas 
Davidas Dubinskis, kaip, beje, ir rusiško 1961 m. leidi-
mo77), tačiau ne autorinėmis iliustracijomis. Tad lietu-
viškas Tuštybės mugės vertimas, jų neturėdamas, pra-

rado visą teksto sluoksnį. Tekste nuorodos į iliustracijas 
skaitytojui gali pasirodyti miglotos, tarsi nereikalingos 
detalės, apsunkinančios teksto perskaitymą. Tokį šį ro-
maną skaitome ir iki šiol – paskutinį kartą pakartotinai 
jis išleistas 2011 m.78

Taigi koks tipiškas anglakalbės literatūros kanonui 
priklausančio kūrinio kelias iki Lietuvos skaitytojų? 
Kūrinys x, praėjęs leidybinės atrankos filtrą ir verstas 

vida Repšienė

iš neautoritetingo y šaltinio, nutolusio nuo originalo z 
variantų (ankstesniuose leidimuose dar įsuptas į so-
vietmečio skaitytojams skirtą įžanginį ar baigiamąjį 
žodį, kuriame tendencingai pristatomas autorius ir jo 

kūryba). Mūsų namų, mokyklų, universitetų ir viešųjų 
bibliotekų lentynose – daugybė tokių knygų. Kai kurios 
iš jų perleidžiamos aprengtos pagal šiuolaikinę madą. 
Tai iliustruoja postkolonijinės kritikos teiginius79, kad 
„išsivadavusios“ šalys dažnai pačios kultūriškai rekolo-
nizuojasi kartodamos kolonizatorių primestas kultūri-
nes struktūras, šiuo atveju, sovietiškai reorganizuotą 
kanoną ir toli gražu ne geriausių vertimo šaltinių pa-
sirinkimą.

77 Вильям Мейкпис Теккерей, Ярмарка Тщеславия: роман без героя, 2 
т., перевод с английского Михаила Дьяконова, [вступительная статья 
Анной Елистратовой, комментарии Мариам Черневич, иллюстрации 
Да вида Дубинского], Москва: Государственное издательство худо жест
венной литературы, 1961, 463 p., 439 p., 100 000 egz.

78 viljamas meikpisas tekerėjus, Tuštybės mugė: romanas be hero-

jaus, 2 t., 4-asis leidimas, iš anglų kalbos vertė stasys tomonis, kaunas: 
obuolys, 2011, 574 p., 525 p., 2000 egz.

79 plačiau žr. paulius subačius, „postkolonijinė kritika“, in: XX am-
žiaus literatūros teorijos, sudarytoja aušra jurgutienė, vilnius: vpu lei-
dykla, 2006, p. 299–300.

pav. 4. Williamo makepeace’o thackeray’aus pieštas „tuštybės 
mugės“ iv skyriaus inicialas „p“

pav. 5. Williamo makepeace’o thackeray’aus pieštas „tuštybės 
mugės“ Xvi skyriaus inicialas „t“
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Davei prieš mirsiant dovaną naują –
Mums savo tikrą Kūną ir Kraują.1

Eina, eina Atpirkėjas,
Ein neklystantis Teisėjas.
Prieš šį amžių Karalių
Pulkim visi ant kelių.2

...su žibintais rankose kiekvieno būrio priekyje einan-
tieji vaizdavo tam tikras scenas: vieni buvo aprengti 
šventųjų pranašų drabužiais, prieš juos nešė ašutines 
ir ietis – kankinių ženklus. Kiti buvo aprengti baltais 
ilgais drabužiais ir vaizdavo atgailaujančius. Dar kiti 
buvo papuošti auksu siūtais ir brangakmeniais išsiu-
vinėtais sparnais, jie vaizdavo dangaus angelus. Šie 
ėję taip ramiai, kad iš tikrųjų atrodė panašūs į dva-
sias. Paskui šias scenas sekė ilgos eilės poromis susta-
tytų studentų. Procesijos viduryje buvo nešamas dide-
lis auksinis kryžius, puoštas deimantais, įspūdingai 
žėrinčiais saulėje. Neįprastą spalvingą reginį stebėjo 
jo puošnumu ir dalyvių giesmėmis sužavėti vilniečiai, 
kurių tarpe būta ir daug kitatikių. Iš abiejų pusių pro-
cesiją lydėjo didelės žmonių minios: „katalikai, žydai 
su žmonomis ir vaikais, rusai, totoriai, protestantai; 
kas gyvas, metę darbą ir užsiėmimą, subėgo žiūrėti 
procesijos. Paklausti jie kalbėjo: „Atėjome pažiūrėti, 
kaip katalikai garbina savo Dievą“.3

Visos šios trys citatos vienaip ar kitaip susijusios su 
Dievo Kūno procesija: pirmosios dvi – iš šios procesijos 
metu giedamų giesmių, liudijančių Katalikų Bažnyčios 
tikėjimą į Eucharistinėje duonoje įsidabartinusį Kris-
tų. Trečioji citata – 1586 m. Vilniuje jėzuitų surengtos 
Dievo Kūno procesijos aprašymas – byloja apie procesi-
jai teikiamą reikšmę, pastangą puošnumu ir prabanga 

judanti iR demonstRuojanti:  
viLniaus dievo kūno pRoCesija

Dangė Vitkienė

pranokti kitus renginius. Tačiau iš citatų aiškėja dar ir 
tai, kad kažkas šioje procesijoje turi būti parodyta, pade-
monstruota. Kartu vienos giesmių žodžiai apie einantį 
Atpirkėją, – nuoroda, kad nešant konsekruotą Ostiją, 
kartu su tikinčiųjų minia eina pats Dievas4, – greta de-
monstracinio Dievo Kūno procesijos elemento išryškina 
judesio, judėjimo svarbą: Katalikų Bažnyčios pasirody-
mą papildo procesijos teoforiškumas5. Šiedu elemen-
tai – demonstravimas ir judesys – neatsiejami, ir proce-
sijos išsamus vaizdas galimas tik vienodai išryškinant 
jų abiejų svarbą bei juos akcentuojant ne kaip atskirus, 
o kaip tarpusavyje glaudžiai susijusius.

Tad kaip minėti elementai atsiskleidžia iš XV a. pa-
baigos – XX a. pradžios Vilniaus Dievo Kūno procesijų 
aprašymų? Būtent Vilniaus, mat čia jos buvo išskirtinės 

lyginant su kitais Lietuvos miestais – sostinėje proce-
sijos sulaukdavo itin didelio miesto gyventojų dėmesio. 
Kokią žinią neša konsekruotos Ostijos išnešimas į vie-
šumą, į ką nukreiptas šis aktas? Kaip šioje procesijoje 
atsiskleidžia judesio svarba?

liturgija

1 Dievo Kūno šventėje giedamos giesmės, kauno arkikatedros bazili-
kos vikarų kolegijos leidinys, marijampolė, 1936, p. 4.

2 ibid., p. 5.
3 stanislao Rostowski, Lituanicarum Societatis Jesu historiarum lib ri 

decem, recognoscente joanne martinov, parisiis: apud victorem pal-
mé, bruxellis: apud g. Lebrocquy, 1877, p. 147–148; cit. iš: juozas 
vaišnora, Marijos garbinimas Lietuvoje, Roma: Lietuvių katalikų moks-
lo akademija, 1958, p. 134.

4 Religijotyroje vienos iš procesijos pobūdį nusakančių skirčių pa-

grindą sudaro tai, ar procesija artinamasi link dievybės, ar dievybė 
juda kartu su procesija; plačiau žr. jan Christian gertz, „prozession i“, 
in: Theologische Realenzyklopädie, t. 27, berlin–new york: de gru-
yter, 1997, p. 591.

5 teoforinės procesijos esmę sudaro dievybės išjudinimas, jos išve-
dimas iš uždaros sakralinės erdvės (dažniausiai šventyklos) į viešumą 
tiesioginiam kontaktui su jos garbintojais bei tikinčiųjų pristatymas die-
vybei; plg. jan Christian gertz, op. cit., p. 591.

flagelantų procesija. 1349. miniatiūra iš gilles Li muisis 
„kronikos“
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demonstRuojant kovoti,  
mokyti, Įtikinti

Neaišku, kada Dievo Kūno procesija Vilniuje sureng-
ta pirmą kartą, bet jau 1467 m. jas rengė bernardinai6. 
Vis dėlto būtent jėzuitų akademinės veiklos Vilniuje 
laikais teatralizuota procesija tapo pagrindine bažnyti-
nių renginių forma7, o Dievo Kūno šventei skirtos eise-
nos – pagrindine vieša procesija8. Netrukus po Tridento 
Susirinkimo, – kuriame, kaip žinia, naujam gyvenimui 
prikelta Grigaliaus Didžiojo tezė apie meną kaip Bibliją 
neraštingiesiems9, – į Lietuvą atvykę jėzuitai procesijas 
laikė galinga, tikinčiuosius sutelkiančia priemone kovo-
je su Reformacija.

Įsigalint protestantizmui ir ėmus nykti Švč. Mergelės 
Marijos ir Švč. Sakramento kultui, buvo pradėjęs silpti 
ir procesijų praktikavimas. Procesija protestantų lai-
kyta „agresyvia aukščiausio laipsnio Romos Bažnyčios 
puikybės ir pasirodymo prieš kitatikius demonstraci-
ja“10. Antai pirmajame 1570 m. protestantų giesmy-
ne Aleksandras Rodūnietis, išvertęs eucharistinį him-

ną, į vertimo tekstą įterpė tris naujus, protestantišką 
mokymą atspindinčius posmus, kurių vienas skamba: 
„Klauskit kožnas popiežiškį, / Jog Ponas neliepęs esti / 
Kūną savo nešinėti, / Nei skrynelėsna rakinti, / Nei Mi-
šias parduoti, pirkti, / Nei žvakių apžadus statyti“11. Tad 
katalikiškosios Rerformos aktyvistai pirmiausia ir ėmė-
si gaivinti nusilpusį Švč. Mergelės Marijos ir Švč. Sak
ramento kultą, Šv. Jonų bažnyčioje rengti iškilmingas 
Marijos ir Dievo Kūno švenčių procesijas Vilniaus gat
vėmis12.

Amžininkams didžiulį įspūdį paliko pirmoji 1586 m. 
Vilniuje jėzuitų surengta Dievo Kūno procesija, kurio-
je dalyvavo jų mokyklų studentai13, ir giedoję jie taip 
puikiai, kad Vilniuje ir visoje Lietuvoje dar niekas ne-
buvo girdėjęs taip giedant14. Eisena traukė vainikais, 
žalumynais, gėlėmis ir brangiais audiniais išpuošto-
mis gatvėmis15, o sustojus garsiausi pamokslininkai 
sakė pamokslus. Lietuvos jėzuitų provincijos istorikas 
Stanislovas Rostovskis netgi užfiksavo, kad po tos pir-
mosios Dievo Kūno procesijos daugybė jaunuolių metė 
protestantų mokyklas ir įstojo į jėzuitų vadovaujamas. 
Panašias procesijas jėzuitai rengė ir vėlesniais metais16. 
Dievo Kūno procesijos, nepaprastai puošnios, vaizdin-
gos ir kaustančios dėmesį, kaskart pritraukdavo minias 
žmonių. Tad per vaizduojamąjį meną itin aiškiai iš-

dangė vitkienė

6 kamil kantak, „Życie wewnętrzne bernardynów w dobie przedre-
formacyjnej“, in: Collectanea Theologica, Warszawa, 1929, t. 10, p. 
342; cit. iš: viktoras gidžiūnas, „bernardinų gyvenimas ir veikla Lietu-
voje Xv ir Xvi a.“, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos Suvažiavimo 
darbai, Roma, 1982, t. 9, p. 84.

7 skirmantė šarkauskienė, „motiejaus kazimiero sarbievijaus 
Akmens pašventinimas (sacra Lithothesis): žanro problema“, in: Lite-
ratūra, 2004, t. 46 (3), p. 93.

8 Liepa griciūtė, „Xvii–Xviii a. bažnytinės procesijos vilniuje“, in: 
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2002, t. 21, p. 346.

9 emile mâle, L’art religieux de la fin du XVIe siècle, du XVIIe siècle 
et du XVIIIe siècle; étude sur l’iconographie après le Concile de Trente, 
Italie-France-Espagne-Flandres, 2. éd., paris: a. Colin, 1951, p. 6–27; 
cit. iš: irena vaišvilaitė, Baroko pradžia Lietuvoje, (ser. Acta Academiae 
Artium Vilnensis, nr. 6), vilnius: vilniaus dailės akademijos leidykla, 
1995, p. 20.

10 friedrich michael schiele, Leopold Zscharnack, Die Religion in 
Geschichte und Gegenwart: Handwörterbuch in gemeinverständlicher 
Darstellung, t. 2, tübingen: mohr, 1913, p. 820, cit. iš: juozas vaišno-
ra, op. cit., p. 136–137.

11 Mosvid. Die ältesten litauischen Sprachdenkmäler bis zum Jahre 
1570, herausgegeben von georg gerullis, (ser. Indogermanische Bi-
bliothek, abt. 5: Baltische Bibliothek, t. 2), Heidelberg: C. Winter’s 
universitäts-buchhandlung, 1923, p. 371; cit. iš: juozas vaišnora, op. 
cit., p. 136.

12 jan kurczewski, Biskupstwo Wileńskie: Od jego założenia aż do 
dni obecnych, zawierające dzieje i prace biskupów i duchoweństwa 
Djecezji Wileńskiej, oraz wykaz kościołów, klasztorów, szkół i zakła-
dów dobroczynnych i społecznych, Wilno: j. Zawadzki, 1912, p. 37; 
cit. iš: juozas vaišnora, op. cit., p. 136.

13 marija matušakaitė, Procesijų altorėliai Lietuvoje, marijampolė: 
ardor, 1998, p. 5.

14 stanislao Rostowski, op. cit., p. 147–148, cit. iš: juozas vaišnora, 
op. cit., p. 134.

15 marija matušakaitė, op. cit., p. 5.
16 juozas vaišnora, op. cit., p. 134.

Lesnos švč. dievo motinos paveikslas, kuriame pavaizduota 
vienuolių paulinų procesija su Lesnos švč. dievo motinos 
atvaizdu. Lietuva, XiX a. vidurys
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reikšta barokinė „įtikinimo teorija“ puikiai pasitarnavo 
Katalikų Bažnyčiai gaivinant tikėjimą realiu Kristaus 
Kūno buvimu Eucharistinėje duonoje. Reformatams ak-
centuojant žmogaus protą, Katalikų Bažnyčia į pirmą 
vietą kėlė jausmus, ir tai sulaukė tikinčiųjų atgarsio.

Ne veltui mokyklinis teatras, barokinės „įtikinimo 
teorijos“ šedevras, – o procesijos tapo viena įdomiausių 
jėzuitų teatrinės veiklos formų17, – labiausiai išplėtotas 
buvo kaip tik tuose kraštuose, kur kova su Reformaci-

ja buvo sunkiausia18. Barokinėmis bažnytinėmis eise-
nomis siekta iššaukti ir sustiprinti dalyvių religinius 
jausmus19, čia svarbią vietą užėmė bendras giedojimas, 
kuris, „greta visų kitų barokinio meno elementų, didino 
žmonių emocinę įtampą, religinę egzaltaciją“20, o alego-
rinės figūros, taikomosios dailės, architektūros darbai, 
oratorinis menas, profesionalioji bei liaudies muzika, 
šokio ir pantomimos elementai, fejerverkai, artilerijos 
pabūklų salvės, iliuminacijos ir kt. padėdavo pasiekti 
kuo didesnį dalyvių įspūdį, emocinį sujaudinimą21.

Vėliau Dievo Kūno procesijų teatrališkumas nunyko, 
nors XIX a. Dievo Kūno procesija dar minima tarp svar-
biausių Vilniaus Katedros švenčių22. Žinia, Rusijos impe-
rijos politika „lietuviškose“ gubernijose nestokojo antika-

talikiškumo, ypač po 1863 m. sukilimo. Tad bažnytinių 
procesijų rengimas varžytas, greta kitko ir siekiant iš-
vengti didelių žmonių susibūrimų. Iškilmingos, didelės 
procesijos miesto gatvėmis vėl pradėtos rengti 1905 m. 

demonstRuojant kuRti soCiaLinĮ kūną

Dalyvauti Dievo Kūno procesijose žmones ragino ne 
tik vyskupai23 – netgi atskirų amatininkų cechų statu-
tuose šiai temai skirti tam tikri nurodymai: štai XVII a. 
viduryje Vilniaus šaltkalvių cecho statuto 69 skirsnyje 
rašoma:

Tie, kurie nedalyvauja ten, kur cecho nariai privalo 
dalyvauti, o tai išvardinta straipsniuose, t. y. Dievo 
Kūno procesijose, šventųjų šventinime, viešuose ren-
giniuose, išlydėtuvėse ir sutiktuvėse Karališkųjų Di-
denybių, mūsų mieliausių vyskupų, Vilniaus vaivadų, 
kada tai nurodo kilnusis magistratas, kas tik į šiuos 
renginius neatvyks, turi būti nubaustas šešiais lietu-
viškais grašiais.24

Apie tai, kad Dievo Kūno šventės procesijoje privalo 
dalyvauti amatininkai, rašoma ir 1665 m. karaliaus 
Jono Kazimiero patvirtinto Vilniaus siuvėjų cecho sta-
tuto penktoje dalyje. Ten skelbiama, jog vyresnieji ir 
jaunesnieji tiek Romos, tiek graikų tikėjimo cecho na-
riai, kurie neatvyks į Dievo Kūno šventės procesiją, pri-
valės sumokėti pabaudą – tam tikrą dalį vaško25. O štai 
1906 m. Dievo Kūno procesijos aprašyme, t. y. pirmosios 
tokios procesijos panaikinus carinės Rusijos draudimą, 
aptinkame gėdijimą už žmonių nepasirengimą procesi-
jai. Antai žinutė iš laikraščio Kurjer litewski:

Tarp tų blogiausiųjų [kurie prieš procesiją nepasipuo-
šė namų] randame pastatą miesto valdybos, kuri dėl 
nežinomų mums priežasčių nemano, kad reikia da-
lyvauti iškilmėse. Toks mūsų miesto vadovų pasyvu-
mas stebina dar labiau dėl to, kad buvo išpuošti net 
kai kurie žydų namai.26

Štai viename to paties laikraščio 1908 m. numery-
je rašoma, kad Dievo Kūno procesijos metu „apipulti 

judanti iR demonstRuojanti: viLniaus dievo kūno pRoCesija

17 jan okón, Dramat i teatr szkolny: Sceny jezuickie, Wrocław–War-
szawa–kraków: ossolineum, 1970, p. 254; cit. iš: jūratė trilupaitienė, 
Jėzuitų muzikinė veikla Lietuvoje, vilnius: muzika, 1995, p. 113.

18 jerzy axer, „polski teatr jezuicki jako teatr polityczny“, in: Jezuici 
a kultura Polska, pod redakcją Ludwika grzebieńia i stanisława obi-
reka, kraków: Wydawnictwo Wam, księża jezuici, 1993, p. 12; cit. 
iš: eugenija ulčinaitė, „mokyklinis jėzuitų teatras – politinio Lietuvos 
didžiosios kunigaikštystės teatro dalis“, in: Literatūra, 2004, t. 46 (3), 
p. 75–85.

19 tuo metu pasaulietinėse iškilmėse parateatrinių renginių pavei-
kumo priemonės pasitarnaudavo skatinant visuomenės patriotinius 
jausmus.

20 jūratė trilupaitienė, op. cit., p. 115.
21 ibid., p. 116.
22 jan kurczewski, Kościół zamkowy czyli katedra Wileńska: w jej 

jonas Hermanavičius. dievo kūno procesija dominikonų 
gatvėje. 1906. fotografija

dziejowym, liturgicznym, architektonicznym i ekonomicznym roz-
woju, na podstawie aktów kapitulnych i dokumentów historycznych 
opracował X. j. kurczewski, Wilno: nakład i druk józefa Zawadskie-
go, 1908, p. 293; cit. iš: Liepa griciūtė, „vilniaus dievo kūno procesi-
jos XX a. pradžioje“, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 
2006, t. 28, p. 324.

23 [bernard maciejowski], Epistola pastoralis ad parochos Bernardi 
Macieiowski, S. R. E. presbyteri cardinalis, Archiepiscopi Gnesnensis, 
primatis Regni..., vilnae, 1669, p. nenumeruoti; cit. iš: Liepa griciūtė, 
„Xvii–Xviii a. bažnytinės procesijos vilniuje“, p. 346.

24 Henryk Łowmiański, Akty cechów wileńskich, t. 1, Wilno: s.n., 
1939, p. 320–321; cit. iš: jūratė trilupaitienė, op. cit., p. 117.

25 ibid., p. 320–321; cit. iš: jūratė trilupaitienė, op. cit., p. 117–118.
26 Kurjer litewski, 1906-06-03 (16), nr. 122, p. 2; cit. iš: Liepa griciū-

tė, „vilniaus dievo kūno procesijos XX a. pradžioje“, p. 325.
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čia atlieka tarpininkės vaidmenį vienijant visuomenės 
sluoksnius, t. y. į vieningą visumą sutelkiant mišrią, 
konfliktišką masę. O vieningą visumą geriausiai išreiš-
kia kūno simbolis, Bažnyčiai tai – Kristaus Kūnas.

Kaip ne kartą užsiminta, Vilniaus Dievo Kūno pro-
cesijos sutelkdavo milžiniškas miestiečių minias: tai 
byloja ir XX a. pradžioje darytos fotografijos, ir prane-
šimai spaudoje:

Vienoje fotografijoje [...] matyti įdomus momentas, kai 
vyskupas stovi prie Šv. Jonų bažnyčios įrengto alto-
riaus, o eisena tokia didelė, kad per Švč. Sakramento 
pagarbinimą priklaupę jos dalyviai jau yra kitoje – 
Dominikonų – gatvėje. To meto spaudoje rašyta, kad 
procesija buvo 40ies minučių ilgio, t. y. kad eiseną 
stebėdamas nuo pradžios, jos galą, t. y. po baldakimu 
einantį vyskupą, pamatai tik po 40ies minučių. O kur 
dar minia paprastų tikinčiųjų...33

1915 m. procesijoje dalyvavo 40 000 tikinčiųjų34, – tai-
gi bemaž trečdalis visų Vilniaus gyventojų. Tad pagrin-
do turi prielaida, kad privalėjimą ar vėliau raginimą 
dalyvauti procesijoje galima traktuoti kaip pastangą 
suvienyti miesto ir tikinčiųjų bendruomenę.

Tačiau kur minia, ten ir chaoso grėsmė. Kad minia 
būtų tokia, kokia yra bažnytinė procesija, pasak Eliaso 
Canetti, „pati švelniausia ir nekenksmingiausia masės 
forma, kokią tik galima įsivaizduoti“35, reikia ją suvie-
nyti iš vidaus.

Procesijos turėjo atitikti tam tikras normas – sociali-
nio kūno kūrimas negalėjo vykti chaotiškai ar linksmai 
vien dėl linksmumo, puošniai vien dėl puošnumo. Baro-
kinėms Dievo Kūno procesijoms tokia būdinga pastanga 
pasiekti kuo didesnį dalyvaujančiųjų emocinį sujaudini-
mą negalėjo peržengti tam tikros ribos, – ji turėjo būti 
nukreipta į dalyvaujančiųjų religinių jausmų žadinimą. 
Todėl ekstazė, egzaltacija turėjo būti sankcionuota, su-
valdyta, dozuota, antraip ji galėjo virsti orgija, anarchi-
ja, tam tikra masės maišto forma, o tada procesija būtų 
buvusi ne apjungiančioji, o griaunamoji jėga. Galėtume 
apibūdinti tai homeopatinio veikimo principu – tam 
tikra „vaistųnuodų“ dozė gydo (kuria socialinį kūną), 
tačiau padauginus – žudo ir griauna (jį ardo).

Dievo Kūno procesijos pasižymėjo griežta vidine da-
lyvaujančiųjų hierarchinio išsidėstymo tvarka (daugiau 
ar mažiau tai būdinga visoms procesijoms), o tai kartu 
išreiškė ir kasdienybėje privalančią realizuotis sociali-

langus ir susigrūsti balkonuose yra labai neetiška ir 
neestetiška, nes religinė procesija negali būti reginys 
tinginiams ar abejingiesiems“27. Daugelyje fotografijų, 
užfiksavusių Dievo Kūno procesijas, „matyti pro langus 
ir iš balkonų eiseną stebintys žmonės“28. Kaip pastebi 

Griciūtė, įdomiausia, jog ši žinutė patalpinta Kurjer li-
tewski nusikaltimų skiltyje29...

Kaip suprasti šią iš pirmo žvilgsnio keistą, net ama-
tininkų cechų statutuose fiksuojamą prievolę nepra-
leisti Dievo Kūno procesijos? Ir kaip aiškinti pustrečio 
šimtmečio vėliau išreiškiamą raginimą dalyvauti (jokiu 
būdu – priešingai negu spektaklyje arba pramoginiame 
renginyje30 – ne stebėti!)?

Jeigu sutiktume su antropologo Merwyno Jameso tei-
giniu, kad, kalbant apie Dievo Kūno šventę, kalbama ir 
apie kūną apskritai31 – tam tikrą, ypatingą kūną, Kris-
taus Kūną, bet vis dėlto kūną, – kitaip tariant, jeigu teo
loginę Dievo Kūno sampratą išplečiame iki materialios 
bei sociologinės kūno prasmės, tai tada galime teigti, 
kad Dievo Kūno procesija bendruomenėje veikia kaip 
vienijantis aktas, socialinę tvarką kuriantis aktas. Ypač 
miesto bendruomenėje, kur, kitaip negu provincijoje, 
stinga alternatyvių giminystės, ištikimybės, valdymo 
simbolių ir saitų32. Taigi ritualas reguliuoja socialinio 
kūno funkcijas: sprendžia konfliktus, subalansuoja vi-
suomenės sluoksnių santykius, įgalindamas socialinį 
kūną veikti kaip fizinio kūno organų sistemą. Bažnyčia 

dangė vitkienė

27 Kurjer litewski, 1908-06-17 (30), nr. 136, p. 2; cit. iš: Liepa gri-
ciūtė, op. cit., p. 328.

28 Liepa griciūtė, op. cit., p. 328.
29 ibid.
30 antropologo victoro turnerio išryškinama performance ir ritual 

skirtis plačiau aptariama: William o. beeman, „the anthropology of 
theater and spectacle“, in: Annual Review of Anthropology, 1993, t. 
22, p. 369–393.

31 merwyn james, „Ritual, drama and social body in the Late medi-

eval english town“, in: Past and Present, 1983, nr. 98, p. 4.
32 ibid.
33 Liepa griciūtė, op. cit., p. 327.
34 Kurjer litewski, 1915-05-25 (06-07), nr. 134, p. 1; cit. iš: Liepa gri-

ciūtė, op. cit., p. 327.
35 elias Canetti, Masė ir valdžia, iš vokiečių kalbos vertė alfonsas 

tekorius, (ser. Atviros Lietuvos knyga), vilnius: alma littera, 2003, 
p. 181.

jonas Hermanavičius. dievo kūno procesija vilniaus gatvėje. 
1906. fotografija
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nę tvarką: net jeigu atskirose šalyse ar regionuose Ka-
talikų Bažnyčios procesijos turi specifinių, nacionalinių 
bruožų, visais laikais stengtasi laikytis bendrai nusta-
tytos visuotinės tvarkos ir papročių. Vilniaus gatvėmis 
traukiančios Dievo Kūno procesijos daugeliu atžvilgių 
išliko nepakitusios ar mažai pakitusios iki pat XX a. 
pirmos pusės.

Pastovumas svarbus palaikant socialinę tvarką. An-
tai Vilniaus jėzuitų kolegijos dienoraštis kiek neįprastu 
būdu, bet gerai iliustruoja Dievo Kūno procesijos nekin-
tamumą36. Neįprastu, nes dienoraštį rašę asmenys tik 
užsimena apie patį faktą: dažniausiai paminima, kas 
laikė mišias, kokia kalba sakė pamokslą ir pan., tačiau 
visai nekalbama apie procesijos apipavidalinimą, jos 
prasmę. Jeigu nebūtų išlikę Dievo Kūno procesijų pro-
gramų, kuriose fiksuojamas šių procesijų iškilmingu-
mas, prabanga ir reikšmė, tai iš dienoraščio susidary-
tume įspūdį, kad tai buvusios paprastos, neefektingos 
eisenos. Paminimi nebent netikėti, neįprasti įvykiai, 
kaip antai arklių užtrypti dalyviai. Dominuojantys prie-
rašai „kaip įprasta“ ir pan. byloja ne vien tai, kad Dievo 
Kūno ir apskritai bet kuri kita procesija buvo įprastas 
dalykas, bet ir tai, kad jai buvo būdingas pastovumas. 
Mat ji vyko konkrečią dieną, kiekvienąsyk laikantis 
griežtai nustatytos tvarkos, hierarchinio išsidėstymo, 
kelis amžius einant tuo pačiu keliu: Vilniuje pirmoji 
stotis buvo prie šoninio Katedros portiko iš miesto pu-
sės, antroji prie Šv. Jonų bažnyčios, trečioji prie Rotu-
šės (vėliau prie teismo tribunolo). Ketvirtoji iš pradžių 
buvo prie Šv. Marijos Magdalietės, o vėliau šalia Šv. 
Kryžiaus (bonifratrų) bažnyčios37. 1906 m. atnaujinus 
procesiją dvi pirmosios stotys liko senojoje vietoje, tik 
trečioji persikėlė prie Šv. Kotrynos, o ketvirtoji – prie 
Šv. Jurgio bažnyčios38. Nuo ketvirtosios stoties procesija 
Šv. Jurgio (dabar Gedimino) prospektu pajudėjo atgal 
link Katedros aikštės, kur visus palaimino vyskupas39. 
Pasak Liepos Griciūtės, ir 1906 m., ir vėlesnių metų iš-
kilmės vyko panašiai: pirmiausia Katedroje buvo auko-
jamos šv. Mišios, o paskui eidavo bendra procesija mies-
to gatvėmis. Tik nuo 1908 m. procesija iš ketvirtadienio 
buvo perkelta į sekmadienį40.

Dievo Kūno procesijos pastovumą liudija ir ištisus 
šimtmečius mažai kitęs estetinis vaizdas. Pasak Gri-
ciūtės, netgi XX a. pirmoje pusėje laikytasi dar XVII a. 

parašyto Romos apeigyno reikalavimo, skelbiančio, kad 
„Bažnyčia ir kelkraščiai, kuriais bus einama, išpuošia-
mi audeklais, puošniais užtiesalais bei šventųjų pa-
veikslais, tačiau ne profaniškomis ir paprastomis fi-
gūromis, o vertingais puošmenimis“41. Namai, kaip ir 
anksčiau, puošti kilimais bei gobelenais. Tad Rusijos 
imperijos įvesti apeigų suvaržymai ir draudimai di-
desnės įtakos tradicijai neturėjo, pokyčiai įvyko vėliau, 
jau XX a.42

eRdvės sakRaLiZavimas:  
nukReiptumas Į išoRę iR judėjimas Ratu

Kiekviena procesija pirmiausia yra judėjimas, vis dėl-
to judesio svarba skirtingose procesijose nevienoda. Pa-
gal tai procesijas galima skirstyti į dvi grupes: kai pa-
prasčiausiai einama nuo vieno taško iki kito, taigi pats 
judesys čia tėra priemonė tikslui pasiekti (laidotuvių 
procesijos, žengimas prie altoriaus mišių metu ir t. t.), 
ir kai pats judesys (ryškiausiu pavidalu tai atsiskleidžia 

Dievo Kūno procesijos tradicijoje) – tokiose procesijose 
netgi stotis, prie kurių sustojama, galima laikyti judesio 
dalimis. Kalbant apie šias procesijas itin svarbu tai, kad 
tuo momentu, kai baigiasi judėjimas – o juk procesija vi-
sada juda tik į priekį, – baigiasi ir pati procesija.

Kaip matyti iš aprašymų, Vilniaus Dievo Kūno pro-

judanti iR demonstRuojanti: viLniaus dievo kūno pRoCesija

38 ibid.
39 Liepa griciūtė, „vilniaus dievo kūno procesijos XX a. pradžioje“, 

p. 326–327. autorė čia daugiausia remiasi plačiausiai vilniaus dievo 
kūno procesijas aprašiusiu laikraščiu Kurjer litewski.

40 ibid., p. 327.
41 Rituale Romanum Pauli V. Pontificis Maximi iussum editum, Co-

loniae agrippinae apud ioannem kinckium, anno m. dC. XXviii, p. 
245; cit. iš: Liepa griciūtė, „Xvii–Xviii a. bažnytinės procesijos vil-
niuje“, p. 346.

42 Liepa griciūtė, „vilniaus dievo kūno procesijos XX a. pradžio-
je“, p. 323.

kanutas Ruseckas. dievo kūno procesija vilniuje. 
1846. drobė, aliejus

36 žr. Vilniaus jėzuitų kolegijos dienoraštis, 1710–1723 metai = Dia-
rium Collegij Societatis Iesu ab anno 1710 ad anni 1723 septembrem 
exclusive, parengė irena katilienė, tekstus iš lotynų kalbos vertė irena 
katilienė, nadežda malinauskienė, birutė žindžiūtė, (ser. Fontes his-
toriae Universitatis Vilnensis), vilnius: baltos lankos, vilniaus universi-
teto biblioteka, 2004, p. 15, 31, 63, 101, 137, 197, 247, 303, 363, 413, 
461, 513, 569, 613.

37 Liepa griciūtė, „dievo kūno procesijos vilniuje“, in: Paveikslas 
ir knyga: LDK dailės tyrimai ir šaltiniai: straipsnių rinkinys, sudarytoja 
tojana Račiūnaitė, (ser. Acta Academiae Artium Vilnensis. Dailė, nr. 
25), vilnius, 2002, p. 108.
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cesijai taip pat būdinga judėjimo ratu schema (nors, 
suprantama, miesto gatvėmis procesija negali išlaikyti 
taisyklingos apskritimo formos, – vis dėlto svarbiau-
sia, kad ratas užsidaro), tad ir grįžimas į tą patį tašką, 
iš kurio išeita, įgyja ypatingą reikšmę – fizine prasme 
net ir pasibaigęs judėjimas (o tai, kaip minėta, reiškia 
ir procesijos pabaigą) rato schemos dėka, pasak Karlo 
Rahnerio, „nesiliauja sukęsis [...] taigi vieną kartą per 
metus mums, krikščionims, kasdienybės kelias virsta 
via triumfalis, ir mes einame iš paskos tam, kuris, neš-
damas savyje gyvybę, tapo mūsų gyvenimu, pasidali-
jęs su mumis savo mirtimi. Jis eina nesustodamas“43. 
Kaip gi „kasdienybės kelias virsta via triumfalis“? Kar-
tu kaip atsiskleidžia teoforinis Dievo Kūno procesijos 
charakteris?

Dievo Kūno procesijoje svarbų vaidmenį atlieka erd
vė, per kurią ir kurioje juda procesija. Judėjimas ir erd
vė glaudžiai susiję, erdvė niekada nelieka ir negali likti 
nuošalyje: judant erdvė apleidžiama, peržengiama, į ją 
įžengiama. Judesiu procesija sujungia skirtingas erd
ves į vieną, taip sukurdama savo erdvę. Taip procesija 
tarpusavyje apjungia žmones, kurie bendru veikimu ir 
bendru to veiksmo tikslu kuria savo tapatybę (bendruo-
menės, miesto, regiono, šalies, religijos pagrindu ir t. t.). 
Taigi sąlytis su erdve daro įtaką ne tik pačiai erdvei, bet 
ir procesijos dalyviams.

Nežiūrint kultūrinių skirtumų lemtos įvairovės, teo-
forinio pobūdžio procesijos kaip ritualo tikslas yra bend

ras visoms kultūroms – tai erdvės sakralizavimas, laiki-
nas ribos tarp sakralumo ir profaniškumo pašalinimas, 
atsiribojimas nuo kasdienio laiko ir kasdienės erdvės. 
Teoforinėms procesijoms labiausiai būdinga tai, kad jos 
paveikia, pakeičia tą erdvę, į kurią įžengia, per kurią 

pereina. To pokyčio esmę sudaro erdvės pašventinimas.
Kartu šioje procesijoje labai ryški vidaus–išorės prieš-

stata. Judėjimas joje pabrėžtinai orientuotas į išorę. 
Dievo Kūno procesija, iš vidaus į išorę išnešdama tai, 
kas yra šventa, ją, profanišką išorę, pašventina. Dievo 
Kūno procesijoje nešamas Švč. Sakramentas bei liturgi-
niai reikmenys – monstrancija, kryžius, vėliavos, altorė-
liai, žibintai, paveikslai (Vilniaus Dievo Kūno procesijo-
se iki XIX a. dar ir gyvieji paveikslai)44 ir kt. yra lyg tam 
tikri mediatoriai, kurių dėka apsireiškia dievybė arba 
sakralizuojančioji jėga.

Dievo Kūno procesijoje erdvės pašventinimas pir-
miausia vyksta per Švč. Sakramente įsidabartinusį 
Kristų. Pats Kristus negali liesti žemės, kelio, kuriuo 
einama, todėl jis nuklojamas gėlėmis, kilimais ir pan. 
Taip esamas žemiškas kelias, kaip skelbia pradžioje 
cituota giesmė iš XX a. pirmos pusės giesmyno, paruo-
šiamas eiti Dievui: iš viršaus kelią dengia smilkalų dū-
mai ir nešamas baldakimas, iš šonų kelio ribas ženklina 
vėliavų, altorėlių, žibintų smailės ir pan.

Puošybos elementai ir vidinei erdvei įprastos deta-
lės (kaip antai namus puošiantys kilimai, gobelenai ir 
kitokie medžiagos audeklai) padeda išorinėje erdvėje 
sukurti sakralią erdvę, kuri turi daug bendrumų su 
vidine erdve, tačiau, kitaip negu pastaroji, yra judanti, 
kilnojama45. Tuo gerai iliustruojamas teoforinis Dievo 
Kūno procesijos charakteris – procesija juda ne link to, 
kas sakralu, o pati šventybė juda kartu su procesija ir 

pašventina tą erdvę, kuria juda. Dievas ir žmonių minia 
šioje procesijoje lydi vienas kitą. Išorinės, profaniškos 
erdvės puošimas tad yra tarytum „lakmuso popierėlis“, 
akims regimai parodantis, kaip į profanišką erdvę išne-
šamas Dievo Kūnas viską pašventina.

dangė vitkienė

43 karl Rahner, „Corpus Christi. pakeliui su viešpačiu“, in: www.ber-
nardinai.lt, (2004-06-13).

44 kitose procesijose šią liturginių reikmenų gretą papildo statulos, 
relikvijoriai su relikvijomis ir pan.

45 sabine felbecker, Die Prozession: Historische und systemati sche 
Untersuchungen zu einer liturgischen Ausdruckshandlung, (ser. Müns -
teraner theologische Abhandlungen, 39), altenberge: orus, 1995, 
p. 443.
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atLeisti iR susitaikyti

Bernhard Schlinck

i

Vaikystėje mano dienos baigdavosi malda. Prieš pabu-
čiuodama mane ir palinkėdama labos nakties, mama 
prižiūrėdavo, kad aš padėkočiau Dievui už per dieną 
patirtą gera, prisipažinčiau jam, ką padariau negerai, ir 
pažadėčiau taisytis, papasakočiau jam, ką ketinu veikti 
kitą dieną, ir paprašyčiau jo pagalbos, kad patikėčiau jo 
malonei tuos, kurie, kaip žinojau, sirgo ar buvo prislėgti 
liūdesio. Jei nebūdavo daug dalykų, už kuriuos turėjau 
dėkoti, kuriuos privalėjau išpažinti, papasakoti ar pa-
tikėti, maldą užbaigdavau „Tėve mūsų“.

Vieną vakarą paprašiau Dievo atleisti už tai, kad 
įskaudinau brolį ar kažkurią seserų. Pabaigus maldas, 
mama pasiteiravo, ar aš prašiau pačius brolį ar seserį 
man atleisti. Ne, nebuvau prašęs. Tuomet aš neturįs 
teisės prašyti Dievo, kad jis man atleistų. Dievas ne-
atleidžiąs, kol mes nemėginame išprašyti, kad mums 
atleistų įskaudintieji. Tik tada, kai šis mūsų mėgini-
mas nepavykstantis, nes kitas žmogus esąs pernelyg 
įsiskaudinęs, pernelyg užsispyręs ar pernelyg įtikėjęs 
savo teisumu, arba dar tada, kai kitas nebegalintis at-
leisti, nes esąs miręs, mums valia prašyti, kad Dievas 
atleistų. Skambėjo taip, tarytum Dievas nė neturėtų 
teisės atleisti, kol įskaudintas kitas žmogus nepasinau-
dos savo teise atleisti arba neatleisti.

Mano tikinti motina to galvoje veikiausiai neturėjo. 
Tačiau ji tikrai tikėjo, jog Dievo malonė yra ta, kad jis 
atleisdamas išvaduoja mus nuo kaltės naštos tada, kai 
mes nebegalime pasiekti, kad mums atleistų įskaudin-
tieji. Tam Dievas mums reikalingas, tam jį turime. Jei-

gu jo netikime, galime šaipydamiesi ar pavyduliaudami 
sakyti, girdi, tie, kurie jį tiki, tam jį ir išradę.

Tas, kuris netiki atlaidaus Dievo, turi gyventi slegia-
mas kaltės, už kurią nebegali išprašyti įskaudintojo at-
leidimo. Atleidžiant aukos niekas negali pavaduoti; kė-
sinimasis suteikti atleidimą kito vardu yra įžūlybė. Ir 
prašant atleidimo, tiesa, galimas užtarimas ar tarpinin-
kavimas, bet ne pavadavimas. Mat prašymo atleisti prie-
laida yra ta, kad piktadarys prisipažįsta padaręs pikta, 
įskaudinęs auką ir užsitraukęs kaltę, ir kad jis pripažįsta 
aukos teisę atleisti arba neatleisti, išvaduoti jį nuo kaltės 
ar palikti su kaltės našta. Niekas už jį to padaryti negali.

ii

Tačiau dažnai esama ne vien piktadario, aukos ir gal-
būt dar Dievo. Dažnai greta tikrosios aukos nuo pikta-
darystės kenčia ir kiti, artimieji ir bičiuliai. Tėvų trauma 
gali toliau tverti kaip vaikų ir net vaikaičių traumos.

Esama tokio įsipainiojimo į aukos lemtį, bet esama ir 
įsipainiojimo į piktadarystę. Žmogus, pikto darbo ne-
padaręs, galbūt apie jį žinojo, jį matė ar tyčia nusisuko, 
kad jo nematytų, nepasirūpino užkirsti jam kelią bei pa-
gelbėti aukai. Be to, į piktadario kaltę įsipainiojęs ir tas, 
kuris, žinodamas apie neatleistą ir nepasmerktą piktą 
darbą, solidarizuojasi su piktadariu ir taip jį palaiko. 
Čia galioja senas teisės principas, pagal kurį gentis, ku-
rios narys nužudė kitos genties narį, privalo savo nario 
išsižadėti, jei nenori būti laikoma atsakinga už piktada-
rystę. Šis principas ir yra racionalusis kolektyvinės kal-
tės branduolys. Kolektyvas kaltas ne todėl, kad apskri-
tai yra su piktadariu susijęs kraujo, tautos ar religijos 
ryšiais, bet dėl to, kad palaiko apibrėžtus, konk rečius 
santykius su individualiu, konkrečiu asmeniu, kad so-
lidarizuojasi su piktadariu, nereikalaudamas, kad šis 
atsiskaitytų, ir netraukdamas jo atsakomybėn.

Ir įsipainiojimas į aukos lemtį, ir įsipainiojimas į pik-
tadarystę išeina už vienos kartos ribų. Ir piktadarių 
vaikai, net vaikaičiai priversti rinktis, ar išsižadėti soli-
darumo su piktadariu, ar likti su juo solidariems, šitaip 
įsiveliant į piktadario kaltę. Tik provaikaičiams ar bent 
jau proprovaikaičiams, nebesutinkantiems piktadario 
kaip gyvo asmens, šios būtinybės rinktis nebelieka kaip 

beRnHaRd sCHLink (g. 1944) – teisininkas, rašytojas. po ha-
bilitacijos (1981) – viešosios teisės profesorius bonos, berlyno 
Laisvajame universitete, 1988–2006 m. šiaurės Reino–vestfa-
lijos žemės konstitucinio teismo teisėjas. Rašytojo karjerą pra-
dėjo 1987 m. nuo kriminalinių romanų, 1995 m. pasirodęs 
Skaitovas (Der Vorleser) schlinkui pelnė greitą tarptautinį lite-
ratūrinį pripažinimą. skelbiamą tekstą, perdarytą iš paskaitos, 
skaitytos 2004-11-01 goethe’s institute johanesburge ir publi-
kuotos esė rinktinėje Vergangenheitsschuld. Beiträge zu einem 
deutschen Thema  (Zürich: diogenes, 2007), iš vokiečių kalbos 
vertė Antanas Gailius. 



406 naujasis židinys-aidai  2012  /  6

gyvenamojo pasaulio iššūkio, jiems valia piktadariui 
vien per atstumą pritarti ar jį smerkti, heroizuoti ar 
prakeikti, – kaip ir visus kitus istorijos veikėjus. Šis 
rinkimasis yra sunkus. Vaikai lengvai neatstumia savo 
tėvų, vaikaičiai – senelių. Kai kurie to tiesiog neįsten-
gia, ir tada jų įsivėlimas įgyją lemties atspalvį, – tokį 
lemties atspalvį įgyja ir kolektyvinės kaltės vaizdinys.

Kai piktadarystė paliečia ne tik tikrąją auką, bet ir jo 
žmoną, tėvus ir vaikus, šių, – nors jie ir negali atleisti 
už tai, ką piktadarys padarė aukai, – už jiems patiems 
sukeltą kančią piktadarys gali prašyti atleidimo, o jie 
gali arba atleisti, arba neatleisti. Kai antroji karta yra 
įsipainiojusi iš dalies į piktadarystę, o iš dalies – į au-
kos lemtį, aukų vaikų trauma atitinka piktadarių vaikų 
naštą. Tačiau ši atitiktis yra menka. Vaikai, įsipainioję į 
aukomis tapusių tėvų kartos lemtį, ir vaikai, įsipainioję 
į tėvų kartos piktadarystes, priklauso, tiesa, tai pačiai 
kartai ir yra įsipainioję dėl tos pačios piktadarystės. Ta-
čiau jie negali nei prašyti atleidimo už šią piktadarystę 
kaip piktadarių vaikai, nei atleisti kaip aukų vaikai. Jie 
nėra vieni kitiems nei piktadariai, nei aukos.

iii

Jaunas vokietis, koncentracijos stovykloje tarnavusio 
esesininko vaikaitis, kuris, vieną dieną suvokęs, ką pa-
darė mylimasis senelis, apsisprendžia atsiteisti ir pa-
rodyti atgailos ženklą, dirbdamas kibuce, negali viltis, 
kad sulauks atleidimo iš ten sutikto jauno žydo, koncen-
tracijos stovyklos aukos vaikaičio. Dėl to, kad mylėjo se-
nelį ir nenutraukė su juo ryšių, jaunajam žydui jis nepa-
darė nieko pikta, už ką turėtų prašyti atleidimo. Lygiai 
taip ir jaunasis žydas, jeigu yra traumuotas koncentra-
cijos stovyklos auka tapusio senelio lemties, negali nei 
už šią traumą priekaištauti jaunajam vokiečiui, nei jos 
atleisti. Vis dėlto įsipainiojimo piktadarystėje ir aukos 
lemtyje atitiktis leidžia suprasti, kad jaunasis vokietis 
ir jaunasis žydas gali suvokti, jog jų gyvenimai yra su-
sipynę, jog jiedu gali išgyventi save kaip du žmones, ku-
riems yra apie ką pasikalbėti ir ką išsiaiškinti.

Trečiojoje ar ketvirtojoje kartoje šis susipynimas bai-
giasi, piktadarių ir aukų įpėdinių santykiai darosi pap
rastesni. Tačiau net ir tada vis randasi mintis, kad pri-
valu prašyti atleidimo – ypač už neteisybes, padarytas 
imperialistinės ir kolonialistinės priespaudos, išnaudo-
jimo, pavergimo ir žudynių. Namibija reikalauja, kad 
Vokietija prašytų atleidimo už žiaurumą, su kuriuo 
vokiečiai prieš 100 metų nuslopino hererų sukilimą. 
Hererai įtikimai argumentuoja, girdi, šis nuslopinimas 
padaręs ilgalaikį ir neatitaisomą poveikį jų genties is-
torijai. Tačiau istorijos poveikis visuomet yra ilgalaikis 
ir neatitaisomas. Žiauriai sukilimą numalšinusių vo-
kiečių kaltė jau seniai drauge su jais palaidota, o ir jų 
vaikai bei vaikaičiai, įsipainioję į tėvų ir senelių kaltę, 

seniai pasimirę. Jei šiandieniai vokiečiai prašytų atlei-
dimo, o šiandieniai hererai jiem tokį atleidimą suteiktų, 
tai būtų vien tuščias ritualas, beje, dar ir reiškiąs nepa-
garbą anuometiniams hererams. Jų kova su žiauriais 
priešais vokiečiais, jų didvyriškas pralaimėjimas, jų 
skausmas ir sielvartas yra jų tapatybės ir orumo dalis. 
Tik jie ir tik jie vieni turėjo teisę švelnumu ar rūstybe, 
smerkimu ar atleidimu ginti savo tapatybę ir orumą. 
Niekam nevalia į šią jų teisę kėsintis.

Atleidimas yra pernelyg egzistencinis dalykas, kad 
būtų leistina jį paversti politiniu ritualu, suteikiant 
politikams progą pasirodyti su žmogišku, sukrėtimo 
kupinu veidu. Vidaus reikalų ministras, prašąs atleisti 
už žalą, jo šalies futbolo sirgalių padarytą kitame kraš-
te, kardinolas, prašąs atleisti už kančias, kurias jam 
pavaldūs kunigai sukėlė jiems patikėtiems vaikams, 
policijos viršininkas, prašąs atleisti už žiaurumą, kurio 
jo policininkai griebėsi dalyvaudami operacijoje, – visų 
jų kalbos yra tuščios. Galbūt policijos viršinininkas de-
ramai neprižiūrėjo savo policininkų, gal kardinolas ne-
kreipė dėmesio į vaikų ir tėvų skundus, o vidaus reikalų 
ministras nesirūpino siautėti linkusių futbolo sirgalių 
problema. Tada jie kalti patys. Prašyti atleidimo už 
savo kaltę yra svarus dalykas, o prašyti atleidimo už 
kitų kaltes – visai pigus.

Atleidimas yra ir pernelyg egzistencinis reikalas, kad 
būtų leistina atsiprašymą, reikalavimą atsiprašyti ir 
atleidimą naudoti kaip strateginį ar taktinį žingsnį de-
rybose ir sutartyse dėl žalos atlyginimo. Teisę atleisti ar 
neatleisti turi tik auka savo piktadariui. Dėl to, ko ne-
atleidžia auka, atleidžiamai negali spręsti nei artimie-
ji, nei įpėdiniai ir bičiuliai, nei juo labiau politikai. Tai 
lieka piktadario ir jo kaltėje įsipainiojusių žmonių naš-
ta. Pasaulis pilnas kaltės, kuri nėra atleista ir jau nie-
kados negalės būti atleista – nebent ją atleistų Dievas.

iv

Tačiau atleidimas nėra vienintelis būdas taip reaguo-
ti į įskaudinimą, kad jis ne toliau tvinktų, bet būtų už-
baigtas. Įskaudinimai gali būti pasmerkti, gali būti už-
miršti arba jų slegiamoji reikšmė gali būti pašalinama 
per susitaikymą. Ypatinga atleidimo ir susitaikymo gi-
minystė atsiskleidžia žvelgiant į tuos, kurie gali atleisti 
ir pasmerkti, užmiršti ir susitaikyti.

Atleisti gali tik auka, o pasmerkti – bet kas. Sakyda-
mi „bet kas“, turime galvoje ir auką, nors ji ir būtų per-
nelyg paliesta ir suinteresuota, kad gebėtų visai teisin-
gai įvertinti piktadarį. „Pasmerkti“ reiškia abu dalykus: 
ir kaltinimą piktu darbu, už šį darbą dar ne baudžiantį, 
o tik jį nusakantį ir priskiriantį piktadariui, ir teisingą 
bausmės skyrimą. Auka gal ir nepajėgi teisingai nu-
bausti, bet tikrai pajėgi apkaltinti piktadaryste.

Užmiršti irgi gali bet kas. Sykiais žmogus būna 

beRnHaRd sCHLinCk
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pernelyg giliai įskaudintas, kad galėtų šį įskaudini-
mą pamiršti. Tačiau nuolatos matome, kaip žmogus, 
taip giliai įskaudintas, jog esame linkę manyti, kad 
užmiršti jis neįstengs, galiausiai vis dėlto užmiršta.

Kas kita, nei negebėjimas teisingai pasmerkti ar už-
miršti, – kuris randasi dėl to, kad žmogus yra pernelyg 
paliestas ir suinteresuotas, arba dėl to, kad įskaudini-
mas yra pernelyg gilus, – yra praradimas teisės smerk-
ti ar užmiršti. Tam, kuris sėdi stiklo namuose, nevalia 
švaistytis akmenimis, – kas pats gali būti kaltinamas, 
negali kaltinti kitų. Žinia, teisinėje valstybėje sankcio-
nuojamas ir teisės pažeidimas teisę pažeidusio asmens 
atžvilgiu, ir jei kaltinimas teisingas, jis teisingas nepri-
klausomai nuo to, kas jį pateikia. Šia prasme tas, kuris 
pats privalo paklusti nuosprendžiui, tiesiogiai nepra-
randa teisės smerkti. Tačiau jis netenka pasitikėjimo. 
Jo teisė smerkti nepripažįstama, jei jis nepatikina su-
prantąs, kad iš jo lūpų kaltinimas yra įtartinas, ir ne-
paaiškina, kodėl vis tiek kaltinti imasi. Ir tam, kuris 
tvirtina užmiršęs savo padarytą nedorą darbą, šis už-
maršumas nėra pripažįstamas, ir čia jau nebepadeda 
jokie patikinimai ar aiškinimai. Kaip jis gali leisti sau 
užmiršti, ką yra padaręs, – reakcija čia tik negalėjimas 
patikėti ir pasipiktinimas. Nedoro darbo užmiršimas 
nenuima nuo piktadario kaltės 
naštos, kaip ją nuima atleidimas, 
tačiau padaro šią naštą lengves-
nę, o piktadariui nevalia pačiam 
sau lengvintis gyvenimo. Užmirš-
ti ir pasmerkti yra kitų teisė – 
bendruomenės, drauge su auka.

Susitaikymo atveju dalyvių ra-
tas irgi yra nedidelis. Sąvokų is-
torijos požiūriu taip buvo ne vi-
sados; iš pradžių susitaikymo 
sąvoka buvo artima pasmerkimo 
sąvokai, ji aprėpė piktadarystės 
priskyrimą piktadariui ir nusta-
tymą atsiteisimo, kurį piktadarys, 
norėdamas išvengti keršto ir at-
kurti teisinę taiką, privalėjo atlik-
ti. Iš teisės bendrininkų paskirto 
atsiteisimo radosi, viena vertus, 
valstybės paskiriama ir vykdoma 
bausmė, ir, antra vertus, – vals-
tybės reguliuojamas žalos atlyginimas, o susitaikymo 
sąvoka imta vartoti tiems taikos atkūrimo tarp žmonių 
atvejams, kai jokia sankcija nėra paskiriama. Pietų 
Afrika, kuri, pasibaigus apartheido laikams, pasirinko 
truth and reconciliation, tiesą ir susitaikymą, norėjo 
kaip tik ne pasmerkti ir nubausti, atstumti ir atskirti, 
bet institucionalizuotais, santūriais susitikimais taip 
taisyti pakenktus piktadarių ir aukų santykius, kad jie 
galėtų toliau ar iš naujo gyventi drauge.

Tačiau susitaikymo dalyviai gali būti ne vien piktada-
riai ir aukos, bet ir į piktadarystę bei aukos lemtį įsivėlę 
vaikai ir vaikaičiai, priešai, abiejose pusėse kitus laikan-
tys piktadariais, o save – aukomis, priešai, kurie sykiu 
yra ir piktadariai, ir aukos, net susivaidiję draugai ir 
mylimieji, galbūt tik netyčia kits kitą įskaudinę, vienas 
su kitu prasilenkę ar vienas kitą praradę, – tiesiog visi, 
kurių tarpusavio ryšiai yra pažeisti. Nuo atleidimo su-
sitaikymas skiriasi tuo, kad kaltės našta nėra nuimama 
nuo kaltininko pečių, ji tik truputį palengvinama. Dėl 
kaltės tolimesnis bendras gyvenimas nebeturi žlugti.

Susitaikymas reiškia bent pripažinimą, kad kitas 
žmogus yra toks pat, kaip ir tu pats, ir įžvalgą, kad šios 
lygybės gali ir turi pakakti taikingam bendrabūviui su-
kurti. Retsykiais susitaikymo dalyviai gali ir įsitikinti, 
kad jų bendrabūvio pamatai yra turtingesni. Tuomet 
partijos, atmindamos savo bendrą atsakomybę už kraš-
tui iškilusius pavojus, sudarinėja neįprastas koalicijas, 
įmonės, regėdamos grėsmingą konkurenciją, jungiasi, 
katalikai ir protestantai priešiškoje aplinkoje drauge 
švenčia Eucharistiją, o susivaidiję įsimylėjėliai susivo-
kia, kad meilė svarbesnė už jų vaidus. Susitaikymas 
mėgina visus skiriančiuosius dalykus įveikti tuo, kas 
jungia, – pradedant lygybe ir baigiant meile. 

Susitaikymui reikalingi bent du dalyviai. Gali būti, 
kad du asmenis, kurių santykiai yra pažeisti, sutaiko 
trečiasis, o gali susitaikyti arba būti sutaikyti ir daug 
asmenų, kurių santykiai yra pažeisti. Asmuo gali būti 
pernelyg įskaudintas, kad taikytųsi, arba gali ryžtis 
taikytis tik tuo atveju, jei pirma įvyksta pasmerkimas 
arba atleidimas. Tačiau jeigu du asmenys yra pasiryžę 
susitaikyti, nėra pagrindo ginčyti, kad jie tai gebės pa-
daryti ar kad turi teisę taip daryti. Tiesa, jei politikai 

atLeisti iR susitaikyti
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susitaikymą demostruoja taip, tarytum jų apsikabini-
mas galėtų pataisyti ne vien jų pačių, bet ir tautų ar 
partijų pakenktus santykius, tai ir šių pretenzijų atveju 
privalu pabrėžtinai tvirtinti, kad susitaikyti gali tik tie, 
kurių santykiai yra pakenkti. Ne tik atleidimo, bet ir 
susitaikymo atveju pavaduoti yra neįmanoma.

v

Kai remiamasi truth and reconciliation, tiesa ir su-
sitaikymu, tuomet tiesa padaroma susitaikymo prie-
laida. Pietų Afrikos įsteigtoje Truth and Reconcilia-
tion Comission piktadariai turėjo iš tiesų išpažinti savo 
darbus aukų akivaizdoje, jei nenorėjo prarasti amnes-
tijos už juos, – tai buvo grasinimas, kuris, tiesa, pikta-
dariams buvo įgyvendinamas taip pat retai, kaip retai 
tebuvo skiriama ir aukoms pažadėta kompensacija. Jei 
tik apskritai sekėsi pažadinti dalyvių ryžtą taikytis, už 
tai derėjo dėkoti ne vien tiesiog tiesai. Sekėsi tada, jei 
piktadarys pasirodė ir stojo prieš komisiją, jei jis klau-
sėsi, atsakinėjo į klausimus ir davė parodymus, ištver-
damas aukų emocijas ir pats neslėpdamas savųjų. Idant 
įstengtų piktadarį pripažinti sau lygiu, auka privalo jį 
suprasti, net jei įstengtų suprasti vien purtydama gal-
vą, o tada, vien purtydama galvą, gebėtų pripažinti ir 

taikytis. Susitaikymo prielaida yra tiesa, kuri gali būti 
suprantama, susitaikymo prielaida yra supratimas.

To nėra nei atleidimo, nei pasmerkimo atvejais – o 
tai, kad supratimas ir užmiršimas nevyksta drauge, yra 
ir šiaip akivaizdu. Tas, kuris linkęs kitam atleisti, yra 
laisvas kitą suprasti arba ir jo nesuprasti; suprasti kito 
jis neprivalo, atleisdamas jis gali savo taiką sudaryti 
veikiau su savimi, o ne su kitu, su kuriuo jis trokšta pa-
galiau viską baigti, apie kurį nebenori daugiau galvoti 

ir kurio nenori suprasti. Pasmerkti irgi galima nesisten-
giant suprasti; ankstesnėse teisėtvarkose piktadariui 
nuteisti ir paskelbti jam nuosprendį pakako tikrumo, 
kad piktadarystė padaryta, o šiandien pakanka tikru-
mo, kad ji padaryta suvokiant, kad tai piktadarystė, ir 
laisva valia ar dėl aplaidumo.

Nėra taip, kad supratimas neturėtų nieko bendra su 
pasmerkimu ir atleidimu. Supratimas trikdo ryžtantis 
smerkti ir gundo atleisti. Teisingas nuosprendis, nesu-
prantant piktadarystės ir piktadario, jo įgimtų polinkių, 
gyvenimo aplinkybių ir veikos motyvų šiandien jau sun-
kiai įsivaizduojamas. Kadangi toks supratimas reiškia 
drauge ir – ir net būtent – įžvalgą, kokių būta nuo pik-
tadario valios nepriklausomų piktadarystės priežasčių, 
tai juo giliau šis supratimas užgriebia, juo daugiau tokių 
priežasčių aptinkama ir juo sunkiau darosi apkaltinti 
piktadarį, kad piktadarystė buvusi jo laisvos valios ap-
raiška. Tai byloja ir aforizmas tout comprendre c‘est tout 
pardonner, jis reiškia ir dar daugiau. Mat suprasti yra 
daugiau nei ieškoti priežasčių ir jas rasti. Suprasti taip 
pat reiškia įlįsti į kito kailį, įsimąstyti ir įsijausti į jį, iš-
vysti pasaulį jo akimis. Kaip galima pasmerkti kitą, kaip 
galima jam neatleisti, jei pradedi viską jausti kaip jis?

Todėl supratimas turi ne vien gerą atspalvį. Minė-
tas aforizmas dažnai cituojamas su ironiška panieka ir 

kaip persergėjimas: tas, kuris 
suprasdamas įsimąsto ir įsi-
jaučia, praranda atstumą, o šis 
atstumas yra blaivių vertinimų 
ir aiškių sprendimų prielaida; 
žmogus įtraukiamas į atlei-
džiančio nereiklumo ir nuo-
laidžiavimo verpetą, ir darosi 
nepajėgus griežtai pasmerkti. 
Be paniekos ir ironijos: tas, ku-
ris mėgina suprasti smerktiną 
piktadarį, atsiduria įtampos si-
tuacijoje. Šioje situacijoje tve-
ria ypač piktadarių vaikai ir 
vaikaičiai; jie žino, kad tėvus 
ir senelius dera smerkti, bet 
vis tiek juos pernelyg myli, per-
nelyg gerai pažįsta, kad nemė-
gintų jų suprasti, o suprasda-
mi nebūtų linkę nuolaidžiauti. 

Tarp noro suprasti ir privalėjimo smerkti jiems, tiesą 
sakant, neįmanoma rasti teisingos elgsenos. Atrodo, ta-
rytum supratimas suterštų švarią atleidimo ir pasmer-
kimo procedūrą, ir peršasi klausimas, ar dėl to jis nedis-
kredituoja pats savęs kaip susitaikymo prielaidos.

Abejones dėl supratimo įmanoma patikslinti pažinimo 
ir mokslo teorijos požiūriu. Ir vėl su ironiška panieka 
vadinamoji Operation called Verstehen buvo kritikuota 
trimis svariais aspektais. Supratimas yra truputį neapi-
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brėžtas, nes skirtingi žmonės skirtingai įsimąsto ir įsijau-
čia į kitus. Jis klaidinamas, nes mes savaip persiimame 
kitų mintimis ir jausmais, nors jie gali būti visai kitokie 
nei mūsiškiai; be to, mes primetame kitiems savąjį racio-
nalumą, nors jis gali funkcionuoti visai kitaip nei mūsiš-
kis. Ir dar supratimas yra abejotinas, nes taip įsijaučia į 
kitų asmenų empirinių ir normatyvinių vaizdinių miši-
nį, kad nebegali patikimai skirti empirikos nuo normų.

Pažinimo ir mokslo teorija grindžiama kritika reika-
lauja kitų elgseną ne suprasti, bet paaiškinti, t. y. pažin-
ti ją ne kaip paskirą ir ypatingą, bet kaip deterministi-
nių arba statistinių hipotezių ir teorijų taikymo atvejį, 
ne iš vidaus, o iš išorės, ne empatiškai, o per distanciją, 
ne subjektyviai, o objektyviai. Ši kritika neteigia, kad 
kiekviena elgsena yra empirinių dėsnių taikymo atve-
jis, ir neneigia valios laisvės; ji žino, kad jos reikalau-
jamas pažinimo būdas kaip empirinių dėsnių taikymo 
atvejus gali paaiškinti daugelį elgsenų, bet anaiptol ne 
visas, todėl valios laisvės neigimą ar teigimą atmeta 
kaip metafizinę užmačią. Su pasmerkimu, atleidimu 
ir susitaikymu paaiškinimas neturi nieko bendra; jis 
tenkinasi empirika ir nesikiša į normatyvinę pasaulio 
sampratą. Tai ar derėtų stoti į Operation called Verste-
hen kritikos pusę, ieškoti vien pažinimo, galimo pasiekti 
per aiškinimą, ir nesiduoti jo nei sugundomam atleisti, 
nei sutrikdomam smerkiant?

vi

Tačiau supratimo silpnybė kaip tik ir yra jo stiprybė. 
Persiimdami kitų žmonių mintimis ir jausmais (nors jie 
gali būti visai kitokie nei mūsiškiai), primesdami jiems 
savąjį racionalumą (nors jis gali funkcionuoti visai ki-
taip), mes sukuriame lygybę. Sukuriame visuomenę, 
mat tariame, kad kitų žmonių mintys ir jausmai yra 
lygiai taip pat visuomeniškai perteikiami, kaip mūsiš-
kiai perteikiami su visuomenės mąstysena ir jausena. 
Savuoju supratimu mes tariame vieni kitus esant visuo-
mene, mes persiimame visuomene. 

Lygiai taip pat mes kuriame visuomenę, sekdami 
įkandin kito į jo empirinių ir normatyvinių vaizdinių 
mišinį. Tariame, kad ir jis puoselėja lūkesčius, koks 
pasaulis yra ir koks turi būti, kad ir jis pasirengęs mo-
kytis, jei pasaulis pasirodytų vis dėlto kitoks, ir kad jis 
taip pat primygtinai reikalauja palaikyti ir įgyvendinti 
normas, jei jos sulaužomos. Tariame, kad kitas puose-
lėja tokius pat, o jei ne tokius pat, tai bent panašius, o 
jei ne panašius – tai bent perteikiamai kitokius lūkes-
čius, ir, šiaip ar taip, darome prielaidą, kad kitas puo-
selėja abiejų rūšių lūkesčius ir kad abeji lūkesčiai jam 
suprantami. Tokį mes jį ir sutinkame; esame pasirengę 
mokytis, kad jis pakeitė gyvenamąją vietą ir profesiją, 
įpročius ir interesus, bet nesame pasirengę, kad jis bus 
nutraukęs visuomeninę sutartį, kuri mus vieną su kitu 

sieja, suteikdama ir vienam, ir antram tam tikras teises 
ir pareigas. Visuomenė, kurioje mes neturėtume jokių 
normatyvinių lūkesčių, o teliktų tik empiriniai, kurioje 
turėtume tikėtis bet ko ir niekuo negalėtume kliautis, 
būtų tikra hobsiška visų karo prieš visus visuomenė.

Tai, kas supratimą daro kritikuotiną kaip mokslinio 
pažinimo būdą, daro jį vertingą kaip tarpusavio bendra-
vimo būdą. Jis leidžia kitame išvysti tokį patį – žmogų, 
kurio racionalumą, empirinius ir normatyvinius lūkes-
čius, mintis ir jausmus mes galime suvokti, pajusti ir 
pripažinti artimais. Šitaip mes žengiame už patikimų 
žinių apie kitą sferos ribų. Suprasdami mes prilygina-
me jį sau, o save – jam, sudarome visuomenę. Tai, kad 
supratimas smerkiant daro mus atsargesniais ir labiau 
linkusiais atleisti, jau yra žingsnis į susitaikymą. Susi-
taikymo pamatą padeda supratimas, nes jis paiso ne 
viso to, kas skiria, o to, kas jungia.

vii

Tas pamatas gali išslysti iš po kojų ir susitaikymas 
gali žlugti. Atleidimas ir pasmerkimas visiems laikams 
nutraukia piktadarystės padarinius, užmiršimas nu-
traukia juos su išlyga, kad tai, kas buvo užmiršta, vėl 
gali būti prisiminta, o susitaikymas gydo tik tiek ir tve-
ria tik tol, kol dalyviai kits kitą supranta ir pripažįsta 
tokiais pačiais. Jei abipusio supratimo pastangos pasi-
daro pernelyg didelės, jei tebelieka tverti (ar dėl atsitik-
tinio arba išprovokuoto įvykio atsinaujina) supratimą 
pakertantis senas įskaudinimas, arba jeigu ir pradings-
ta išorinis spaudimas, verčiantis pripažinti kitą esant 
tokį patį, susitaikymas vėl gali būti pragaišintas – ir 
tarp tautų, ir tarp visuomenių, ir žmonių santykiuose.

Tai yra susitaikymo problema – jis grindžiamas vien 
tiesa, kitaip sakant, supratimu, ir čia atsisakoma viską 
užbaigiančios pasmerkimo ir atleidimo galybės. Pie-
tų Afrikos Truth and Reconciliation Comission darbas 
dažnai vertinamas skeptiškai, nes jo nelydėjo tiesos 
nepripažįstančių piktadarių pasmerkimai ir žalų atly-
ginimai aukoms. Tiesa, žalos atlyginimas savo galia ne-
prilygsta viską užbaigiančiam atleidimui. Tačiau jame 
slypi prašymas atleisti, jis atleidimą palengvina, šitaip 
skatindamas atleidimu viską užbaigti. Pasmerkimas, 
savo viską užbaigiančia galia turįs lydėti ir stabilizuoti 
susitaikymą, gal nebūtinai turi įvykti kaip teisinė pro-
cedūra teismo salėje. Tačiau jei piktadarystės ir pikta-
dariai neįvardijami, kaltė nenustatoma ir jokia sankcija 
nepaskiriama, jei visko viešai, regimai neatlieka autori-
tetinga instancija, negalima kalbėti, kad viskas užbaig-
ta pasmerkimu. Kai nėra pasmerkimų ir žalos atlygi-
nimų, visados dar gelbsti užmiršimas, o susitaikymas 
reiškia išsilaisvinimą iš praeities pažeidimų, leidžiantį 
tas žaizdas ir prisiminti, ir užmiršti. Tačiau užmiršimas 
nėra patikimas pagalbininkas.

atLeisti iR susitaikyti
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Žalos atlyginimas dažnai, o pasmerkimas visados 
vyksta su tam tikrais ritualais. Ritualai ir ikonos įprasti 
ir per susitaikymą, galbūt jie susitaikymui ir reikalin-
gi. Kai vienos šalies orkestras groja kitoje šalyje, vienos 
šalies muziejaus paveikslai demonstruojami kitoje, kai 
kuriamos partnerystės ir mainų programos, visa tai da-
roma, mėginant skatinti abipusį supratimą, bet dar ir 
todėl, kad susitaikymui būtų suteiktas ritualo regimu-
mas ir tvirtumas. Politikai, besiglėbesčiuojantys arba 
ranka rankon stovintys prie paminklo ar kapinėse, mė-
gina suteikti susitaikymui vaizdžią išraišką; kartais tas 
pasiseka, ir Willy Brandto parklupimas Varšuvoje tapo 
susitaikymo ikona.

Atleisti, pasmerkti, užmiršti, susitaikyti, – iš visų 
būdų užbaigti įskaudinimą susitaikymas yra sudėtin-
giausias ir daugiausia prielaidų reikalaujantis. Todėl 
gana dažnai jis ir neįvyksta. Tačiau vokiečių patirtis 
taip pat rodo, kad, rimtai mėginant susitaikyti, esama 

didelių šansų, jog pasiseks. Neįmanoma įsivaizduoti, 
kad grįžtų Prancūzijos ir Vokietijos priešiškumas, neį-
sivaizduojamas jis ir tarp Lenkijos bei Vokietijos, nors 
susitaikymo pastangos čia buvo ne tokios intensyvios, 
todėl ir susitaikymo sėkmė ne taip aiškiai regima. Kal-
bant apie žydus ir vokiečius, viskas byloja apie tai, kad 
kelias kartas jie dar ypatingai vieni kitais domėsis, ta-
čiau susitikę jau nebebus itin sutrikę. Tyrimai ir ap-
klausos kartais leidžia daryti išvadą, kad griovys tarp 
Rytų ir Vakarų Vokietijos likęs gilus ar net pagilėjęs. 
Susitaikyti čia irgi nebuvo intensyviai mėginta. Susi-
taikymas net nebuvo iš tikrųjų suvoktas kaip užduotis; 
vaizduotasi, kad po bendrų institucijų stogu visi tarpu-
savio santykių pakenkimai savaime užgis. Tačiau sa-
vaime veikia tik užmiršimas; jis turi savitą dinamiką ir 
vyksta sava eiga. Atleidimo ir pasmerkimo nebereikia 
visais tais atvejais, kai piktadarys miręs. O susitaiky-
mas pats savaime nevyksta. 	
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O dar sako, kad bobutė turėjo vargo 
dėl paršelio, oželio ar ožkytės... Kokia 
bėda su tais gyvulėliais? Jei nusibo-
do – galima parduoti. Arba atiduoti. 
Arba paleisti. Su trobele vargo gali 
būti gerokai daugiau.

Šį kartą neteko galvoti dėl temos 
„Nustebimams“. Nes nustebino stip
riai – premjeras savo pareiškimu dėl 
neišvengiamo visuotinio nekilnojamo 
turto (NT) mokesčio įvedimo. Polito-
logai svarsto, kam jam reikėjo kalbėti 
apie tai prieš pat rinkimus, ir dar tokia 
veido išraiška, tarsi tai būtų savaime 
aišku. Tarsi nebūtų ankstesnių jo pa-
reiškimų, kad mokesčiai daugiau ke-
liami nebus. Tarsi nebūtų prikelta iki 
soties, kas dešiniosios pakraipos vy-
riausybei neturėtų būti būdinga. Ta-
čiau politinius sprendimus palikime 
politologams. Pakalbėkime apie patį 
NT mokestį. 

Žinia, visi mokesčiai kenkia ekono-
mikai, ir visus juos sumoka galutinis 
vartotojas. Tačiau kiekvienas mokes-
tis skirtingai veikia paskiras žmonių 
grupes, verslus, visuomenės nuosta-
tas, kultūrą. Skiriasi proporcijos, lai-
kas ir būdas, kaip patuštinama konk
retaus žmogaus kišenė. Mokesčiai 
kenkia ekonomikai iš esmės todėl, kad 
mažina motyvaciją kurti. Tada mažė-
ja kuriančiųjų ir daugėja vartojančių-
jų. Pastarieji suvokia mokesčius kaip 
gėrį, nes iš jų gauna pajamas. Tačiau 
realistiškai žvelgiant šiuolaikinė vi-
suomenė turi mokesčius priimti kaip 
neišvengiamą blogį. Mokesčių politi-
kos architektai visa tai žino ir siekia 
maksimizuoti biudžetą (idant galėtų 
vykdyti savo pažadus rinkėjams arba 
įgyvendinti jiems patiems svarbius 
projektus) ir atsižvelgti į konkretaus 
mokesčio įvedimo ar jo tarifo keitimo 

pasekmes. Ar jos nebus žalingesnės 
nei generuotos pajamos? 

Išmintinga mokesčių politika turi 
atsižvelgti į įvairią galimą žalą visuo-
menei, ne tik į tiesioginį poveikį biu-
džetui. Kita vertus, reali politika net ir 
įtaką biudžetui ne visada įvertina. Pa-
vyzdžiui, Lietuvoje jau kurį laiką padi-
dinti kuro akcizai smukdo visą ekono-
miką ir dosniai maitina šešėlį. Tačiau 
mažinti tarifo nesiruošiama – juk toks 
patrauklus biudžeto papildymo būdas. 
Patogu, kai tarp mokėtojų yra stam-
būs ūkio subjektai (Mažeikių nafta, 
degalinės, alkoholio gamintojai), sure-
gistruoti ir gerai prižiūrimi. Jeigu ką, 
galima konkurencijos politikos prie-
monėmis paspausti, įtarti kokį kartelį 
ar pan. Sumos didelės, mokestis mo-
kamas avansu... fantastika. Tiesa, eg-
zistuoja ir moralinis pasiteisinimas – 
mes papildomai apmokestinam kurą, 
kad jūs gamtos neterštumėt, kad savo 
sveikatos negadintumėt...

NT mokestis nėra toks patrauklus 
biudžeto surinkimo prasme. Visų pir-
ma, reikia turėti reikalų su fiziniais 
asmenimis, būstų savininkais. Jų 
būna daug ir jų turtas labai įvairus. 
Skiriasi jo naudojimo paskirtis – vie-
niems tai vieninteliai gyvenamieji na-
mai, kitiems pajamų gavimo būdas (iš 
nuomos), tretiems – investicija (nes 
šiuolaikiniai pinigai nuvertėja visada, 
o būstas ne visada). NT vertė taip pat 
labai skiriasi ir nuolat 
kinta. O įdomiausia, 
kad ekonomine pras-
me jos niekaip negali-
ma išmatuoti, kol tas 
turtas neparduoda-
mas. Mat tik pirkėjo 
sumokėta suma rodo 
tikrą turto vertę. 

Tačiau politikoje nesismulkinama 
ir ekonominės vertės neieškoma. Tai-
komas tas pats būdas kaip ir statisti-
koje – skaičiuojamos kokios nors kitos 
kainos: vidutinės, bazinės, sutartinės 
ar pan. Jos gali visiškai prasilenkti su 
rinkos kaina, bet jų visiškai pakanka 
apmokestinti. Taigi vienas formalus 
kliuvinys apeitas – vertės turtui tie-
siog priskiriamos pagal formalius kri-
terijus: plotą, amžių, buvimo vietą. 
Akivaizdu, kad net viename kvartale 
vienais metais pastatyti vienodos kva-
dratūros namai gali skirtis savo kaina 
rinkoje, net dvigubai. Nes vieni gražūs, 
kiti ne, vieni patogūs, kiti ne, vieni su 
sodu, kiti su betonu, vieni su vaizdu į 
miškelį, kiti – į transformatorinę ir pan. 
Akivaizdi neteisybė, bet man čia rūpi 
netgi ne ji, o NT mokestį turėsiančio 
mokėti konkretaus žmogaus situacija. 

Žmogui būdinga mokesčių vengti, 
kai jie viršija sumą, kuri jam atrodo 
adekvati. Net didelio biudžeto ir per-
skirstymo mylėtojas jam privalomų 
mokesčių paprastai nepermoka. Šia-
me kontekste tenka konstatuoti, kad 
žmogus vis dėlto yra racionali būty-
bė. Racionaliai būtybei būdinga norėti 
rinktis. Tai reiškia, kad žmogus turė-
tų galėti pakeisti savo gyvenimą taip, 
jog mokesčio – jei šis jam per skaus-
mingas – galėtų išvengti. Jei tokios 
galimybės nėra, žmogus patiria didelį 
stresą, kuris neišvengiamai turi įtakos 

jo gerovei ir sveikatai, pa-
žiūroms ir elgesiui.

Mokėti mokesčius galima 
vengti teisėtai ir ne. Teisė-
ti būdai: nepirkti akcizais 
apmokestintų prekių (kuro, 
cigarečių, alkoholio), aps-
kritai pirkti mažiau, augin-
ti ir gaminti savo (kuo ma-

neturėjo bobutė vargo, įsigijo trobelę

GUODA AZGURIDIENė

nustebiMai
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žiau perki, tuo mažiau sumoki PVM), 
mažiau dirbti pagal deklaruotus san-
tykius arba prastesnį darbą (mažes-
ni GPM ir PSD), nekuriant savo vers-
lo ir pan. Norint legaliai išvengti arba 
sumažinti savojo NT mokestį, reikia 
neturėti turto arba turėti labai pigų. 
Tačiau jei nori kur nors gyventi, o tur-
to neturi, tai turi jį nuomoti. Nuomos 
kainos, nors nebūtinai iš karto, rea-
guos į NT mokestį. Taigi bet koks ne 
benamis turi mokėti NT mokestį – tie-
siogiai arba per nuomą. Legaliai šio 
mokesčio išvengti negalima.

Belieka klausimas, kaip sumažinti 
jo vertę. Galbūt parduoti butą prestiži-
niame rajone ir nusipirkti užkampyje? 
Galbūt parduoti didesnį butą nepres-
tižiniame rajone ir nusipirkti ten pat 
mažesnį? Gal būt nusipirkti senesnį? 
Gal bandyti ieškoti būdų „susimažin-
ti“ esamą turto vertę? 

Tačiau NT pardavimas tikrai nėra 
paprasta operacija. Mažiau ekonomiš-
kai aktyviam arba vyresniam žmogui 
ir įmokas už komunalines paslaugas 
sumokėti yra sudėtinga. O būsto kei-
timas, jei nesi profesionalas, apskri-
tai yra gyvenimo sandoris. Visų pir-
ma, nelengva rasti pirkėją bet kokiam 
brangesniam turtui, o juo labiau ma-
žoje Lietuvos rinkoje. Antra, kainos, 
kurią registrų centras nurodys kaip 
būsto vertę (nuo kurios mokamas mo-
kestis), gali niekas ir nemokėti. O žmo-
gus manys, kad turtas buvo to vertas, 
ir pasijaus apgautas. Trečia, atsiradus 
visuotinam mokesčiui, mažų ir pigių 
būstų paklausa dar išaugs. Taigi di-
desnius brangesnius butus parduoti 
taps dar sunkiau. O turtingų žmonių 
Lietuvoje greitai tikrai nepadaugės. 
Ketvirta, pats pirkimopardavimo san-
doris yra sudėtingas, notaro ir hipote-
kos mokesčiai dideli, ir retas žmogus 
tam ryšis be profesionalo pagalbos, 
kuri irgi kainuoja.

Taigi turtingesnio būsto savininkai 
liks įstrigę su savo brangiu turtu ir 
privalės už jį mokėti didelius mokes-
čius. Sakysite, taip jiems ir reikia, ne-
reikėjo tokio brangaus pirkti. Tačiau 
dažniausiai brangaus jie ir nepirko. 
Jei tai buvo šeima su dviem vaikais ir 

vaikai užaugo, o liko jų pagyvenę tė-
vai? Jei gyveno bobutė medinėje trobe-
lėje apgriuvusiose Šnipiškėse, o jos per 
kelis metus pavirto prestižiniu rajonu? 
Ar tokius pokyčius privalu numatyti? 

Nebūtina apsiriboti brangaus būs-
to pavyzdžiu. Iš ko sumokėti nau-
ją mokestį kitai bobutei, kuri gyvena 
trobelėje be patogumų nelabai pres-
tižiniame rajone? Iš ko jį sumokėti gy-
venantiems standartiniuose daugia-
bučiuose, kiekvieną šildymo sezoną 
su siaubu skaičiuojantiems augančias 
kainas už vandenį, elektrą ir šildymą? 
Juk būstas pats pajamų negeneruoja. 
Priešingai – jis jas naudoja.

Šį faktą pas mus linkstama prisi-
minti retai. Kodėl nevyksta būsto re-
novacijos tokiu mastu, kokio galima 
tikėtis žinant praradimus, sukelia-
mus neefektyvaus šildymo? Visų pir-
ma, Lietuvoje būstų savininkų yra 
labai daug. Vyko masinė būstų pri-
vatizacija ir taip atsirado daug savi-
ninkų, kurie nesupranta ką tai reiš-
kia. O būti savininku, reiškia rūpintis 
būstu, jo būkle, nuolat investuoti. Ne-
manau, kad privatizacija buvo klai-
da – žmonės norėjo galų gale turėti 
ką nors savo. Sovietinis mentalitetas, 
kad už viską – vamzdžius, stogą – at-
sako koks nors valdininkas, po tru-
putį nyksta, tačiau šis procesas ilgas. 
Žmonės dar nesijaučia tikrais savinin-
kais, o smarkiai kylant būsto išlaiky-
mo kainoms daugeliui gali paaiškėti, 
kad jie išlaikyti jo tiesiog nepajėgia. 
Jei šis suvokimas taps masinis, būs-
to kainos kris ir žmonės praras labai 
daug pinigų, stengdamiesi pasikeis-
ti būstą į mažesnį. Šiam procesui pa-
spartinti tik ir trūksta NT mokesčio...

Būstas žmogui yra labai svarbus. 
Net ir kuklus ar net nepakankamas, 
jis teikia saugumo jausmą, kuris žmo-
gui būtinas. Ne vienas žino istorijų, 
kai iš savo senų ir nepatogių namų ki-
tur gyventi persikėlę pagyvenę žmo-
nės suserga ir greitai numiršta. Būsto 
pakeitimas yra didžiulis stresas ir jau-
nesniems žmonėms, ypač turintiems 
vaikų. Žmonių psichinės sveikatos 
būk lė Lietuvoje, kaip ir visoje Euro-
poje, yra prasta ir nuolat prastėjan-

ti. Tai ne ką mažesnė epidemija nei 
širdies ligos, diabetas ar alergijos. Dėl 
neprotingo alkoholio ir cigarečių akci-
zo didinimo mūsų sveikatos politikai 
mokestininkams patarti gudrūs, galė-
tų patarti ir dėl NT mokesčio sociali-
nių pasekmių. Juoba kad tas mokestis 
būtų nustatytas pagal nuo žmogaus 
nepriklausančius kriterijus, neatsi-
žvelgiant į tai, kad jis visus įmanomus 
mokesčius jau sumokėjo, įsigydamas 
būstą. 

Tai gal apmokestinkime tik tam tik
rą turtą? Antrą, ypač brangų? Taip, 
toks variantas atrodo visuomenei pri-
imtinas, tas pernai ir buvo padaryta. 
Buvo įvestas NT mokestis brangiam 
turtui. Tačiau nors specialistai įspė-
jo, kad tai tik pirmas žingsnis, žmonės 
nepatikėjo. Juk jau tada buvo aišku, 
kad iš tokio turto apmokestinimo gau-
tos pajamos menkai papildys biudžetą, 
ypač kai patį mokestį administruoti 
brangu. Todėl bus ir antras žingsnis – 
mokestinę bazę išplėsti ir apmokes-
tinti daugiau – „vidutiniško“ turto tu-
rėtojus arba visus. Mokestine prasme 
visus apmokestinti geriausia, nes kai-
nuoja pigiausiai ir generuoja daugiau-
siai pajamų. Ekonomine ir ypač socia-
line prasme – tai visokeriopai žalingas 
ir neprotingas žingsnis. Tačiau svar-
biausia, ir kas jau matyti iš pradžioje 
paminėto žingsnio – jokio tarpinio va-
rianto čia nėra. Jei mokestis paliečia 
daug žmonių – padaroma didelė socia-
linė žala, jei mažai žmonių – nepakan-
kamai papildomas biudžetas. 

Tačiau juk nėra to blogo, kad neišei-
tų į gera. Gal žmonės pagaliau supras, 
kad reikalaudami apmokestinti kitus, 
jie patys kasa sau duobę? Nes biudže-
tas visada skylėtas, o politikų užmojai 
auga. Taigi jei šiemet tu likai už naujo 
mokesčio ribos, kitais metais mokes-
tis bus pritaikytas ir tau. Šią taisyklę 
pravartu prisiminti kalbant apie bet 
kokius skirstymus ir išimtis mokes-
čių politikoje: darbo mokesčiai versus 
kapitalo, progresiniai, NT mokesčiai, 
PVM lengvatos ir pan. Nes jei ką nors 
kursime, tai tikrai patys tarp tų dau-
giau mokesčius mokančių papulsime. 
Nebent planuotume nekurti?.. 	

nustebiMai
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kritikai miega, erekcijos lyderiai būdrauja

GRAŽINA SVIDERSKYTė

Dėl išskirtinio statuso viešajame gy-
venime, poveikio viešajai nuomonei, 
įtakos politikai ir verslui televizija yra 
verta pačios aštriausios kritikos. Vertà 
ne kokia nors kaltinamąja, o tiesiogi-
ne prasme, nes televizija iš tikrųjų yra 
vertinga kaip globalus ir lokalus masi-
nis reiškinys, kaip istorija ir procesas. 
Taigi galėtume (gal net privalėtume) 
didžiai apgailestauti, kad balandžio 
30 d. paminėję pirmosios TV trans-
liacijos Lietuvoje 55ąsias metines vis 
dar negalime pasigirti Jos Didenybės 
vertais kritikais, kurie būtų lojaliausi 
jos adoratoriai ir kartu cerberiai. 

Išties, gaila... Bet ir keista, mažne 
įtartina: su lietuviškai marmančiu 
televizoriumi Lietuvoje subrendo dvi 
kartos, jau stiepiasi ir trečia, bet kva-
lifikuotų, svarių, tęstinių televizijos 
nag rinėjimų nėra. Kodėl? Juk per pus-
šimtį metų galėjo (privalėjo!) užderėti 
net mokslinių darbų. Įprasta numo-
ti: ai, cenzūra, ai, propaganda, ai, so-
vietmetis. Bet ar tuo norima pasakyti, 
kad ne tik pats Radijo ir televizijos ko-
mitetas prie LSSR Ministrų tarybos, 
bet ir šimtai televizininkų asmeniškai 
buvo komunistų partijos žinioje? Ko-
dėl paveldėta beviltiška TV kritikos 
plynė nekultivuojama? 

Jau rašėm: pirmieji nepriklausomos 
Lietuvos žaliūkai, devyniasdešimtai-
siais įpuolę TV eterin iš Vilniaus uni-
versiteto auditorijų, tegavo tokio isto-
rinio lūžio paveikto „aukštojo mokslo“, 
kad antai natūraliai rašė įspūdinges-
nius referatus apie kukurūzus nei 
apie televiziją. Praėjo kone ketvirtis 
šimtmečio, ir jau net keli universite-
tai ruošia komunikacijos specialistus: 
kasmet rinkon įlieja bent keliasde-
šimt išmokslintų, energingų, (gal) dar 
nesugadintų... Tai ką jie visi veikia?! 

Yra pasitaikę nugirsti ir, pasinaudo-
jus „blatu“, su malonumu perskaityti 
solidesnį, originalesnį, platesnio dėme-
sio bei atgarsio vertą bakalauro ar ma-
gistro darbą. Tada juolab ėmė nuosta-
ba, kad ne „pakuote“, o turiniu išties 
gražus, pagirtinas, puoselėtinas raši-
nys tik pradžiugina ir... pražūva uni-
versiteto saugyklose, jokiu išplėtotu 
pavidalu – akademiniu, mokslo popu-
liarinimo, visuomenės informavimo – 
dienos šviesos dorai neužmatęs. Tai 
nėra nei puiku, nei gerai, nei patenki-
nama. Blogai, ir tiek. 

Naujų, drąsių, intelektualių ir, be to, 
autoritetingų kritikų televizijai seniai 
verkiant reikia. Kas galėtų sutikti, 
kad šaliai pakanka amžinatilsį Skir-
manto Valiulio ar profesoriaus habil. 
dr. Žygimanto Pečiulio įžvalgų? Kal-
bame juk ne vien apie pačius televizi-
ninkus, vadinamus „TV veidus“, – jie 
ir taip pernelyg sureikšminti, o kar-
tu nuskriausti daugybės savaitraš-
čių, žurnaliukųleidinukų, kurie juos 
be saiko paikina aprašinėdami ir gar-
sindami, kartu iki koktumo pataikau-
dami vien jų savininkams, TV kana-
lams. Kalbame apie žiūrovus, bent tris 
su televizoriumi gyvenančias Lietuvos 
žmonių kartas, kelis varganus milijo-
nus sielų. Kada mes, t. y. auditorija, 
kuriai tarnauja ir net vergauja televi-
zininkai, – išmoksime analitiškai ver-
tinti transliacijas, kaip įprasime va-
dovautis kritišku protu ir išpuoselėtu 
skoniu, jeigu jo... tiesiog niekas ne-
formuoja, nediegia, ne-
skatina, tik visiškomis 
kvailybėmis provokuo-
ja? Nepasakytum, kad 
televizija lietuviams ne-
rūpi: paklausk troleibu-
se, išgirsi kokių tik nori 

komentarų, nuo liaupsių iki kliauzių. 
Deja, trūksta suvokimo iš esmės: kas 
yra televizija, kodėl ji tokia, kokia ji iš 
principo negali būti, kokia gali ir, kar-
tais, turi būti? 

Asmeninė tiesioginio bendravimo 
patirtis leidžia teigti, kad 17–18 metų 
moksleiviai, šiaip išmanūs ir kūry-
bingi, šiuo požiūriu yra visiškai neiš-
prusę: nesuvokia komunikacijos esmi-
nių principų, žiniasklaidos taisyklių 
ir ypač įtakingų masinių vaizdo infor-
macijos priemonių prigimties bei funk-
cijų. Jei naujovėms imliausi, guviausi 
jaunuolių protai nesusigaudo, tai ką 
kalbėti apie kitus? Susidaro įspūdis, 
kad mūsų gaivališkos televizijos pla-
tybėse tebevyksta pabodęs žaidimas 
į vienus vartus, tarytum mūsų visuo-
menė būtų įstrigusi kažkur gūdžioje 
priešfrominėje, priešbodrijarinėje, 
priešpostmaninėje, priešbaumaninė-
je senovėje...     

Čia dera stabtelti, pasiaiškinti. „TV 
narvelis“ gal ir pasvajotų apie taikias 
revoliucijas, bet mokslo šventoves nuo-
širdžiai gerbia, švietimo spragas jaut
riai išgyvena, o savo godas vertina  
santūriai. Todėl laiko ne savo reikalu 
šaukti piketus prie ministerijų, fakul-
tetų bei institutų, ir laiko kumščius už 
kiekvieną šviesesnį dėstytoją, lektorių, 
asistentą, studentą... Todėl verčiau vėl 
pasižvalgys po nacionalinių ypatumų 
bei ypatų pritvinkusias televizijas. 

Pirmas klausimas: kodėl TV kriti-
kos nesišaukia ir ginkdie patys nesi-

ima nė žurnalistų „pro-
tagūbriai“? Bene jiems 
įdomu daugybę metų 
vis taip pat darbuotis 
eteryje ir tikėtis, kad 
kritikos, o kartu ener-
gingesnės kaitos, pa-
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žangos, naujovių rasis savaime?.. 
Antai žurnalistas, politikos apžvalgi-
ninkas Gintaras Aleknonis kaip tik 
dabar pristato naują savo knygą Ačiū 
tiems, kas išgirdo (antrašte tapo au-
torinėje TV ir radijo laidoje vis karto-
jama atsisveikinimo frazė). Tai – be-
veik šešerių metų Lietuvos politinio 
gyvenimo apžvalga, eteryje išsakyti ir 
plačiau apmąstyti komentarai, – anot 
autoriaus, „nenuilstantis tiesos ieško-
jimas“. 1984 m. VU žurnalistiką bai-
gęs, vėliau Maskvoje teatrologo diser-
taciją apgynęs, Londone, Lione, Brno 
paskaitas skaitęs prof. dr. Aleknonis 
(M. Romerio universiteto Politikos ir 
vadybos fakulteto Politikos mokslų ka-
tedros vedėjas) gausiai rašo politinio 
ir kultūrinio gyvenimo temomis, bet, 
deja, apie žurnalistiką, juolab televi-
ziją – palyginti mažai. Nėra intereso? 
Vargu. Trūksta erdvės tokiai kūrybai? 
Norint rasti galima... 

Lietuvos televizijos penkiasdešimt
mečiui 2007 m. išleistame albume 
Alek nonis parašė gražų straipsnį. Jį 
baigė trumpu, taikliu pasažu, pacituo-
damas Rimantą Pleikį: „Minint Lietu-
vos keturiasdešimtmetį rašyta, kad ge-
riau pakęsti eteryje vidutinybių maršus, 
negu grąžinti cenzūrą ir vėl turėti vie-
ną politinę „tiesą“. Visuomenė ilgainiui 
susipras, kaip atsiriboti nuo įžeidžia-
mų kraštutinumų, kaip yra demokra-
tijos pasaulyje. Šiandien galėtume tik 
apsvarstyti, ar ne per ilgai užsitęsė tas 
visuomenės susipratimo laikotarpis“.    

Ar ne per ilgai užsitęsė? Be abejo! 
Štai praėjo dar penkeri metai, o Alek
nonio stiliumi aptakiai, kuo atsargiau-
siai suregzta pastraipa tebėra tokia 
pat aktuali. Laikai pasikeitė: kas tuo-
met galėjo numatyti, kad Aleknonis 
bus ne Lietuvos radijo ir Lietuvos tele-
vizijos, bet – skaitykite atidžiai, korek-
tūros klaidų nėra – Lietuvos radijo ir 
televizijos televizijos ir Lietuvos radi-
jo ir televizijos radijo apžvalgininkas. 
Oho! Lekiam ateitin šuoliais, šiuolai-
kiškai įmantrūs, gimstantys iš naujo, 
vis persikūnijantys... Bet įsižiūrėjus – 
vis tokie patys, tik eterio skirtukus, 

švarkelius, dekoracijas ir pavadini-
mus kas sezoną bemainantys.  

Kaip rugsėjo pradžioje pranašavo 
savaitraštis Veidas, šiemet „televizi-
jose vėl vyraus banalybės, bet daugės 
žinių“. Nagi, nagi: ir kas gi čia tokio 
naujo? Informacinėmis vadinamų lai-
dų išties prisiperėjo, vienodų kaip viš-
čiukų: „Labas rytas, Lietuva“, „Laba 
diena, Lietuva“ (LRT TV), „Labas va-
karas, Lietuva“ (LNK)... Na, dar „Nau-
ja diena“ (TV3 išsišoko – galėjo būti 
tiesiog „Labas, Lietuva“). Be to, toliau 
tęsiama kasdienė INFO TV ir „Lietu-
vos ryto televizijos“ infokonkurenci-
ja... Veide Pečiulis svarstė, esą „viena 
priežasčių gali būti televizijų konku-
rencija su internetu. Galbūt televizijos 
pagaliau atsikvošėjo, kad jų lig šiol tai-
kytas modelis rodyti žinias tik aštun-
tądevintą valandą vakaro yra aiškiai 
pasenęs, nes internetu žmonės dabar 
sužino visas naujienas tuoj pat“. Gal-
būt. Bet „TV narvelis“ drįstų papildy-
ti: televizijos praregėjo, kad švaisto iš-
teklius ir brangų laiką; informacinių 
laidų reporteriai filmavimus nuo se-
novės pradėdavo bent 9–10 val. ryto, 
tad nuo vidudienio nepersistengdami 
jau būdavo parengę nemenką vaizdų 
bei komentarų arsenalą, kurį dalimis, 
nemontuotą galėjai imti ir transliuoti, 
toje pačioje žinių studijoje pasodinęs 
greitesnės orientacijos vedėją arba re-
porterį. Vadinamieji televizijų „žiniu-
kai“ išskirtiniais atvejais ūmai sumo-
davo arba kanalo vadovybės būdavo 
įpareigoti kam nors atsitikus trans-
liuoti „specialias laidas“. Nemanytu-
me, kad ištransliuoti specialias žinias 
vidudienį, popietę arba kas valandą 
reikėdavo ypatingų sąnaudų. Aišku, 
ūmios transliacijos sujaukdavo kana-
lo TV programą, matyt, nervindavo re-
klamos skyrių. Bet labiau už technines 
ar finansines sąnaudas veikė psicho-
loginis slenkstis, neįvaldytas streso 
lygmuo, aukštesnė profesionalumo 
kartelė: transliuoti žinias anksčiau vi-
sada reikšdavo transliuoti „gyviau“, 
nes ruoštis nebūdavo kada, komandos 
koncentracija ir sąveika turėdavo būti 

puiki, o tokios nebuvo ir nėra... Tai gal 
bus? Taip vildamasis, „TV narvelis“ 
operatyvesnei informacijos panaudai 
pritaria ir sveikina ekskolegas.  

 O dėl „vyraujančių banalybių“ nėra 
ko burnos aušinti. Vasarą jų puikiu 
simboliu tapo raudona sofa, vienu 
metu tampyta dviejų televizijų laidų 
anonsuose (sutapimas: laidų autoriai – 
buvę bendradarbiai). „TV narvelis“ 
mažai kuo stebisi, nebent nuobodžiau-
ja ir, priklausomai nuo nuotaikos, 
linksminasi arba apmaudauja dėl be-
protiškai besitęsiančių beprasmybių. 
Kartą pavakary, maždaug 17 val., at-
sitiktinai užfiksavo tokį jų simultaną: 
per LRT TV seriale detektyvai aptari-
nėja žmogžudystę, LNK informacinė 
laida narsto „policijos pareigūnų orgi-
jas“, TV3 šviečia pedofilijos tema, BTV 
seriale aiškinasi banditai, „Lietuvos 
ryto televizijoje“ futbolo federacijos va-
dovas flirtuoja apie „meilę moterims“, 
TV6 ekrane netelpa sužeistieji, TV1 
realybės šou sužadėtinis verčiamas 
„metroseksualu“... Kadangi šalia buvo 
nepilnametis, tebuvo galima stabte-
lėti ties LRT Kultūros kanalu („Laba 
diena, Lietuva“ su titrais „tiesiogiai“ ir 
„kartojama“) arba „Init“ televizija (apy-
braiža apie senąjį muzikavimą). Cha!

Bet kartą net veterano širdis suvir-
pėjo, kai Juodojo kaspino ir Baltijos 
kelio dieną specialioje LRT TV pava-
kario programoje prie atitinkamo do-
kumentinio filmo prišlijusi erotiška re-
klama smogė nepasiruošusiam: „Būk 
erekcijos lyderis!“ Trauk jį devynios! 
Tam neprilygo nė LRT Radijo „sąmo-
jus“, kai po žinių anonso apie Kons-
titucinio Teismo sprendimą neleisti 
balotiruotis Seiman Rolandui Paksui, 
kažkas sugebėjo paleisti hitą „All You 
Need Is Love“. Nieko nepadarysi, įsi-
jungus televizorių, kartais tiesiog ap-
ninka neviltis: televizija – nepakalti-
nama. Pagerbtasis televizijos statusas 
yra toks nevienareikšmis, ypatingas, 
kad jos kritikas bene turėtų būti „dvi-
gubu dug nu“, kad prisitaikytų, ne-
atbuktų ir nepakvaištų. Gal todėl jų 
nykstamai mažai?
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Kai į vieną būrį susirenka ne tik šne-
kėtojai, bet ir šnekintojai, gali išeiti vi-
sai gyvybinga konferencija, net jei ji – 
mokslinė. Taip nutiko rugsėjo 6–7 d. 
Vilniaus universitete, kur buvo su-
rengta tarptautinė konferencija Sovie-
tinė praeitis post-sovietinėje dabartyje: 
atminties studijų ir pasakojamosios 
istorijos etinės problemos ir jų sprendi-
mas. Pranešimų svoris ir svarba, kaip 
įprasta, labai įvairavo. Užtat nuolatinį 
panašių renginių dalyvį galėjo nuste-
binti, kad mandagių tylos pauzių, to-
kių įprastų po pranešimų, beveik ne-
pasitaikė – trys, keturi, penki dalyviai 
būtinai turėdavo ko paklausti. Bet tai 
gali stebinti tik kol neprisimeni, kur 
atsidūręs: sakytinės istorijos metodui 
skirtame renginyje. Vadinasi, jo daly-
viai turi iš profesijos mokėti iš tikrųjų 
ir klausytis, ir klausti. Stebint šiek tiek 
iš šono, įdomiausia buvo stebėti, apie 
ką šnekintojai šnekina šnekintoją. Ki-
taip tariant, kaip savo problemų ratą 
apsibrėžia (ir jame išsitenka) tą patį 
metodą taikanti mokslininkų grupė. 

Šioms riboms pavaizduoti jau post 
factum tiks klausimai, kilę galvoje 
konferencijos metu, bet taip ir nebuvę 
pateikti. Juos pavadinau radikaliai-
siais, nes jais išsakoma abejonė yra 
hipertrofuota, perdėta, ribinė, taigi ati-
tinkamoje bendruomenėje juos galima 
suprasti kaip nepadorius, nepriimti-
nus, kvailus. Bet jie ir nesiekia būti 
padorūs, nuosaikūs, protingi. Priešin-
gai – jie suformuluoti taip radikaliai, 

du radikalieji klausimai
Po tarptautinės konferencijos apie sakytinės istorijos 

taikymą sovietmečiui tirti

TomaS VaiSeTa

kad aiškesnio atsakymo nė neįmano-
ma duoti, bet vis dėlto jie radikalizuo-
ja pačią problemą ir galbūt, iškeldami 
užklausėją už padorios bendruomenės 
ribų, leidžia pamatyti, kokiomis tvoro-
mis ši apsitvėrusi. Pirmasis konferen-
cijos pranešėjas andrejus Plakanis iš 
ajovos universiteto pastebėjo, kad pra-
ėjusio amžiaus aštuntame dešimtme-
tyje sakytinės istorijos metodui skirtos 
knygos pasižymėjo gynybiniu tonu. o 
štai dabar, praėjus keturiasdešimčiai 
metų, iš jų dvelkia užtikrintumu. Kar-
tais atrodo, kad į posovietinę Lietuvą 
šis metodas atkeliavo jau pasikliauda-
mas savimi ir visai neketindamas iš 
naujo kartoti sudėtingą, nepasitikėji-
mo kupiną paauglystės periodą. Taigi 
tokia konferencija – vietoje ir laiku, o 
jos pranešimus galima išbandyti minė-
tais radikaliaisiais klausimais.

Ar sakytinė istorija įmanoma?

Konferencijos organizatoriai žadė-
jo kelti etines sakytinės (arba, kaip 
jie patys nurodė, pasakojamosios) is-
torijos problemas ir šį pažadą tesėjo 
(arčiausiai to buvo Tartu universiteto 
mokslininkės Leenos Kurvet-Käosaar 
pranešimas apie traumos teorijų tai-
kymą tiriant moterų iš Baltijos šalių 
deportacijų patirtį). Bet „etinių proble-

mų“ kėlimas vis dėlto dažnai panėšėjo į 
metodologijos niuansavimą nei į konk-
rečiai (sovietmečio) patirčiai svarbių 
etinių problemų išryškinimą (tarkime, 
taip ir neteko išgirsti samprotavimų, 
ar reikėtų ieškoti ir išklausinėti sovie-
tiniuose lageriuose seksualinę prievar-
tą kentusias moteris ir kaip tai derėtų 
padaryti). 

o kartą prabilus apie metodologi-
jos niuansus, parūpsta sužinoti, kas 
nauja apie metodologines problemas 
pasakoma? ar susirinkę sakytinės is-
torijos specialistai apie šias problemas 
dar nėra girdėję? Pavyzdžiui, melanie 
ilič iš Glosteršyro universiteto kalbėjo 
apie tai, kokie sunkumai kyla žodinį 
pasakojimą paverčiant rašytiniu teks-
tu. Ji uždavė virtinę klausimų: kaip 
„pašalinti save“ iš transkripcijos? kaip 
perteikti emocinę ekspresiją? kaip at-
spindėti pasikeitusius pašnekovo tono 
atspalvius? kaip užfiksuoti nerišlius, 
nukandamus sakinius? o juk svarbu 
ne tik tai, kaip interviuotojas išgirs-
ta pateikėjo žodžius, bet ir kaip juos 
išguldytus popieriuje perskaito skai-
tytojas. Tada šifruotojui kyla naujos 
dilemos: taisyti ar netaisyti pašnekovo 
paliktas faktines klaidas? ar tai daryti 
pokalbio metu, ar šifruojant? Kaip ir 
kiek kontroliuoti pašnekovo mintis? 
ar atvirai suabejoti jo išsakomais tei-
giniais? Kaip patikrinti (ir ar tikrinti) 
jo teiginius? 

Šie bendro pobūdžio klausimai tam-
pa dar painesnis, kai pereinama prie 
sovietmečio liudytojų klausinėjimo, 
nes jie yra išgyvenę mažiausiai du kar-
dinaliai skirtingus tapatybės lūžius – 
sovietinį ir posovietinį su savitais 
„atminties režimais“. Rusijos moteris 
kalbinusi ilič atkreipė dėmesį, kad jos 
pateikėjų pasakojimuose labai stiprus 
praeities mitologizacijos aspektas. Vie-
na pašnekovių net sudvejojo, ar tai, ką 

aPžvalga

1 Visa istorija yra gyvenimas: 12 sakytinės 
istorijos epizodų. Edvardą Gudavičių kalbina 
Aurimas Švedas, vilnius: aidai, 2008.

2 Pvz., james R. Millar (ed.), Politics, work, 

and daily life in the USSR: a survey of former 
Soviet citizens, Cambridge: Cambridge uni-
versity Press, 1987.
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ji pasakoja, yra jos pačios patirtis iš 
antrojo pasaulinio karo laikų, ar ji tik 
girdėjo apie tai pasakojant kitus. Ką 
ir kalbėti apie tai, kad toks „prisimi-
nimas“ gali tebūti per penkiasdešimt 
metų įtvirtintas oficialus tam tikrų 
įvykių „paaiškinimas“. 

Julija Gradskova iš Stokholmo uni-
versiteto, taip pat atlikusi interviu 
su įvairių etninių grupių moterimis, 
gyvenančiomis Rusijoje, teigė daug 
dėmesio skyrusi pasirengimui pokal-
biams – kaip prisistatyti, kaip elgtis 
per interviu ir pan., nes jos (gimusios 
maskvoje) socialiniai tapatybės bruo-
žai gerokai skyrėsi nuo provincijoje gy-
venančių įvairių etninių grupių (pvz., 
baškirų) socialinės patirties. Vis dėlto 
susitikti dviems atmintims trukdė ne 
tiek jų skirtumai, kiek bendrystės, 
kurias galima suvesti į tai, kad inter-
viuotoja ir pateikėja gyveno toje pačio-
je politinėje santvarkoje – „socializme“. 
Pasak Gradskovos, dėl šios bendrystės 
pašnekovės galėjo jai daug ko nesakyti 
vien laikantis prielaidos, kad jos abi 
tą gerai žinančios, todėl apie tai pasa-
koti neverta. Tačiau darydama tokią 
išvadą ir pati mokslininkė praleidžia 
išankstinę prielaidą, kad pašnekovė 
jai yra palanki, t. y. neturi ketinimų 
kažką nuslėpti ir taip gali pasielgti 
tik nesąmoningai. Tuo tarpu nesunku 
įsivaizduoti ir priešingą situaciją, kad 
jeigu pateikėjas identifikuoja klau-
sinėtoją kaip neturintį sovietmečio 
patirties, jis gali sąmoningai nutylėti 
jam nepatogius momentus tikėdama-
sis, kad prieš jį sėdintis asmuo apie tai 
nieko nežino (ir todėl neturi žinoti).

Šie pavyzdžiai demonstruoja, kad 
sakytinės istorijos atstovų nėra apaki-
nęs pasitikėjimas savimi, jų taikomo 
metodo rizikos ir grėsmės yra suvo-
kiamos. Tačiau čia atsiranda erdvės 
ir radikaliajam klausimui: mažiausiai 
keturiasdešimt metų kartojamos tos 
pačios rizikos ir grėsmės, ir šis kartoji-
mas ar kalbėjimas apie jas vis iš naujo, 
tarsi tai būtų konkretaus mokslininko 
ar tyrimo metu padarytas atradimas, 

kelia įtarimą, kad nė kiek nėra paženg-
ta į priekį. Jeigu taip, ar toks metodas 
apskritai gali būti taikomas tokiam 
komplikuotam metui kaip sovietų lai-
kai, kurie gimdė dvigubą (viena gal-
voju, kita sakau), jei ne trigubą (viena 
galvoju, antra sakau, trečia darau) 
sąmonę, ir ši sąmonės ypatybė vargu 
ar išnyko kartu su Sovietų Sąjungos 
griūtimi, o veikiau tik „persitvarkė“ 
naujomis sąlygomis? Čia pastebėtina, 
kad konferencijoje, daug svarstant 
apie sakytinės istorijos keliamas pro-
blemas, pati sakytinė istorija taip ir 
netapo fundamentalia problema, ku-
rią nusako radikalusis klausimas: ar 
apskritai įmanomą šį metodą taikyti 
sovietmečio studijoms?

Todėl pranešėjai daug kalbėjo apie 
įvairius jų tyrimui pavojų kėlusius niu-
ansus, bet taip ir nedrįso prieiti prie 
išvados, kad visas jų darbas dėl to pa-
tyrė nesėkmę. Vis dėlto tarp praneši-
mų apie sėkmę užkirsti kelią nesėkmei 
pasitaikė ryški išimtis – aurimo Švedo 
paliudijimas. Jis pasakojo, kaip pirma-
sis sėkmingas bandymas (interviu kny-
ga su istoriku edvardu Gudavičiumi1) 
įkvėpė „jauną istoriką“ tęsti panašius 
projektus, ir šis užsidegimas pasirodė 
esąs kiek naivus. antrosios knygos he-
rojumi turėjo tapti dailininkas Petras 
Repšys. Tačiau kai po pirmojo ne itin 
sklandžiai besiklosčiusio interviu ciklo 
menininkui buvo pateiktas iššifruotas 
tekstas, šis nusprendė: „Viskas blogai“. 
istorikas nenuleido rankų ir po tam 
tik ro pasirengimo ėmėsi Repšį kalbinti 
iš naujo. Vėl buvo atliktas visas pokal-
bių ciklas, bet po to, kai tekstas buvo 
iššifruotas ir pateiktas pašnekovui, 
Švedas išgirdo: „Šiame tekste negaliu 
surasti savęs“, ir viskas vėl buvo at-
mesta (patikimų šaltinių duomenimis, 
panašu, kad viskas baigsis knygos iš-
leidimu, – red. past.). Neminint kitų 
dviejų istoriko pateiktų pavyzdžių, 
užtenka atkreipti dėmesį į patį nesėk-
mės pripažinimo faktą. Žinoma, ši 
nesėkmė galėtų būti interpretuojama 
kaip šaltinio, o ne metodo pasirinkimo 

problema. Tačiau toks šaltinio elgesys 
leido Švedui padaryti išvadą, kad į 
sakytinės istorijos projektą įtrauktos 
personalijos iš „socialinio elito su di-
deliu socialiniu kapitalu“ kelia riziką 
mokslininkams, nes pastarieji gali 
tapti „šaltinių“ manipuliacijų objektu. 
Remiantis ankstesniais pavyzdžiais, 
išvadą būtų galima išplėsti, kad „šal-
tiniai“ gali manipuliuoti mokslininku 
nepriklausomai nuo savo socialinės 
padėties ir socialinio kapitalo, o toks 
konstatavimas priartina prie galimo 
atsakymo į radikalųjį klausimą: ir so-
vietmečiui įmanoma taikyti sakytinės 
istorijos metodą, bet kartais reikia 
pripažinti ne niuansų riziką, o visišką 
nesėkmę.

Nepastebėtas dvidešimtmetis?

Su tam tikromis išlygomis galėtume 
teigti, kad sakytinės istorijos metodas 
sovietmečiui tirti buvo taikytas dar iki 
Sovietų Sąjungos žlugimo. Tiesa, tai 
buvo daugiau sociologinės apklausos ir 
nukreiptos į tikslinę auditoriją – emig-
rantus2. Nuo tada yra surinkta tiek 
faktinės medžiagos ir požiūrių įvairo-
vės, kad vargu ar papildomi interviu, 
jei jie nėra labai specializuoti ar jų tiks-
las nėra atkurti vieno žmogaus istori-
jos, gali pateikti ką nors išties nauja. 
Gali būti, kad sovietmečio istoriogra-
fijoje egzistuoja didesnis poreikis nau-
joms interpretacijoms nei medžiagai.

Pavyzdžiui, Kelly Hignett iš Lydso 
universiteto pristatė Čekijoje, Veng-
rijoje ir Lenkijoje atliktą sakytinės 
istorijos tyrimą, kuriuo siekė išsiaiš-
kinti, kaip konstruojami pasakojimai 
apie nusikalstamą ekonominę veiklą3 
„liaudies demokratijos“ metais. Taigi 
mokslininkė susitelkė ne į tai, kas buvo 
ar nebuvo pasakyta, o į tai, kokiais bū-
dais buvo kuriamas ir motyvuojamas 
pasakojimas. Šitaip Hignett iš tikrųjų 
pajuda keletą žingsnių pirmyn – gal-
voja ne apie faktinę medžiagą, o apie 
psichologines, socialines ir politines 
įtakas: pateisinti save („mes buvome 

3 galiausiai paaiškėjo, kad tai ne vien „krimi-
nalinė veikla“ griežtąja prasme, o bet koks da-

lyvavimas neformalioje, „antrojoje“ ekonomi-
koje. nebent iš normatyvinių pozicijų tartume, 

kad visi, turėję bent kokių ryšių su neformaliąja 
ekonomika, buvo kriminaliniai nusikaltėliai.
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geri, sistema buvo bloga“), marginali-
zuoti prisitaikymą („ne tai buvo svar-
biausia“), atmesti asmeninę kaltę („visi 
vogė“), rafinuoti nusikaltimo sampratą 
(„vogiau, nes taip protestavau“) ir t. t. 
Tik stebina, kad istorikė iš Lydso, kaip 
ir daugelis kitų pranešėjų, atsižvelgė į 
įvairias politines ir sociokultūrines įta-
kas, bet nekonkretizavo jų kilmės vie-
tos ir laiko, ką ir kalbėti apie šių įtakų 
kaitą ir dėl to kintančius pasakojimus. 
„Post-sovietinė dabartis“, kaip skelbė 
konferencijos pavadinimas, daugumos 
pranešėjų iš principo buvo suvokiama 
kaip nekintama duotybė, kurioje mes 
gyvename kiek daugiau nei dvidešimt 
metų. iš tokios perspektyvos susidaro 
įspūdis, kad pasakojimo konstravimo 
būdai 1992 ir 2012 m. buvo ir turėjo 
būti tokie patys.

Todėl ne iš dangaus nukrenta ir 
antrasis radikalusis klausimas: ar į 
sovietmetį nutaikyta sakytinė istorija 
mums (vis dar) gali pasakyti ką nors 
nauja apie sovietmetį ar iš jos išgau-
name nauja tik apie posovietinį kis-
mą? Jeigu tą patį žmogų būtume pa-
sisodinę ir įrašę pašnekesį 1992, 2002 
ir 2012 m., tai ar pasakojimas „apie 
sovietmetį“ būtų toks pat, ar trans-
formavęsis? ar praėjus daugiau nei 
dvidešimt metų po didžiųjų permainų 
mes vis dar galime „gyvosios atmin-
ties“ prašyti žinių apie sovietmetį, ar 
tik apie ją pačią, t. y. „gyvąją atmintį“?

atsakymą, jei ir nevienareikšmį, 
galima nutuokti iš sociologės Jelenos 
Zdravomyslovos (Sankt Peterburgo 
europos universitetas) pranešimo apie 
„biografinius impulsus“. Jų koncepciją 
mokslininkė perėmė iš Valerijaus Go-
lofasto: „Biografiniai impulsai sudaro 
sąlygas atvirumui, pasitikėjimui, nuo-
širdumui, išsilaisvinimui iš primestų 
suvaržymų. Šios sąlygos kasdienėje są-
veikoje pasireiškia nevisada“. Tad bio-
grafiniai impulsai reiškia, kad žmonės 
yra pasirengę kalbėti, jie turi ką pasa-

kyti ir šį norą atliepia susiformavęs so-
cialinis poreikis juos girdėti. Kaip teigė 
Zdravomyslova, po Sovietų Sąjungos 
griūties šiuos impulsus nesunku buvo 
užfiksuoti: žmonės aktyviai ieškojo 
šeimos šaknų, biografinės studijos 
buvo institucionalizuotos, istorikai ir 
sociologai inicijavo biografinius tyri-
mus, knygų rinką užplūdo biografijos, 
televiziją pripildė laidos apie „gyveni-
mo istorijas“. akivaizdu, kad tam buvo 
susidariusios palankios politinės (cen-
zūros panaikinimas viešojoje erdvėje, 
archyvų atvėrimas), taip pat socialinės 
ir kultūrinės aplinkybės (naujos tapa-
tybės konstravimas, noras suprasti 
ir nustatyti savo socialinę padėtį ir 
t. t.). Sovietinis legitimumas rėmėsi 
atminties blokavimu. Tai reiškė, kad 
individuali atmintis viešai negalėjo 
pasirodyti, vietoj jos režimas siūlė ofi-
cialias biografines formuluotes, klišes, 
kuriomis žmonės pasinaudodavo spe-
cifinėse situacijose, pavyzdžiui, kai jų 
klausdavo oficialūs pareigūnai ar pasi-
tikėjimo nekeliantys asmenys. Biogra-
finiai impulsai liudijo apie gyventojų 
norą susigrąžinti (sulydyti į?) „vieną 
atmintį“. Tačiau, sociologės teigimu, 
biografinis bumas baigėsi maždaug 
ties amžių sandūra, kai, viena vertus, 
žmonės sugebėjo pasidaryti tam tikras 
savo nugyvento gyvenimo išvadas, kita 
vertus, biografijų rinka tapo galutinai 
komercializuota, o į politinį gyvenimą 
grįžo įvairios spaudimo formos. 

Lietuvoje biografiniai impulsai ban-
guoja kitu diapozonu, bet akivaizdu, 
kad turi stiprių panašumų (ypač pir-
muoju pakilimo laikotarpiu), todėl į 
juos negalima neatsižvelgti, kai pa-
sitelkiamas sakytinės istorijos meto-
das, ieškomi potencialūs pateikėjai ir 
sprendžiama, ką iš jų iš tikrųjų galima 
sužinoti. Jei vyrauja atvirumo, nusitei-
kimo kalbėti atmosfera, pasiryžimas 
tiesai, mes išvysime vienokį pašnekovų 
piešiamą praeities vaizdą, o nuslopimo, 

susigulėjimo, kitokios kilmės nepasi-
tenkinimo radimosi periodu vaizdas 
gali pakeisti kone visas spalvas. Tad 
ir diskusija apie nostalgiją „aniems lai-
kams“ neturėtų įstrigti svarstymuose 
apie visuomet tokį patį ir dėl tų pačių 
priežasčių išsilaikantį reiškinį (tokį 
įspūdį paliko ene Kõresaar iš Tartu 
universiteto pranešimas apie postsoci-
alistinę nostalgiją), o verčiau turėtų iš-
ryškinti tą procesų įvairovę, kuri paki-
šama po skėtine „nostalgijos“ sąvoka.

Beveik prieš metus šių eilučių au-
torius nuėjo pas vienos sunkiai besi-
verčiančios gamyklos direktorių, kad 
šis pasidalytų savo patirtimi apie 
sovietmečio gamyklos gyvenimą. Po-
kalbiu daugiausia siekta išsiaiškinti 
tų laikų problemas (socialistinio turto 
grobstymą, girtavimą, prirašinėjimus 
etc.). Bet po trečio ar ketvirto klausi-
mo teirautis apie „anuos laikus“ tapo 
neįmanoma, nes pašnekovas jau pir-
mu sakiniu prabildavo apie „šiuos lai-
kus“ ir šiandienes problemas („Bėdų 
pasitaikydavo, bet dabar...“). atsilošęs 
odiniame krėsle ir įsispitrijęs pasitikė-
jimo kupinu žvilgsniu direktorius troš-
ko ne padėti pažinti praeities tikrovę, 
o įrodyti jos pranašybę prieš šiuos lai-
kus. „Gana naiviai tikėjausi, kad jeigu 
neteiksiu moralinio vertinimo, mes ga-
lėsime profesionaliai pakalbėti. Tačiau 
neįvertinau emocijų“, – konferencijoje 
savo patirtį kalbinti buvusios Čekoslo-
vakijos mokslininkus prisiminė Libora 
oates-indruchová. Po taip nenusise-
kusio interviu sunku įvertinti ne tik 
pateikėjo, bet ir savo paties emoci-
jas – pašnekesys su direktoriumi vyko 
sausio mėnesį, per didžiausius metų 
šalčius, tačiau iš gamyklos Naujinin-
kuose į Užupį parkulniavau pėsčiomis 
ir jokio speigo nepajutau. Galbūt todėl 
atrodo, kad radikalieji klausimai, skir-
ti sakytinės istorijos metodo taikymui 
sovietmečio studijoms, nėra tokie jau 
radikalūs.
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Jei po pilkomis nuobodulio dulkė-
mis pasislėpusioje sovietinėje tikro-
vėje šiandien ieškotume šviesiausių 
momentų, vienu tokių, be abejonės, 
būtų 1987 m. rugpjūčio 23 d. įvykęs 
mitingas prie adomo mickevičiaus 
paminklo Vilniuje. Tiesa, šiandien jo 
atminimą dažnoje istorinėje sąmonėje 
stelbia tokie reiškiniai kaip Sąjūdžio 
gimimas ar Baltijos kelias. Vis dėlto 
šis mitingas jau tapo simboliniu vekto-
riumi, žyminčiu kryptį link atgimimo. 
Naujai konstruojamo didžiojo Lietuvos 
istorijos pasakojimo periodizacijoje šis 
mitingas šiandien laikomas simboli-
niu lūžiu, o tradicinėje istoriografijo-
je – data, įprasminančia kokybiškai 
naujos epochos pradžią1.

mitingas prie adomo mickevičiaus 
paminklo – pirmoji vieša antisovietinė 
demonstracija po 1972 m. „Kauno pa-
vasario“ ir pirmasis valdžios nesank-
cionuotas mitingas sovietmečiu. Nere-
tai laikomasi nuomonės, kad jis galėjo 
įvykti dėl pasikeitusio Kremliaus poli-
tinio kurso ir dėl to beatsirandančios 
susirinkimų laisvės. Todėl itin svarbu 
pabrėžti, kad reali politinė atmosfe-

ra 1987 m. rugpjūtį Lietuvos SSR toli 
gražu nebuvo tokia demokratiška, 
kaip vykdydami perestrojkinį kursą 
stengėsi įtikinti Kremliaus ir vietiniai 
propagandininkai. Nebuvo ženklų, kad 
netrukus susikurs kas nors panašaus 
į liaudies frontą, niekas iš išeivijos 
stebėtojų nematė ir kokios nors takos-
kyros LKP vadovybėje. Tad mitingo 
dalyviai tuokart tapo bandomaisiais 
triušiais, savo kailiu patikrinusiais 
iš maskvos sklindančių perestrojkos 
burtažodžių realumą. ir atsitiko taip, 
kad būtent šis eksperimentas leido pa-
matyti sovietinės tikrovės sueižėjimą 
ir nutiesė kelius į masinį visuomeninį 
sujudimą, šiandien vadinamą atgimi-
mo ir Sąjūdžio vardais.

Pagrindiniais tokiam eksperimentui 
pasiryžusiais mitingo organizatoriais 
tapo Lietuvos Laisvės Lygos aktyvistai 
antanas Terleckas ir Vytautas Bogu-
šis, rezistentas Petras Cidzikas, kata-
likiškojo pogrindžio atstovai su Nijole 
Sadūnaite priešakyje. Prie informaci-
jos sklaidos itin prisidėjo Vakarų radijo 
stotys. organizatoriai parengė tekstą, 
kuriame žmones ragino susirinkti ir 

taikia demonstracija pagerbti moloto-
vo-Ribbentropo pakto aukas. Tekstas 
Vakarų žiniasklaidai buvo perduotas 
per jį mintinai išmokusią JaV lietu-
vę mildą Palubinskaitę, lietuviškose 
Vakarų radijo stočių laidose jis pirmą 
kartą nuskambėjo rugpjūčio 7 d.2

Sovietinės struktūros stengėsi su-
trukdyti mitingui. LKP priminė saugu-
mui, kad būtina įspėti keliolika poten-
cialių mitingo dalyvių. Šalia aršiausių 
pogrindžio veikėjų buvo perspėtos net 
kai kurios jaunimo subkultūrų – pan-
kų, metalistų – grupės3. Rugpjūčio 22 d. 
LKP CK biuras priėmė nutarimą „Dėl 
Vakarų specialiųjų tarnybų kurstomos 
ideologinės diversijos demaskavimo ir 
sutrukdymo“4. Didžiausias dėmesys 
buvo skirtas propagandos kampani-
jai žiniasklaidoje. Prieš mitingą LKP 
Vilniaus miesto komitetas sušaukė 
specialų pasitarimą, jame „iš patiki-
miausių partijos narių ir komjaunuo-
lių atrinktas ir parengtas aktyvas, [...] 
kuris, esant reikalui, ves aiškinamąjį 
darbą tarp galimo sambūrio dalyvių“5. 
Būta ir rimtesnių priemonių – pla-
no „KGB ir VRm jėgomis užtikrinti 
valstybės saugumą ir visuomeninę 
tvarką“. Planuota apsupti mitingo te-
ritoriją dviem žiedais, 50 saugumo ir 
VRm pareigūnų turėjo veikti pačioje 
mitingo vietoje, ją ketinta filmuoti ir 
fotografuoti. Be viso to, buvo siekia-
ma renginį užgožti daugybe specialiai 
tą dieną organizuotų viešų renginių: 
muge Vingio parke, varžybomis, kon-
certais, futbolo švente. Respublikinė 
televizija mitingo laiku rodė dar taip 
neseniai ideologiškai nepateisinamo-
mis buvusių „imperialistinių“ Vakarų 
roko grupių ir atlikėjų – Queen, Deep 
Purple ir kt. – koncertą6. Vis dėlto re-

Mitingas prie adomo 
Mickevičiaus paminklo

Šiek tiek primirštas lūžinis istorijos momentas

moNiKa KaReNiaUSKaiTė

1 žr. Sąjūdžio ištakų beieškant: nepaklus-
niųjų tinklaveikos galia, mokslinės redaktorės 
jūratė Kavaliauskaitė ir ainė Ramonaitė, vil-
nius: Baltos lankos, 2011, p. 271.

2 Edmundas ganusauskas, „Pirmasis laisvės 
ženklas KgB įbaugintai lietuvai“, in: Lietuvos 
laisvės lyga: nuo „Laisvės šauklio“ iki nepri-
klausomybės, t. 2, sudarytojas ir redaktorius 
gintaras Šidlauskas, vilnius: naujoji matrica, 
2006, p. 92–94.

3 Ibid., p. 95; „Kaip prokuratūra ir KgB 
bandė sužlugdyti mitingą prie adomo Mic-

kevičiaus paminklo. iš antano Terlecko die-
noraščio“, in: Ibid., p. 57–58; „apie lietuvos 
laisvės lygos organizuotą pirmąjį okupuotoje 
lietuvoje viešą protesto mitingą, įvykusį 1987 
m. rugpjūčio 23 d. vilniuje, prie adomo Mic-
kevičiaus paminklo“, in: Ibid., p. 68.

4 lKP CK biuro 1987 m. rugpjūčio 22 d. po-
sėdyje numatytos priemonės 1987 m. rugpjū-
čio 23 d. mitingui vilniuje sužlugdyti, kurios 
apklausos būdu patvirtintos lKP centro komi-
teto biuro 1987 m. rugpjūčio 26 d. posėdyje 
(protokolas nr. 42), in: LYA, f. 1771, ap. 270, 

b. 57, l. 1–4; lKP CK biuro 1987 m. rugpjūčio 
22 d. apklausos būdu priimtas nutarimas dėl 
priemonių užkertant kelią 1987 m. rugpjūčio 
23 d. mitingui vilniuje, in: LYA, f. 1771, ap. 
270, b. 55, l. 4–5.

5 Edmundas ganusauskas, op. cit., p. 95.
6 Ibid., p. 96; „apie lietuvos laisvės lygos 

organizuotą pirmąjį okupuotoje lietuvoje vie-
šą protesto mitingą, įvykusį 1987 m. rugpjū-
čio 23 d. vilniuje, prie adomo Mickevičiaus 
paminklo“, p. 68–69.
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presinėms struktūroms buvo įsakyta 
„nesiimti jokių administracinio povei-
kio priemonių“. Tokią režimo politiką, 
ko gero, lėmė baimė mitingo nuslopini-
mu ar jo dalyvių areštais gausiai susi-
rinkusiems užsienio korespondentams 
sugriauti kokybiškai naujo Kremliaus 
komunizmo įvaidį7.

Sovietų valdžios dėmesys organiza-
torių entuziazmo nenumaldė, o mi-
tingo dalyvius dar labiau motyvavo 
simbolinę reikšmę įgavęs įvykis – bū-
simiesiems mitinguotojams rugpjūčio 
23 d. rytą susirinkus Šv. mikalojaus 
bažnyčioje, čia šv. mišių metu mirė 
rinktis prie mickevičiaus paminklo ra-
ginti ketinęs kun. Stanislovas Valiukė-
nas. Kaip savo atsiminimuose pabrėžė 
Julius Sasnauskas – „daugelis jo mirtį 
suprato kaip ženklą [...], kaip kvieti-
mą nepabūgti, nepasitraukti“8. iš kar-
to po šio įvykio apie 80 demonstrantų 
patraukė senamiesčio gatvėmis. Nors 
jose knibždėte knibždėjo milicininkų 
ir KGB darbuotojų, jie mitingo da-
lyviams netrukdė9. mitinguotojams 
pasiekus paminklą, skveras buvo tuš-
čias. Pasak Sasnausko, „keliasdešimt 
žmonių iš tolo stebėjo, laukė, kas bus 
toliau. Gal iškart visus suims, gal muš 
bananais ir šaudys“10. Taip nenutiko.

mitinge pirmą kartą buvo viešai 
pasmerktas molotovo-Ribbentropo 
paktas ir jo slaptieji protokolai. Pir-
moji kalbėjusi Sadūnaitė savo kal-
boje smerkė Staliną ir Hitlerį dėl jų 
įvykdytų nusikaltimų žmogiškumui ir 
Baltijos valstybių okupacijos. Pasisa-
kė dar keliolika žmonių. Robertas Gri-
gas pareiškė, kad prisijungimas prie 
SSRS nebuvo savanoriškas Lietuvos 
sprendimas. o Vilniaus akademinio 
dramos teatro dekoratorius Vytautas 
Jančiauskas atvirai reikalavo Lietu-
vos nepriklausomybės. Šalia paminklo 
vyko pašnekesiai su užsienio kores-

pondentais. Žmonės giedojo Lietuvos 
himną, skandavo „Laisvę Lietuvai!“11

Po mitingo buvo žaibiškai surengta 
jo dalyvių viešo pasmerkimo ir baugi-
nimo kampanija. Kaip ir prevenciją, 
ją organizavo LKP CK. Jo darbuoto-
jai kreipėsi į LKP rajonų komitetų 
atstovus, reikalaudami pasidomėti 
įtariamais mitinge dalyvavusiais as-
menimis ir organizuoti jų viešą pa-
smerkimą12. Spaudoje mitingas buvo 
nuosekliai vaizduojamas kaip nepopu-
liarus ir plačiosios visuomenės pritari-
mo nesusilaukęs kelių ekstremistiškai 
nusiteikusių nacionalistų išsišokimas, 
suplanuotas užsienio agentų13, jo daly-
viai gretinti su nacizmo apologetais14. 
Nebuvo pamirštos ir parodomosios „pi-
lietinio sąmoningumo“ akcijos: mitingo 
dalyviai buvo svarstomi ir smerkiami 
„paprastų tarybinių piliečių“ – savo 
kolegų, kaimynų ir bendradarbių15. Be 
abejo, esminiu aspektu čia turėjo tapti 

perauklėjimas, kai atskleidus „elemen-
tų“ „tikrąjį veidą“ jiems vis dėlto buvo 
suteiktas šansas pasitaisyti16. Keletas 
žmonių neteko darbo.

Svarbu pastebėti, kad baudžiama-
sis mitingo dalyvių persekiojimas taip 
ir liko grėsminga galimybė. Tai tapo 
ženklu, kad teisė, kitaip nei ankstes-
niais metais, jau nebebus naudojama 
režimo priešininkams represuoti. Kita 
vertus, smurtu ir atviru susidorojimu 
grasinantis aktyviausiųjų mitingo da-
lyvių persekiojimas vyko, ir neliko be 
skaudžių pasekmių. 

Šiuo požiūriu pagrindine auka, o 
šiandiene prasme – herojumi, ko gero, 
galėtume vadinti ligi tol nežinomą, 
spontaniškai mitinge pasisakiusį, ta-
čiau kone geriausiai sociokultūrinę ir 
vertybinę su režimu konfrontuojan-
čiųjų terpę reprezentavęs minėtasis 
Vytautas Jančiauskas17. Jis, būdamas 
nežinomas šiapus ir anapus geležinės 

Mitingas prie adomo Mickevičiaus paminklo slaptam Molotovo-Ribbentropo pakto 
protokolui pasmerkti. vilnius, 1987-08-23. Kęstučio jankausko nuotr.

7 Edmundas ganusauskas, op. cit., p. 96.
8 „dar kartą apie mitingą prie a. Micke-

vičiaus paminklo. savo atsiminimais dalijasi 
julius sasnauskas“, in: Lietuvos laisvės lyga, 
t. 2, p. 135.

9 Edmundas ganusauskas, op. cit., p. 98–99.
10 „dar kartą apie mitingą prie a. Micke-

vičiaus paminklo. savo atsiminimais dalijasi 

julius sasnauskas“, p. 135.
11 Ibid., p. 136.
12 žr., pvz., LYA, f. 1771, ap. 270, b. 182, 

l. 11, 15–16, 21, 26.
13 žr., pvz., „Pagal svetimą balsą. žodis po 

nacionalistų akcijų, kurias suorganizavo vadi-
namieji teisių gynėjai Pabaltijyje“, in: Tiesa, 
1987-09-02, nr. 203 (13522), p. 3.

14 „netrukdykite ramiai gyventi!“, in: Tary-
binė Klaipėda, 1987-09-18, p. 2.

15 „žodį taria laivyno darbuotojai“, in: Tary-
binė Klaipėda, 1987-09-18, p. 2.

16 „Kur nuves klystkelis?..“, in: Tarybinė Klai-
pėda, 1987-09-18, p. 2.

17 Pilną vytauto jančiausko kalbą žr.: Lietu-
vos laisvės lyga, t. 2, p. 149–153.

a P ž v a l g aa P ž v a l g a



420 naujasis židinys-aidai   2012  /  6

uždangos, patyrė tiesioginį KGB parei-
gūnų smurtą, ir, pašlijus sveikatai, po 
kelerių metų mirė.

Jančiausko kalboje susipynė trys 
esminės iš komunistinio letargo po 
truputėlį bundančios lietuviškosios 
istorinės savimonės linijos: su Lie-
tuvos valstybingumo praradimu su-
sijęs molotovo-Ribbentropo paktas, 
nesąmoningai LDK savimone vis dar 
alsuojantis adomo mickevičiaus at-
minimas, tautinio atgimimo šauklio 
maironio aukštinimas. atsiskleidė čia 
kruvinųjų žemių viduryje glūdinčio 
krašto tragizmas: „ėjo ordos fašistų, 
kapais nusėdamos Lietuvą. Paneriuo-

se, Kaune, aukštaitijoje ir Žemaitijoje 
išžudytųjų verkė Lietuva. [...] ir štai 
atėjo raudonoji armija. ir vėl sakė, kad 
mus išvaduoja. Lingavo naktimis va-
gonai į Uralą, į Sibirą, į Šiaurę...“18

Visas šias sąmonės sanklodas, re-
gis, savyje suvienijo miesto simbolika: 
„mūsų senasis Vilnius jau nuo Ge-
dimino laikų buvo internacionalinis 
miestas. Čia kartu kūrė lietuviai, žy-
dai, baltarusiai. [...] Čia mokėjo, moka 
ir mokės gražiai sugyventi įvairių 
tautybių žmonės, tarsi šeima“. Tokia 
vilnietiška idilė priešinama tautas ir 
kultūras niveliuojančiai didimperinei 
maskvai. Taip, remiantis ilgamete 

valstybės tradicija, Jančiausko kalboje 
buvo griaunamas komunistinis mitas 
apie tik sovietinėje santvarkoje gims-
tančią tautų draugystę. Jančiauskas 
taip pat stengėsi demaskuoti komu-
nizmą, kalbėjo apie Lietuvos valsty-
bingumą ir reikalavo teisės į nepri-
klausomybę, prieštaravo kultūrinei ir 
tautinei unifikacijai19.

Taigi mitingas prie mickevičiaus 
paminklo šiandien reikšmingas ne 
tik dėl savo politinio matmens, – jis 
parodo iki tol mažai tyrinėtos lietuviš-
kos nekonformistinės savimonės gylį 
ir išplečia šiandien įprastą jos, kaip 
siaurai nacio nalistinės, įsivaizdavimą. 
Juk būtent lietuviškoje disidentijoje 
brendo tokios asmenybės kaip Tomas 
Venclova, o Lietuvos pogrindininkai 
veikė išvien su maskvos disidentais ar 
žydais, kovojusiais dėl teisės emigruoti 
iš SSRS. mitingo prie adomo micke-
vičiaus paminklo epochinę reikšmę, 
ko gero, geriau nusako kunigas Julius 
Sasnauskas. Pasak jo, nors „keletą mė-
nesių po mitingo truko tikra raganų 
medžioklė [...], jau neįmanoma buvo 
užgožti žmonių ryžto kovoti iki galo, iki 
pergalės“. o „pirmasis kelių drąsuolių 
būrelis prie a. mickevičiaus paminklo 
virto šimtatūkstantine minia Vingio 
parke, minint 50-ąsias molotovo-Rib-
bentropo pakto metines“20. !

18 Ibid., p. 150.
19 Ibid., p. 150, 153.
20 „dar kartą apie mitingą prie a. Micke-

vičiaus paminklo. savo atsiminimais dalijasi 
julius sasnauskas“, p. 136.

1987 m. rugpjūčio 23 d. mitingo vilniuje dalyviai. nuotrauka padaryta lietuvos TsR 
valstybės saugumo komiteto (KgB) darbuotojų ir atsiųsta į lietuvos komunistų partijos 
(lKP) centro komitetą (LYA, f. 1771, ap. 270, b. 182, l. 59)
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ratą (summa cum laude) prestižiniame 
Romos Popiežiškajame Biblijos institu-
te, disertacijos tema šį kartą pasirin-
ko Luko evangelijos ištraukas, kurias 
tyrinėjo Codex Vaticanus (seniausio 
išlikusio graikiško Biblijos rankraš-
čio) ir Bodmerio XiV papiruso (kuria-

me ankstyvąja graikų kalba užrašyta 
Luko evangelija) šviesoje. 1962 m. 
martini davė amžinuosius įžadus.

Nuo 1962 m. Popiežiškajame Bibli-
jos institute jis gavo tekstų kritikos 
profesūrą, buvo vienintelis katalikas, 
dirbęs elitinėje miunsterio Naujojo 
Testamento tekstų tyrimo instituto 
mokslininkų grupėje, vadovaujamoje 
Kurto alando. 1966 m. ši mokslinin-
kų grupė parengė pirmąjį Graikiškojo 
Naujojo Testamento (The Greek New 
Testament) leidimą. martini vardas 
išliko įrašytas ir visuose vėlesniuose 
leidimuose. 

Vėliau martini ėjo Popiežiškojo Bib-
lijos instituto rektoriaus pareigas 
(1967–1978), parengė programą, pagal 
kurią katalikai studentai galėjo nu-
vykti į izraelį studijuoti judaizmo, bib-
linės archeologijos bei hebrajų kalbos. 
Po metų, praleistų Jeruzalėje, jis be 
galo prisirišo prie šio miesto. 1978 m. 
liepą buvo paskirtas Popiežiškojo Gri-
galiaus universiteto rektoriumi, tačiau 

jau 1979 m. tapo milano arkivyskupu. 
mokslininkas biblistas, niekada nėjęs 
parapinių pareigų, tapo vienos svar-
biausių Bažnyčios vyskupijų vadovu. 

1983 m. tapęs Kardinolų kolegijos 
nariu, martini iš karto buvo paskirtas 
į keturias skirtingas Vatikano insti-
tucijas, o ne vieną ar dvi, kaip įprasta 
daugeliui naujų kardinolų, – pastebi 
Rosica. Greta to, kad laisvai kalbėjo 
septyniomis šiuolaikinėmis kalbomis 
ir puikiai mokėjo senąsias lotynų, grai-
kų bei hebrajų kalbas ir turėjo išskir-
tinį žinių bagažą, į naująsias pareigas 
jis atėjo ir su aiškia pastoracine žmo-
gaus samprata.

Kai kurie martinio pasisakymai, – 
ypač dėl išsiskyrusių ir vėl susituo-
kusių katalikų padėties, tos pačios 
lyties asmenų sąjungų pripažinimo ir 
bioetikos, – pastaraisiais metais išpro-
vokavo ne vieną diskusiją. Pasak kai 
kurių kritikų, jo keliami klausimai at-
rodė pernelyg atviri katalikiškos mo-
ralės mokymo požiūriu. Tačiau Rosica 
pabrėžia, kad martini visada aiškiai 
pasisakė už santuoką ir gyvybę ir ne-
pritarė abortams, – šie dalykai visada 
glūdėjo pačioje sielovadinės tarnystės 
širdyje, kartu su raginimais suteikti ly-
gias galimybes švietimo srityje ir siūly-
mais atsargiai bei protingai integruoti 
musulmonus į milano visuomenę. 

Troškusieji priklijuoti jam „libe-
ralus arkivyskupo“ arba „antipopie-
žiaus“ etiketes, nustatyti jį prieš Joną 
Paulių ii ar Benediktą XVi, elgėsi 
nebrandžiai ir neišmanėliškai, – įsiti-
kinęs Rosica. martinio krikščionybės 
suvokimas buvo giliai įšaknijęs Dievo 
Žodyje, sakramentuose ir Bažnyčioje. 
išlikdamas protingu ir ištikimu Baž-
nyčios tarnu, 2002 m. pasitraukęs iš 
arkivyskupo pareigų, martini atsidė-
jo Biblijos studijoms, katalikų ir žydų 
dialogo reikalams, taip pat maldai už 
taiką artimuosiuose Rytuose. 

Vienoje vėlyvųjų savo knygų Il Ves-
covo (Vyskupas, 2011) martini aptaria 
delikatų autoriteto Bažnyčioje klau-
simą. Skaitytojams jis pateikia du 
intriguojančius portretus – griežto, 
nesugebančio išklausyti ir įkvėpto Die-
vo Žodžio, atsižvelgiančio į žmogaus 

in memoriam

CaRLo maRia maRTiNi (1927–2012)

Kardinolo Carlo maria martinio mirtis 
paliko Bažnyčią italijoje (tiesą sakant, 
visą Katalikų Bažnyčią) be žmogaus, 
kuris daugiau kaip 30 metų jai buvo 
vadovavimo, išminties bei įkvėpimo 
šaltinis, – taip savąjį in memoriam 
tarptautinio katalikiško savaitraščio 
The Tablet rugsėjo 7 d. numeryje pra-
dėjo Thomas Rosica CSB – bazilijonų 
vienuolis, vadovaujantis Kanados ka-
talikiškam televizijos tinklui, Vindzoro 
Dangun ėmimo universiteto preziden-
tas ir vicekancleris. išties Šv. Rašto 
tyrinėtojas, mokytojas ir milano (di-
džiausios pasaulyje arkivyskupijos, 
turinčios daugiau kaip 5 milijonus gy-
ventojų) arkivyskupas emeritas buvo 
vienas gerbiamiausių Bažnyčios vado-
vų visame pasaulyje. Jono Pauliaus ii 
paskirtas į šv. ambraziejaus ir šv. Ka-
rolio Boromėjaus sostą (tada jam buvo 
52-eji), martinis tapo tikru Kardinolų 
kolegijos milžinu, – toks ir liko. Todėl 
nenuostabu, kad per tris dienas, kai jo 
kūnas buvo pašarvotas milano kated-
roje, pagerbti velionio atėjo daugiau 
kaip 200 000 žmonių. martinio laido-
tuvės panėšėjo į valstybines laidotu-
ves, kurios buvo transliuojamos ne tik 
visoje italijoje, bet ir už jos ribų.

Carlo maria martini gimė 1927 m. 
vasario 15 d. orbassane, netoli Turino. 
1944 m. įstojo į Jėzaus Draugiją, stu-
dijavo filosofiją bei teologiją dviejuose 
Šiaurės italijos teologijos centruose. 
1952 m. liepą priėmė kunigystės šven-
timus, po šešerių metų Popiežiškajame 
Grigaliaus universitete jam buvo su-
teiktas daktaro laipsnis (summa cum 
laude) už disertaciją apie Jėzaus prisi-
kėlimo istorinius aspektus. Po to keletą 
metų dėstė Chieri seminarijoje, per tą 
laiką parengė ir apsigynė antrą dokto-
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asmenį. Vyskupas yra žmonių ir sielų 
ganytojas, kaip apaštališkosios tradici-
jos paveldėtojui jam tenka milžiniška 
atsakomybė; jis yra dvasinis Bažny-
čios vedlys, taip pat ir vyskupijos, jun-
giančios tikinčių krikščionių parapi-
jas ir bendruomenes, vadovas. Jei jo 
vaidmuo apsiribotų vien autoritetu, 
jei nebūtų paisoma ganytojiškos švie-
timo pareigos, taip pat pareigos liudyti 
evangeliją kaip nuolankiam Viešpa-
ties Bažnyčios tarnui, tada jo tikrasis 
vaidmuo nutrūktų, teliktų bažnytinio 
autoriteto vaidmuo – nei pranašiškas, 
nei tikrai evangelinis.

Rosica pastebi, kad paskutiniais me-
tais daugelį pažinojusiųjų kardinolą 
labiau negu jo raštai ir paskaitos su-
krėtė tai, kaip jis išgyveno jį ištikusią 
negalią. ir varginamas Parkinsono li-
gos jis leido knygas, rengė dvasinius 
mąstymus ir dar prieš kelis mėnesius 
atsakinėjo į skaitytojų klausimus mė-
nesinėje skiltyje sekmadieniniame 
Corriere della sera numeryje. Savo 
kančią jis išgyveno visų akivaizdoje, 
susijungdamas su kitais, kenčiančiais 
nuo Parkinsono ligos.

martini atsisakė būti maitinamas 
per specialų vamzdelį, paskutines dvi 
savaites jis nebegalėjo nieko nuryti, jo 
gyvybę palaikė lašinės. Jis dar kartą 
išdėstė savo požiūrį paskutinėje kny-
goje Credere e conoscere (Tikėti ir ži-
noti), kurioje apeliavo į protą, net ir 
svarstydamas eutanazijos temą: „Nau-
jos technologijos, kurių dėka tampa 
įmanomos vis efektyvesnės operacijos, 
susijusios su žmogaus kūnu, reikalau-
ja tam tikros dozės išminties, kuri ne-
beleistų tęsti gydymo tais atvejais, kai 
pacientui iš jų nėra jokios naudos“.

Kardinolas martini išgyveno savo 
tarnystę kaip Vatikano ii Susirinki-
mo vyskupas – sąžiningas, teisingas, 
nuoširdus ir bebaimis. Jis visada ieš-
kojo gėrio kituose. Šis didis žmogus 
mokėjo bendrauti ne tik su tikinčiai-
siais, bet ir su žmonėmis, kurie buvo 
toli nuo tikėjimo, ir kiekvienam nešė 
evangelijos žinią. Jis mokė nebijoti 
dialogo ir ieškoti ryšio su kitais. Jis 
mums priminė, kad po žioruojančiais 
pelenais Bažnyčios, kuri kartais būna 

pavargusi ir išsigandusi, prislėgta is-
torijos ir tradicijos naštos, teberusena 
žarijos, laukiančios, kol jas kas nors 
atras ir įpūs gyvą liepsną, – užbaigia 
Thomas Rosica.

Kitame to paties The Tablet nume-
ryje Bažnyčios istorikas, Jono XXiii 
Religijos mokslų studijų fondo Boloni-
joje vadovas alberto melloni atkreipia 
dėmesį kardinolą martini greta kitko 
buvus dialogo žmogumi, tiltu, jungu-
siu priešingas puses, ir ypač – atsvara 
kitoms Bažnyčioje veikiančioms sro-
vėms. Kiekvieno milano arkivyskupo 
likimas esąs paženklintas paradokso 
ir skyrimas į šv. ambraziejaus sostą 
visada būna be galo asmeniškas apsis-
prendimas Šventajam Tėvui. Tačiau 
kartu milano arkivyskupas, – žinoma, 
jei tik turi šioms pareigoms tinkamą 
moralinį svorį, – gali tapti savita an-
tena, gebančia aptikti ir interpretuoti 
nepasitenkinimą, kuris kyla kiekvieno 
pontifikato metu. Tai ypač pasakytina 
tais atvejais, kai jis nėra nacionalinės 
vyskupų konferencijos pirmininkas, 
mat italijoje, – skirtingai nuo kitų pa-
saulio kraštų, – šį postą užimantis as-
muo yra ne išrenkamas, bet tiesiogiai 
skiriamas Romos.

Šiame kontekste melloni pastebi, 
kad kardinolas martini buvo atsidūręs 
keistoje padėtyje. Jis atvyko į milaną 
neturėdamas didesnės nei ganytojo, 
nei Bažnyčios valdymo reikalų patir-
ties. Vis dėlto paskirtas milano arki-
vyskupu, jis beveik iš karto tapo ži-
nomas kaip vienas nedaugelio „plačių 
pažiūrų“ vyskupų italijoje ir visame 
pasaulyje, o rimčiausias mąstytojas 
tarp jų. Jo tarnystė milane sutapo su 
ilga kardinolo Camillo Ruinio – italijos 
vyskupų konferencijos pirmininko – 
kadencija, ir šie 20 metų pasižymėjo 
jaukiais politiniais kompromisais su 
trimis vyriausybėmis, kurioms vado-
vavo Silvio Berlusconi. Tad kardino-
las martini buvo tapęs tikra paguoda 
daugybei italų katalikų, kuriems toks 
glėbesčiavimasis su Berlusconiu ir 
italijos dešiniaisiais buvę tiesiog ne-
pakenčiamas, – tvirtina melloni.

Kardinolas Ruini tokiuose politi-
niuose manevruose laikęsis įsitikini-

mo, jog dešinieji gali apsaugoti taria-
mus gyvybinius Bažnyčios interesus. 
Ruiniui rūpėję ne vien tai, kad vyriau-
sybė paprasčiausiai gintų krikščioniš-
kas vertybes (juk visi seniai žinojo apie 
Berlusconio gyvenimo būdą), o ir kad 
per teisės aktus ir simbolines garanti-
jas užsitikrintų vyriausybės palaiky-
mą katalikų hierarchijos pozicijai įvai-
riais (bio)etikos bei klausimais. Nors 
kardinolas martini anaiptol nebuvo 
abortų, skyrybų ar gėjų santuokų ska-
tintojas, jis mokėjo daug įtikinamiau 
kalbėti šiais klausimais negu daugu-
ma kitų italijos vyskupų, įtraukdamas 
šiuos klausimus į biblinį ir tikrai Baž-
nyčios tradicijos kontekstą, – pastebi 
melloni, pabrėždamas, kad jam daug 
geriau sekęsi praktikuoti negu abiem 
popiežiams, kurių pontifikato metu 
tarnavo. Jis mokėjo kalbėtis ne tik su 
nekatalikais ar buvusiais katalikais, 
bet ir buvo puikus pavyzdys, kaip rei-
kia išklausyti tokių žmonių nuomonę 
ir palikti vietos jų rūpesčiams. Jis 
netgi dalydavosi savo vyskupiškuoju 
sostu milano katedroje su netikinčiai-
siais, rengdamas garsiuosius susitiki-
mus, pavadintus „la Cattedra dei non 
 credenti“.

Kai kurie jo administracinio po-
būdžio veiksmai, pripažįsta melloni, 
sulaukė ir ginčytinų pasekmių. Pa-
vyzdžiui, įžengęs į šv. ambraziejaus 
sostą, jis ėmėsi reformuoti vyskupų 
augziliarų komandą. Šitaip jis paska-
tino kilti karjerą kunigų, kurie vėliau 
tapo kardinolais (pavyzdžiui, Turino 
kardinolas Giovanni Saldarini ir Bo-
lonijos kardinolas Giacomo Biffi) ir jo 
priešininkais. Daugelį nustebino ir 
kardinolo martinio sprendimas su-
grąžinti į tarnystę prieštaringai verti-
namą kunigą Luigi Verzè, kuris buvo 
atsakingas milijardų eurų iššvaistymo 
San Raffaele ligoninėje istorijoje, – il-
goje istorijoje, kupinoje grobstymų ir 
nusikalstamo aplaidumo. Vis dėlto 
kardinolo gebėjimas aiškiai kalbėti 
apie discipliną ir laisvę buvo tarsi gai-
vaus oro gurkšnis daugybei katalikų. 
Diskusijos, kilusios dėl komentarų 
apie paskutinį jo interviu prieš mirtį 
(Bažnyčia esanti „200 metų atsiliku-

a P ž v a l g aa P ž v a l g a



423naujasis židinys-aidai   2012  /  6

si nuo laiko“, „mūsų kultūra paseno, 
mūsų Bažnyčios yra didelės, mūsų 
šventovės – tuščios, mūsų Bažnyčių 
biurokratija darosi neproporcinga“) tą 
tik patvirtina. Jis neakcentavo atski-
rų katalikiškos moralinės disciplinos 
punktų, bet mokėjo kiekvieno asmens 
žmogišką istoriją pateikti platesnia-
me vilties ir paklusnumo didžiai bei 
įvairialypei Bažnyčios tradicijai kon-
tekste.

melloni įsitikinimu, dar svarbiau 
yra tai, jog kardinolas martini buvęs 
didis sinodiškumo ir kolegialumo prin-
cipo Bažnyčiose gynėjas. Jis gerai su-
prato, jog kolegialumas yra neįgyven-
dinta Vatikano ii Susirinkimo esmė 
ir su skausmu stebėjo, kaip per pas-
kutiniuosius du XX a. dešimtmečius 
viršų ėmė universalistinė ekleziologi-
ja, apribojusi Vyskupų konferencijų 
autoritetą. Už tai, tvirtina melloni, 
tekę brangiai sumokėti – netikusių 
vyskupų, nesugebėjusių susitvarkyti 
su dvasininkų lytinio piktnaudžiavimo 
krize, tragedija.

Per visą komplikuotą savo valdymo 
laikotarpį ir net būdamas emeritas 
kardinolas martini neprarado gebėji-
mo laisvai mąstyti apie didesnį kole-
gialumą ir jo reikalauti. melloni verti-
nimu, tai buvęs tikslus ir veiksmingas 
būdas pareikšti ištikimybę Vatikano 
ii Susirinkimui kaip įvykiui ir kaip 
metodui. Per 1999 m. Vyskupų sinodą 
martini aistringai kalbėjo apie neati-
dėliotiną būtinybę sušaukti naują Baž-
nyčios Susirinkimą, tad jo vardas kada 
nors būsiąs įrašytas katalikybės isto-

rijoje kaip susirinkiminės Bažnyčios 
pranašo, – Bažnyčios, kuri anksčiau 
ar vėliau tikrai ateis, užbaigia rašinį 
alberto melloni.

o štai Vienos kardinolas Christop-
has Schönbornas nepašykštėjo gerų 
žodžių kardinolo martinio vizijai, 
kurią vadino „pranašiška“, – rugsėjo 
15 d. The Tablett numeryje rašo savait-
raščio korespondentė Vienoje Christa 
Pongratz-Lippit. Kalbėdamas geriau-
siu austrijos nacionalinės televizijos 
eterio laiku, kardinolas Schönbornas 
sakė: „Kardinolas martinis buvo viena 
išties didžiausių ir įspūdingiausių viso 
episkopato figūrų, visiškai atsidavęs 
Bažnyčiai ir savo vyskupiškai tarnys-
tei“. Schönbornui didžiausią įspūdį pa-
likęs dialogas tarp kardinolo martinio 
ir italų rašytojo bei filosofo agnostiko 
Umberto eco. „Jų susirašinėjimas, pa-
skelbtas knygoje Tikėjimas ar netikėji-
mas? (2000), visada buvo tikras dialogo 
su netikinčiaisiais pavyzdys. Jame tik-
rai esama kai ko pranašiško“, – teigė 
Schönbornas. „Popiežius Benediktas 
netgi pasiėmė šį dialogą su savimi į 
2011 m. vykusį tarpreliginį susitiki-
mą asyžiuje ir, ten kalbėdamas, mums 
priminė, jog mes ir agnostikai „kartu 
keliaujame tiesos link“.“

Kardinolas Schönbornas sakėsi esąs 
be galo dėkingas martiniui už tai, kad 
šis padėjo nesuskaičiuojamai daugybei 
žmonių pamėgti Bibliją. „Pirmą kartą 
susitikau su juo, kai dirbau Fribūre, 
Šveicarijoje, kur padėjau rengti Pa-
saulio katekizmą. Vieną dieną jis man 
paskambino ir paklausė: „Gal galėtu-

mėte atvykti į milaną pasikalbėti?“ Jis 
norėjo aptarti skyrelio apie Prigimti-
nę nuodėmę metmenis“, – prisiminė 
Schönbornas. Labiausiai jį įkvėpė 
martinio vedamos katechezės milano 
katedroje, ir Schönbornas teigė pats 
mėginęs „kukliai“ pasekti jo pavyzdžiu 
ir surengti panašias katechezes Vienos 
Šv. Stepono katedroje.

Kardinolas Schönbornas pripažino 
martini buvus kontroversiška figūra 
Bažnyčioje. „Kai kuriais klausimais 
jo pažiūros buvo kritiškos, bet Baž-
nyčioje ir joms yra vietos, ir tai tikrai 
niekaip nepaveikė tos didžiulės pa-
garbos, kurią popiežius Jonas Paulius 
ii – ir, manau, popiežius Benediktas 
XVi – jam jautė. Jis, be abejonės, buvo 
kontroversiška figūra, tačiau kartu be 
galo gerbiamas kitų kardinolų ir vys-
kupų“, – pabrėžė Schönbornas. Kardi-
nolo martinio nuomonė apie moterų 
vaidmenį Bažnyčioje, kontracepciją 
ir kolegialumą, taip pat kitais klausi-
mais metė iššūkį status quo.

„Labai aiškiai prisimenu jį per pa-
skutinę konklavą ir kai kuriuos itin as-
meniško pobūdžio mūsų pokalbius per 
pasirengimą konklavai, kurios metu 
buvo išrinktas popiežius Benediktas. 
Pamačiau jį kaip itin išmintingą, tolia-
regį ir be galo susirūpinusį vyskupą, 
kuris buvo laikomas papabile“, – pri-
dūrė Schönbornas. Jis sakė, jog pasku-
tinį kartą jiedu kalbėjęsi telefonu, likus 
trims savaitėms iki martinio mirties: 
„Jis vos begalėjo prašnekėti, bet... gir-
dėjo mano balsą. Todėl galėjau padėko-
ti jam už viską, ką jis padarė“. 
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rinti beveik jokių vidinių problemų, nejaugi 
ten gyvenantys žmonės vis dar taip stipriai 
pasižymi valdoviška, tariant jono Ohmano 
žodžiais, „kario-pirklio“ tapatybe, kad mes, 
turėdami „baudžiauninkų-partizanų men-
talitetą“ galime tik ilgesingai dūsauti? gal 
mūsų išlikimo strategijai tiktų skandinavijos 
šalių patirtis?2

ir kaip tik čia reikia būti atsargiems. nors 
Švedijos dar neteko išvysti savo akimis, vis 
dėlto, patyrinėjęs įvairių žmonių nuomones 
ir pasisakymus, priėjau prie išvados, kad ir 
pačių švedų, ir mūsų žiniasklaidos palai-
komas švediškos laimės įvaizdis yra gana 
vienpusiškas. Toks jis yra todėl, kad realias 
šalies problemas, su kuriomis susiduria ei-
liniai šalies gyventojai, maskuoja Švedijos 
valdžios ir žiniasklaidos uoliai puoselėjama 
politinio korektiškumo ir daugiakultūrišku-
mo ideologija. vis dėlto dailiame Švedijos 
fasade atsiveriantys plyšiai leidžia pažvelgti 
giliau į naujai atsirandantį „šaunų naująjį“ 
pasaulį, kuris sėkmingai tarpsta Švedijoje, 
šalyje, ilgą laiką vieningai laikytoje sėkmės 
stebuklu ir žemiškos laimės etalonu. Tam 
tikri Švedijoje vykstantys procesai turėtų ne 
tik skatinti mūsų užuojautos jausmą, bet ir 
aštrinti savisaugos instinktą. Kodėl taip tu-
rėtų būti, paaiškės perskaičius Švedijos lais-
vosios spaudos draugijos prezidentės ingrid 
Carlqvist kalbą (parengė ir iš anglų kalbos 
vertė Darius Baronas), kurią ji pasakė Euro-
pos Parlamente šių metų liepos 9 d. dieną, 
kur įvyko pirmoji Tarptautinė konferencija 
už laisvą žodį ir žmogaus teises3. Tekste mi-
nimo laikraščio Dispatch international ban-
domasis numeris pasirodė šių metų rugpjū-
čio 30 d.; pats savaitraštis reguliariai turėtų 
pradėti eiti nuo 2013 m. sausio 3 d.

Darius Baronas

Ponios ir ponai. mano vardas ingrid 
Carlqvist, aš gimiau Švedijoje 1960 m., 
kai atrodė, kad socialdemokratai val-
dys amžinai ir kai mano šalis buvo 
puikiausia, saugiausia ir labiausiai 
pažengusi visame pasaulyje. Dabar aš 
gyvenu absurdistane – šalyje, kurioje 
užregistruotų išprievartavimų skaičius 
didžiausias pasaulyje, kurioje šimtai 
vadinamųjų „atskirties zonų“ su žmo-
nėmis, gyvenančiais anapus Švedijos 
visuomenės, ir kurioje laikraščiai visa 
tai slepia nuo žmonių.

aš jaučiuosi tiesiog kaip Dorotė iš 
pasakos apie ozo šalies burtininką: 

viesulas mane nubloškė daugelį my-
lių tolyn ir aš atsidūriau šalyje, kurios 
nepažįstu.

„Toto, aš jaučiu, kad mes jau nebe 
Švedijoje.“

Kaip ir Dorotė, aš ieškau kelio namo, 
bet pakeliui sutinku tik bailiuosius liū-
tus, kaliauses be smegenų ir geležinius 
medkirčius be širdies.

Kai aš ūgtelėjau, mūsų ministras 
pirmininkas buvo socialdemokratas 
Tage erlanderis. Štai ką jis pasakė 
Parlamente, kai 1965 m. ameriko-
je kilo rasinės riaušės: „mes, švedai, 
gyvename nepalyginamai geresnėmis 
sąlygomis. mūsų šalies gyventojai ho-
mogeniški ne tik rasiniu, bet ir dauge-
liu kitų aspektų“.

Dabar aš gyvenu šalyje, kurios vi-
suomenė nėra homogeniška jokiu as-
pektu. Po jo ėmęs valdyti olofas Palme 
nusprendė, kad homogeniškumas yra 
blogas dalykas ir atvėrė mūsų šalies 
sienas žmonėms iš viso pasaulio. o po-
litikai ir iš dešinės, ir iš kairės mums 

aš noriu susigrąžinti savo šalį

iNGRiD CaRLqViST 

nuo pat lietuvos nepriklausomybės atkū-
rimo lietuvos ir skandinavijos šalių santy-
kiai plėtojosi dinamiškai. Šios šalys daug 
prisidėjo prie to, kad sovietmečio vargus 
iškentusi lietuva greičiau atsistotų ant kojų 
ir prisijungtų prie laisvojo vakarų pasaulio 
tautų. Kai nuo 2010 m. santykiai tarp lietu-
vos ir iki tol dažnai „strateginiu partneriu“ 
vadintos lenkijos pastebimai ėmė šalti, lie-
tuvos Respublikos aukščiausieji pareigūnai 
prabilo apie būtinybę dar labiau orientuotis 
į klestinčias Šiaurės Europos šalis. Turbūt 
tada ne vieno tautiečio akyse tokios turtin-
gos šalys kaip Švedija ar norvegija ir vėl 
iškilo kaip sektinas pavyzdys, į kurį lygiuo-
damiesi galėsime sukurti kažką panašaus į 
rojų žemėje. juk ne vienas skurdo smaugia-
mas tautietis jau „susitvarkė“ ar „apsitvarkė“ 
savo gyvenimą tik todėl, kad tie malonūs 
žmonės leido savo šalyse dirbti ir užsidirbti.

skandinavijos šalių valdžia ir žmonės 
neabejingi vargstantiems, prireikus negaili 
vertingų patarimų, pateikia tegul kartais ir 
griežtos, bet visada geranoriškos kritikos. 
Patarimai ir vertinimai, vertinimai ir patari-
mai, – pastaruoju metu internetinėje žinias-
klaidoje jų, regis, net padaugėjo. Pasirodo, 
švedų verslininkai lietuvą vertina kaip in-
vesticijoms ganėtinai palankią šalį, kur ko-
rupcija ne tokia bauginamai didelė kaip kar-
tais atrodo patiems lietuviams, kur nemažą 
pelną gali pelnyti be didesnio vargo, kur 
gyvena darbštūs, bet mažai kūrybingi, iššū-
kių vengiantys žmonės. Tikra bėda – prasti 
oro keliai tarp Švedijos ir lietuvos1. Tokia 
geranoriška kritika – brangesnė už auksą, 
ji parodo, kas gerai, kas dar taisytina ar to-
bulintina, ko gal patys nematome. Tačiau ir 
mums verta klausti savęs, o ką mes žinome 
apie Švediją, nejaugi iš tikrųjų tai šalis, netu-
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1 Plg., pvz., http://www.swedenabroad.
com/lt-lT/Embassies/vilnius/naujienos--ren-
giniai/naujienos/verslo-aplinkos-tyrimas-lie-

ingrid Carlqvist
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tuva--patraukli-alis-verslui-sys, (2012-08-31).
2 http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/

johmanas-lietuviai-turi-baudziauninku-partiza-

nu-mentaliteta.d?id=55897211, (2012-08-31).
3 http://www.libertiesalliance.org/brussels-

conference, (2012-08-31).
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ėmė pasakoti, kad tokio dalyko kaip 
Švedijos kultūra nėra, kad švediškų 
tradicijų, kurias būtų verta minėti, 
nėra, o mes, švedai, turime būti dė-
kingi tiems žmonėms, kurie atvyko 
pas mus su tikra kultūra, ir tikromis 
tradicijomis.

Vėlesnė socialdemokratų lyderė 
mona Sahlin, 2002 m. duodama in-
terviu žurnalui Euroturk, į klausimą, 
kas yra Švedijos kultūra, atsakė taip: 
„man dažnai kildavo toks klausimas, 
bet aš negaliu galvoti apie tai, kas yra 
Švedijos kultūra. man atrodo, kad 
mes, švedai, kaip tik to pavydime imi-
grantams. Jie turi kultūrą, tapatybę, 
kažką, kas juos vienija. o ką turime 
mes? mes turime vidurvasario naktį 
ir panašius banalius dalykus“.

Ji taip pat pasakė: „Švedai privalo 
integruotis į Naująją Švediją. Senoji 
Švedija daugiau nebegrįš“.

Ši Naujoji Švedija lenkia visas kitas 
europos Sąjungos šalis pagal užre-
gistruotų išprievartavimų skaičių, tai 
paaiškėjo iš anglijos profesorės Lizos 
Kelly tyrimo. 2008 m. užfiksuota 5000 
išprievartavimo arba bandymų išprie-
vartauti atvejų (praėjusiais metais šis 
skaičius viršijo 6000). Kitas 2010 m. 
atliktas tyrimas parodė, kad pasaulyje 
tik vienoje šalyje santykinai daugiau 
išprievartavimo atvejų negu Švedijo-
je. Tai Lesoto karalystė Pietų afrikoje. 
Čia 100 tūkstančių gyventojų tenka 
92 užfiksuoti išprievartavimai, Švedi-
joje – 53, JaV – 29, Norvegijoje – 20 ir 
Danijoje – 7.

1990 m. valdžios įstaigos suskaičia-
vo 3 atskirties zonas, egzistuojančias 
priemiesčiuose, kur gyvena daugiau-
sia imigrantai, kur retas kas turi dar-
bą, beveik visi gyvena iš pašalpų, o 
vaikai neišlaiko mokyklos egzaminų. 
2002 m. tokių atskirties zonų buvo jau 
128. 2006 m. jų padaugėjo iki 156, ir 
tada valdžios įstaigos liovėsi jas skai-
čiavusios. Kai kuriuose miestuose, 
kaip antai malmėje, kur aš gyvenu, 
trečdalis visų gyventojų gyvena atskir-
ties zonoje.

Ką turėjo omenyje erlanderis saky-
damas, kad Švedijos gyventojai homo-
geniški ne tik rasiniu, bet ir daugeliu 
kitų aspektų? aš galvoju, kad jis turėjo 
omenyje tokius dalykus kaip normos, 
vertybės, kultūra ir tradicijos. Bendru-
mo jausmas. Tai, kad Senojoje Švedi-
joje mes visi turėjome panašų požiūrį į 
tai, kokia visuomenė yra gera, ir kaip 
mes sprendžiame konfliktus. Jis žino-
jo, ką reiškia Švedijos kultūra, priešin-
gai nei mona Sahlin.

Naujojoje Švedijoje mums reikia 
ginkluotų policijos pareigūnų ligoninė-
se, nes konkuruojančios giminės savo 
kovas perkelia į ligoninių palatas. Jų 
nariai šaudo vienas kitą gatvėse ir 
apiplėšinėja bei muša senus žmones. 
Nusikaltimų skalė auga kas minutę, 
bet Švedijos politikai ir žurnalistai 
mums aiškina, kad tai visiškai nesu-
siję su imigracija. Toks faktas, kad 
mūsų kalėjimai užpildyti svetimos 

kilmės žmonių, yra pateikiamas kaip 
paprastas atsitiktinumas arba paaiš-
kinamas socialiniais ir ekonominiais 
veiksniais.

Daugelį metų aš dirbau žurnaliste 
masinėse informavimo priemonėse. 
Bet aš visada buvau šiek tiek nenuora-

ma, nes nuolat abejojau, ar tai, ką sako 
žmonės, tikrai yra tiesa. Kai visi bėg-
davo viena kryptimi, aš pasukdavau 
kita, kad pamatyčiau, kas yra ten.

2011 m. sausį atsitiko tai, dėl ko 
praradau paskutinę viltį dėl Švedijos 
žurnalistų. aš ėjau malmės spaudos 
leidėjų draugijos pirmininko pavaduo-
tojos pareigas ir pasikviečiau Danijos 
žurnalistą mikaelį Jalvingą pakalbė-
ti apie jo ką tik pasirodžiusią knygą 
Absoliuti Švedija – kelionė per tylos 
šalį. Vieną dieną man paskambino 
pirmininkas ir sako, kad mes turime 
atšaukti susitikimą su Jalvingu, nes 
jis kalbės susirinkime, kurį organizuo-
ja laikraštis National Today.

Niekam, nei jam, nei kuriam kitam 
iš šios žurnalistų draugijos valdybos 
narių nebuvo svarbu, kad Jalvingas 
tiesiog kalbės apie savo knygą. Pirmi-
ninkas ko gero išsigando, kad, nuėjęs 
į tokį susirinkimą, jis apsikrės nacio-

nalistėmis mintimis, o galbūt net taps 
naciu.

matote, Švedijoje kiekvienas, kas 
turi skirtingą nuomonę, iš tikrųjų yra 
nacis!

Taip veikia sistema Naujojoje Šve-
dijoje, šalyje, kurią vadinu absurdis-
tanu. Tylos šalimi.

aš pasipiktinau ir atsistatydinau 
iš minėtos draugijos valdybos. Tada 

laikraščio Dispatch International puslapiai



426 naujasis židinys-aidai   2012  /  6

a P ž v a l g aa P ž v a l g a

jau mane pasikvietė Danijos laisvosios 
spaudos draugija, kad pakalbėčiau 
apie tą keistą šalį – Švediją, ir tai vė-
liau mane paskatino įkurti Švedijos 
laisvosios spaudos draugiją.

Štai taip ir susitikome, Larsas 
Hedegaardas ir aš. Tačiau mes ne-
apsiribojome vadovavimu atskiroms 
Laisvosios spaudos draugijoms, bet 
turėdami tvirtą žurnalistinį pagrindą, 
nusprendėme įkurti naują laikraštį. 
Seną, gerą, senamadišką, spausdintą 
laikraštį. Nusprendėme jį pavadinti 
Dispatch International, nes tikime, 
kad vieną dieną šis laikraštis taps pa-
sauliniu. Bet pirmiausia mums reikia 
paimti manheteną, o paskui Berlyną. 
o gal verčiau mums reikėtų pirmiau 
paimti Skandinaviją, o paskui – pa-
saulį!

Dispatch numeriai išeis vienu metu 

dviem kalbom – danų ir švedų, bet 
visi straipsniai juose bus tokie patys. 
o internete mūsų straipsnius galėsite 
skaityti taip pat ir anglų bei vokiečių 
kalbomis. mes rašysime apie mūsų ir 
kitų pasaulio šalių politiką. Rašysime 
apie visus tuos dalykus, kuriuos ma-
sinės informavimo priemonės dauge-
lį metų slėpė. medžiagą skirstysime 
į naujienas ir komentarus, o tekstų 
tonas bus santūrus. Leisime kalbėti 
faktams, kuriuos masinių informavi-
mo priemonių žurnalistai slepia nuo 
žmonių.

Padėtis Švedijoje yra daug blogesnė 
negu Danijoje. Švedijoje niekas nekal-
ba apie imigracijos keliamas proble-
mas, apie daugiakultūrinio projekto 
mirtį ar apie europos islamizavimą/
arabizavimą. Jeigu prasižiosi, tučtuo-
jau būsi išvadintas rasistu, islamofobu 

ar naciu. Būtent taip aš buvau išva-
dinta po to, kai įsteigiau Švedijos lais-
vosios spaudos draugiją. mano vardą 
juodino tokie didieji laikraščiai kaip 
Sydsvenskan, Svenska Dagbladet ir 
net mano profesinės sąjungos laikraš-
tis Žurnalistas.

Dabar man reikia jūsų visų, kad jūs 
taptumėte mano Gerąja Šiaurės Šalies 
ragana, Žaižara, kuri padėtų man ras-
ti kelią atgal į namus! Nemanau, kad 
kaip Dorotei man pakaks tris kartus 
sukaukšėti raudonų kurpaičių kulnais 
ir vėl atsidurti savo miegamajame 
Kanzase. Bet jeigu paremsite mūsų 
laikraštį Dispatch jį užsiprenumeruo-
dami, tapdami jo akcininkais ar tiesiog 
paaukodami pinigų, jūs padėsite man 
žengti žingsnį arčiau namų. Į Švediją, 
kuri kadaise buvo ir kurią aš noriu su-
sigrąžinti4. !

4 ingrid Carlqvist kalbos vaizdo įrašas ir 
tekstas: http://dispatch-international.com/con-
tent/ingrid-carlqvist-speaks-european-parlia-

ment. Kalboje minimų pasakiškų būtybių 
vardai adaptuoti pagal: Frank limen Baum, 
Nuostabusis Ozo šalies burtininkas, iš anglų 

kalbos vertė liuda Petkevičiūtė, vilnius: alma 
littera, 2000.

Stasys Yla
KomUNiZmaS LieTUVoJe
Naujo leidimo tekstą parengė, 
įvadą ir komentarus parašė Nerijus Šepetys

Valstybė, atsižvelgdama į tai, koks komunizmas yra ir kokias 
priemones jis vartoja savo idėjų platinimui, turėtų ir toliau, kaip 
iki šiol yra dariusi, drausti mūsų krašte viešąjį komunistų veiki-
mą. Kokia vyriausybė ir koks režimas bebūtų, komunistiniam vei-
kimui neturėtų būti duodama laisvė, lygiai kaip neduodama lais-
vė tiems, kurie siekia mūsų tautos pamatų griovimo.

Stasys Yla

1937 m. Lietuvoje pasirodė Juozo Dauliaus slapyvardžiu prisiden-
gusio kunigo Stasio Ylos veikalas, kurį galime drąsiai vadinti ge-
riausia ir profesionaliausia iš iki šiol parašytųjų Lietuvos autorių 
studijų apie komunistus, komunizmą, jo grėsmę ar kovą su ja.

Nerijus Šepetys
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bės būvis pasaulyje, kai viskas vyksta 
pagal jos norą ir valią. Disponuodama 
nuo moralinės laisvės priklausančiu 
pirmuoju gėriu, protinga būtybė tobu-
lu gėriu, arba laime, disponuoja tik iš 
dalies, nes jis priklauso nuo gyveni-
miškų santykių, išorinių aplinkybių, 
atsitiktinumų. Šią praktinio proto 
antinomiją išsprendžia Dievo, kaip 
aukščiausiojo gėrio galimybės, buvimo 
postulatas. Taigi Kantas racionaliai 
lyg ir išsprendžia tai, ko mes išspręs-
ti nemokame – randa laimės formulę. 
Jis sukuria tą universalų ir racionalų 
pasaulį, kuris savo ruožtu turi sukurti 
tikrąją laimę... Bet laimės kažkaip vis 
trūksta, ir kantiškasis algoritmas var-
gu ar yra teisingas.

Daugelį dalykų, kartu ir laimę, šian-
dien, matyt, galima rasti internete. 
Pabandęs surinkti laime.lt, patyriau, 
kad laimės Lietuvoje (bent jau interne-
te) nėra. Tai nenustebino. Nustebino 
kažkokie tikrai antikantiški interneto 
šmaikštuoliai, kurie mane, laimės ieš-
kotoją, nukreipė į portalą draugas.lt. 
Taigi ne pinigai.lt, valdžia, Seimas ar 
dar kas nors. Tiesiog – draugas.

Politologai jau baigia nusigraužti 
nagus ir krumplius nepaaiškindami, 
kuo motyvuodama savo apsisprendimą 
balsuoja tauta. ieškoma racionalaus 
atsakymo, o iš tikrųjų atsakymas gali 
būti tik emocinis. Kanto politikos mo-
delis išties buvo labai teoriškas – kas 
būtų, jei žmonės vado-
vautųsi protu? Patikrin-
ti tokio modelio nebuvo 
galima, tačiau jis labai 
įtikinamas. Šiandien pa-
sakytume, kad problema 
tik ta, jog žmonės, ypač 
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Kantas, kad ir didis filosofas, niekada 
nebuvo didis svajotojas. Pasileisti min-
timis laisvai, reiškė palaidoti protą, o 
tai jau beprotybės klystkeliai. Tad bet 
kurioje rimtesnėje gyvenimo sferoje 
kantiškasis mąstymas prioritetą teikė 
racionaliems (suprask, protingiems), o 
ne emociniams sprendimams.

Šių antikantiškų pamąstymų tema 
ir bus politikos procesas XXi a. ir jo 
santykis su Kanto idėjomis. Politika 
turėjo būti dalykas rimtas ir labai 
racionaliai tvarkomas. Tačiau nūnai 
Karaliaučiaus mąstytojas būtų labai 
nustebęs, matydamas visiškai neracio-
nalius, neprotingus priešrinkiminius 
šurmulius visame margame pasau-
lyje. Pafilosofuojantys šmaikštuoliai 
šiandien teigia, kad žmogaus gyveni-
mas iš esmės nėra rimtas projektas, 
o tokios gyvenimo sferos kaip politika 
visai nebeatlaiko racionalumo ir prag-
matiškumo kriterijų.

Politika, kaip viešųjų reikalų tvar-
kymas, turi būti viešosios laimės kū-
rėja. Laimės ieškojimas visada buvo 
populiarus socialinis užsiėmimas, 
daug labiau paplitęs nei laimės kūri-
mas, kuris, Kanto požiūriu, ir turėtų 
visų pirma būti politikų užsiėmimas. 
Pagal standartinį apibrėžimą laimė 
yra teigiamų emocijų rinkinys, į kurį 
neabejotinai įeina pasitenkinimas, ra-
mybė, dvasinė pusiausvyra, džiugesys, 
didelis, jausmingas džiaugsmas. Tai 
gyvenimo pilnatvės subjektyvus jaus-
mas, kuris kyla tenkinant dvasinius 
pažinimo, bendravimo, estetinius ir 
fiziologinius poreikius, tai idealybės ir 
esamybės faktinis ar įsivaizduojamas 
atitikmuo.

Pasak Kanto, laimė – protingos būty-

politiniuose sprendimuose, protu ne-
sivadovauja...

Žiūrint šios dienos žmonių akimis, 
Kanto vizija buvo panaši į Fukuyamos 
istorijos pabaigą. ir Kantas, ir Fukuya-
ma manė, kad pradėjus pasaulio poli-
tiką tvarkyti racionaliai, nebeliks prie-
laidų karams ir kitiems emocingiems 
nesusipratimams, bus galima sutelkti 
dėmesį visuomeninės laimės kūrimui. 
Politika, ypač dabartinėje postmoder-
nybėje, tiesiog negali būti racionali. 
Racionalumas gali būti siekinys, ta-
čiau niekada nevirsta tikrove. Kantas 
turėjo sukurti rojų žemėje. Šiandien 
kuriančiųjų rojų žemėje taip pat ne-
stinga, tai daigiausia racionalūs, į ilga-
laikes programas orientuoti politikai, 
tačiau rinkėjai linkę pasirinkti veikiau 
trumpalaikius projektus.

Nei kantiška, nei fukujamiška pa-
saulio pabaiga neatėjo. Ji neatėjo ne tik 
į politiką, bet ir į kultūrą, etiką. Kanto 
idėja šioje srityje darosi panaši į Dar-
vino evoliucijos teoriją, kurioje viskas 
logiška, teisinga, suprantama, išsky-
rus tai, kad praktikoje darvinistinis 
procesas nevyksta – naujos rūšys taip 
ir neatsiranda. organizmų sistemati-
ka yra bene vienintelė sritis, kurioje 
darvinistinis mąstymas turi prasmę 
aiškinant, kaip iš žieduotųjų kirmėlių 
galėjo kilti nariuotakojai ar paukščiai 
iš dinozaurų. Darvinas biologijoje, 
kaip ir Kantas politikoje, lieka teisin-
gos, bet neveikiančios teorijos kūrėjai.

Galima daug svarstyti, kokia aplinka 
nulėmė Kanto idėjas. Jo epocha buvo 
klasikinės tradicijos formavimosi laiko-
tarpis: labai apibrėžtų papročių, ganėti-
nai lėto gyvenimo tempo. Žmonių mobi-
lumas buvo mažas (žinia, pats Kantas 
per visą savo gyvenimą nebuvo išvykęs 
bet keliolika kilometrų už Karaliau-
čiaus), idėjų plėtra taip pat lėta. Tokiose 
sąlygose ne laimės ieškojimas, o veikiau 
gyvenimo konstravimas, remiantis ra-

cionaliu mąstymu, buvo 
kur kas patrauklesnis 
nei rizikingi laimės paieš-
kos projektai. XViii a. 
pabaigos žmogus buvo 
smalsus naujai atranda-
moms mokslo tiesoms.

antikantiški pamąstymai
Emocingas politinių svajotojų pasaulis

eGiDiJUS VaReiKiS



428 naujasis židinys-aidai   2012  /  6

a P ž v a l g a

ar klydo Kantas, neteisingai su-
prasdamas žmogaus prigimtį, ar da-
bartiniai žmonės savaip politiškai 
„išsigimė“, nebegali būti racionalūs ir 
protingi, kokie turėtų būti?

Žmonės išties pasikeitė. Per du 
šimtmečius po Kanto mirties žmonių 
skaičius padidėjo kone keliolika kartų, 
kelis tūkstančius kartų padidėjo raš-
tingų žmonių, pasaulyje įvyko keletas 
technologinių revoliucijų, visuomenė 
pergyveno industrializaciją, gyvena 
postindustriniame ir informacinės 
visuomenės pasaulyje. Tai visai nebe 
kantiškas pasaulis.

Tiesioginė graikų demokratija išsigi-
mė dėl sprendimų vidutinybiškumo, o 
kantiškoji dėl trumpalaikiškumo. Pagal 
XiX a. pabaigos apibrėžimą, kai buvo 
nutarta, kad formulė „vienas žmogus – 
vienas balsas“ yra teisingiausia, tačiau 
šiandien aiškiai matomi jos trūkumai. 
Proto kiekis, kurį į balsavimą įdeda tas 
ar kitas žmogus, yra labai nevienodas. 
Paprastam protingam žmogui sprendi-
mo reikia čia ir dabar, netgi paminant 
Kanto teiginį, kad nėra aukštesnio tiks-
lo žmogui už žmogiškumą, už jo laisvę 
ir orumą, ir tuo grindžiamą jo šviesią 
svajonę apie visuotinę taiką. Reikia ne 
visuotinės taikos, o momentinės gero-
vės. Žmogus įtikintas, kad jam pakan-
ka panorėti, ir politikai viską išpildys. 
Politikai neišpildo, ir tada seka protesto 
balsavimas ir taip toliau. Tad Kanto ra-
cionali tiesa ir racionalus XiX a. modelis 
sudūžta atsimušdamas į tikrovę – žmo-
gus, sprendžiantis politinį likimą, nėra 
racionalus. maža to, jis yra prasčio-
kas ta prasme, kad nori trumpalaikių  
sprendimų.

Kanto epochoje didžiausias priešas 
įsitikinimams ir vertybėms buvo jus-
lės. anuomet eilinio žmogaus širdis 
buvo skrandyje, ir tai vertė elgtis racio-
naliai. Šiandienis žmogus irgi tvirtina, 
kad jo širdis skrandyje, tačiau iš tikro 
ji yra kitur, ji išties yra širdis. apš-
vietos ir romantizmo sintezė jau ne-
begalioja. emocija tampa svarbiausia 
politine jėga. mano asmeninė praktika 
rodo, kad skaičiai ir racionalūs aiški-
nimai jau negalioja. Galioja nuomonė 
apie skaičius. Negalioja mokslas, nes 
jis tampa samdomas, negalioja faktai, 
nes jie gali būti sukuriami reikiamoje 
vietoje reikiamu laiku. Rinkėjams ne-
reikia nieko aiškinti ar įrodinėti, rinkė-
jų nereikia patraukti į tą ar kitą pusę, 
perauklėti ir paaiškinti... Rinkėjams 
reikia įtikti ir tiek. Postmodernas yra 
veikiau romantika nei racionalumas, 
nors kiekvienas bando tvirtinti, kad 
jo pasirinkimas – racionalus. Pasirin-
kimas emocinis... bet, reikia atkreipti 
dėmesį, emocija šioje gerovės epochoje 
dažnai yra neigiama. Jaunoje civiliza-
cijoje varomoji jėga yra teigiamos ir ne-
kritiškos emocijos, senstančioje – kri-
tiškos neigiamos. o mūsų civilizacija 
gi... sensta. Tad Kantui tenka trauktis 
iš politikos, kantiškoji partija šiandien 
pasmerkta pralaimėti.

Žinia, didžioji Kanto svajonė buvo 
sukurti universalias etikos taisykles. 
Politinės etikos sąvoka, kuri Kanto fi-
losofijoje taip pat buvo racionali idėja, 
šiandien visai kitokia.

emocinga politika turi savas akla-
vietes. Žmonės yra pasiruošę gyventi 
ilgai ir laimingai, ir tai ne nuodėmė. 
Bet ilgą ir laimingą gyvenimą įsivaiz-

duoja dažniausiai kaip labai buitinį 
komfortą. Šis, nepalaikomas vertybių, 
savo ruožtu skatina apsileidimą ir ne-
norą ginti principus. Tikslas „gyventi 
ilgai ir laimingai“, kaip pasakose po 
vestuvių. Tokiame laimingame gyve-
nime žmonės daugiausia nuplinka, 
nutunka, apželia gyvaplaukiais ir 
tampa nei gražūs, nei laimingi. Politi-
ka tėra plataus vartojimo prekė, nėra 
draugų, gyvenimas, sukurtas ne mora-
lės pagrindu, galiausiai skatina totalų 
nusivylimą ir agresiją. o toliau... laimi 
tas, kas žino, ko nori.

Neturėtų stebinti ir tai, kad šian-
dien pasimetę politikos ginčuose, vien 
kitiems linkime spręsti problemas „be 
emocijų“. Be emocijų politikos iš tiesų 
nebus, nebus patriotizmo, nacionaliz-
mo, nebus simpatijų ir antipatijų, ne-
bus heroizmo ir pasiaukojimo. išties 
istorijos pabaiga.

Tačiau, laimei ar nelaimei, racio-
nalių dalykų gyvenime nebūna. Kal-
bėdami apie Kanto amžinąją taiką 
sakėme, kad ji galima tik pasikeitus 
žmogaus prigimčiai, kuri šiandien, 
deja, ta pati. Politiką ir istoriją vis dėl-
to kuria žmonės. o žmonės yra amžini 
svajotojai. Jų gyvenimas prasideda 
ir baigiasi nesibaigiančia svajonių, 
planų, idėjų grandine. Svajonės apie 
profesiją užaugus, apie mylintį žmo-
gų, apie svaiginamą karjerą ir šviesią 
senatvę. Bet koks pasirinkimas, netgi 
iš pirmo žvilgsnio motyvuotas kokių 
nors objektyvių priežasčių, praside-
da nuo svajonės apie jį. ir politikoje 
esame svajotojai. Gal jau ir per dideli 
svajotojai. Kanto racionalumas mums 
šiandien tikrai nesutrukdytų. !



429naujasis židinys-aidai   2012  /  6

Knygų Mugė

Donelaitis, Kristijonas, Metai, 
idėjos autorius ir redaktorius Kazys 
Požėra, iliustracijų autoriai Rimgau-
das maleckas, Dangirutė maleckienė, 
korektorė alvyra Noruševičienė, Kau-
nas: Kalendorius, 2012, 144 p., 108 
iliustr., 1000 egz.

„Šiame „metų“ leidime įstabiajam 
Kristijono Donelaičio hegzametrui 
įspūdingo skambesio suteikia Dangi-
rutės ir Rimgaudo maleckų originalios 
iliustracijos, kiekvienai skaitytojų kar-
tai vis iš naujo atrandant klasikinio 
lietuvių literatūros kūrinio modernu-
mo raktą“ (p. 144), – rašoma knygos 
metrikoje. Tai ir viskas apie knygos 
idėją. Net nenurodyta 108 iliustracijų 
technika. (Kitur rasta, kad minėti dai-
lininkai kuria fotografikos technika.) 
Jei tai „klasikinis lietuvių literatūros 
kūrinys“, tai leidimas parengtas aplai-
džiai: nenurodyta, kuri teksto redakcija 
skelbiama ir iš kur ji paimta (iš tikrųjų 
tai 1977 m. leidimo tekstas su savomis 
klaidomis, pvz., Pl 332 pridėtas žodis 
ir, Rg 299 praleistas žodis savo); jei yra 
redaktorius ir korektorė, tai kas reda-
guota ir taisyta, kas iš ko sužiūrėta, ar 
ištaisytos klaidos; lieka neaišku, kodėl 
žodynėlis pavadintas „atitikmenimis“ 
(p. 138). Reikia suprasti, kad pagrindi-
nis knygos tikslas – albuminiu leidiniu 
paskelbti minėtas iliustracijas, šalia 
Donelaičio. Bėda ta, kad iliustracijų ori-
ginalumas leistų jomis dekoruoti ir Sir-
vydo Punktus sakymų, ir maironio Tarp 
skausmų į garbę, ir Gedos Jotvingių mi-
šias. Jokio skirtumo. Gaila, Donelaičio.

Mikas Vaicekauskas

Dos Passos, John, Manhatano 
stotis, iš anglų kalbos vertė Povilas 
Gasiulis, Vilnius: Baltos lankos, 2012, 
463 p., 1300 egz.

Kai 1925 m. Niujorke išėjo šis mo-
dernus miesto romanas, manhatanas 
neseniai buvo tapęs to miesto dalimi. 

XiX–XX a. sandūroje Niujorką užlieju-
si galinga pažangos banga, imigracija, 
urbanizacija žavėjo, jaudino, kai kuo 
nuvylė šį tada dar jauną amerikiečių 
klasiką, iš pradžių simpatizavusį soci-
alizmui, paskui juo pasipiktinusį. Ge-
bėjusį skaityti laiko („džiazo amžiaus“) 
dvasią, kritiškiau žiūrėti į progreso 
bangos atneštą amerikietišką svajonę 
su pinigo ir sėkmės kultu, liberalia pa-
žiūra į šeimą, tapusiais JaV auksinio 
jaunimo, paskui pavadinto prarastą-
ja karta, modernia mąstysena, bohe-
miška ar elitine gyvensena, kartais ir 
nuosmukio priežastimi. Įvairiausios 
realistinės gyvenimo scenos, visokiau-
sių luomų personažai, skirtingiausių 
intonacijų dialogai, trumpi sąmonės 
srauto elementai, reklamos ir laikraš-
čių citatos čia gula į spalvingą sparčiai 
modernėjančio metropolio kasdienybės 
koliažą – tarsi kinematografe tikroviš-
kus kunkuliuojančios raidos vaizdus, 
romano pabaigoje pereinančius į eko-
nominės depresijos laikus.

Dalia Zabielaitė

Granauskas, Romualdas, Kai rei-
kės nebebūti: mano draugo gyvenimas 
ir mirtis, Vilnius: Lietuvos rašytojų są-
jungos leidykla, 2012, 172 p., 1500 egz.

Prieš atsiverčiant šią knygą pravar-
tu atsilaisvinti kelis varžtus galvoje, 
tvirtai priveržtus mokykloje, kai įka-
lama į galvą, kad jei jau rašytojas pri-
skirtas klasikams, tai visas nuo galvos 
iki kojų, ir visa kūryba atsiduoda vien 
šia klasika (ir šiukštu nė kuo kitu). 
Kaip klasikas gali rašyti knygą apie 
šunį? atrodo, tai tam tikrą nerimą 
kėlė ir leidėjams (todėl jie anotacijoje 
mėgino teisintis, kad čia esą atsispindi 
„atgimimo epocha“), ir pačiam rašyto-
jui (todėl jis bandė tekstą gilinti užuo-
minomis į „tikrąją ištikimybę“). Na 
taip, be šių pastangų apysaką iš tiesų 
galima perskaityti kaip modernų, itin 

patraukliai parašytą (taip skambėtų 
reklama) šunų dresavimo vadovėlį. 
Bet kai varžtai atsilaisvina nuo purty-
mo kelyje Vilnius–Zarasai, supranti, 
kad tik begalinio talento rašytojas gali 
taip papasakoti apie savo šunį, jog tu 
patiki – tai apie išsipildžiusią draugys-
tę tarp dviejų tigrų, ir visai nepajunti, 
kad tu – jau Zarasuose.

Tomas Vaiseta

Grunskis, Tomas, Julija Reklai-
tė, Laisvės architektūra, Vilnius: Bal-
tos lankos, 2012, 383 p., 1000 egz.

ambicinga knyga, siekianti aprėpti 
deramo dėmesio stokojančią pastarųjų 
dviejų dešimtmečių Lietuvos architek-
tūros raidą ir problemas, galbūt neiš-
mina šioje srityje naujų takų, tačiau 
neabejotinai pripėduoja pastarųjų 
metų šalies architektūros tyrimų lau-
kuose. Vietomis įtraukiantis, pagrą-
žintas taikliai parinktomis iliustracijo-
mis ir akį traukiančiais pavadinimais, 
leidinys supažindina su skirtingai 
matoma dvidešimtmečio architektū-
ros realybe. Gyvi pokalbiai su archi-
tektūros pasaulio įžymybėmis, kartais 
balansuojantys ant konflikto ribos, bet 
dažniau primenantys sąmokslininkų 
pasišnekučiavimus, padeda suprasti, 
kas slypi už kasdien mūsų matomų 
plieno ir stiklo konstrukcijų. Tarp ur-
banistinių kriminalų atskleidimo ir 
vertingų architektūros tyrinėtojų įž-
valgų laviruojanti knyga suteikia gali-
mybę dirstelėti pro laisvės architektų 
virtuvės langą ir kiek kitaip pažvelgti 
į mus supančią aplinką.

Emilija Gruzdytė

Martin, George R. R., Sostų žaidi-
mai, iš anglų kalbos vertė Rasa Tapi-
nienė, Vilnius: alma littera, 2012, 640 
p., 5000 egz.

Šis vertimas nudžiugins visus Ga-
mes of thrones serialo gerbėjus, kurie 
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dėl vienokių ar kitokių priežasčių dar 
neperskaitė (pigesnio) angliško ori-
ginalo. Lietuviškai skaityti, žinoma, 
pap rasčiau, juo labiau kad skaityti yra 
ką – pusseptinto šimto puslapių žiūro-
vui gali atimti ne vieną mėnesį. o var-
gins ne tik apimtis. Romanas lėkštas, 
itin statiškas, „papuoštas“ blankiais ir 
beverčiais dialogais. Seriale veiksmo 
gerokai daugiau, personažai ryškesni, 
o kraštovaizdžiai ir aktoriai džiugina 
akį. Knyga ne tik „netraukia“ iki Tol-
kieno, tai tiesiog nuobodybė. ir nors 
prisiekę fantasy žanro fanatai romaną 
jau seniausiai perskaitė angliškai, lie-
tuviškas leidimas vis tiek ras vietą pa-
auglių ar kitų bezdėlnikų lentynose.

Vladas Liepuonius

Spiegelman, Art, Maus, iš anglų 
kalbos vertė Jūratė Juškienė, olga 
Lempert, Kaunas: Kitos knygos, 2012, 
296 p., 1500 egz.

Vyrauja mintis, kad komiksai tinka 
žmonėms, nemėgstantiems skaityti 
storų ir rimtų knygų. o gal stokojan-
tiems fantazijos? Netiesa, tai unikali 
meno forma, perteikiama nuoseklia 
grafinių vaizdų seka – vienodai su-
prantama kalba visame pasaulyje. 
Netiesa ir tai, kad grafinį pasakojimą 
skaityti yra paprasčiau nei įprastą. 
atmetę vieną iš raiškos priemonių, 
prarastume tikrojo pasakojimo erdvės 
ir laiko pojūtį. arto Spiegelmano Maus 
pasakoja apie autoriaus tėvo patirtą 
holokausto traumą, pokarinio pasaulio 
nesuvokimą ir neprisitaikymą. Knygo-
je tai byloja itin netaisyklinga kalba, 
kuri atrodo lyg akį rėžianti besikarto-
janti vertimo klaida. Bet tai autoriaus 
prašymas: vertimu stengtasi išsaugoti 
pasakojimo autentiką. Po karo apsi-
gyvenęs JaV, Spiegelmano tėvas taip 
ir neišmoko taisyklingos anglų kalbos. 
Maus ėmėsi keisti (bent jau Lietuvo-
je) visuotinę sampratą, kad komiksai 

skirti vien vaikams ir negali preten-
duoti į rimtąją literatūrą.

Monika Žėkevičiūtė

Pavel, Ota, Puikiųjų stirninų mir-
tis. Kaip aš sutikau žuvis, iš čekų kal-
bos vertė Vytautas Dekšnys, Vilnius: 
Tyto alba, 2012, 256 p., 2000 egz.

iki šiol į lietuvių kalbą dar neversto 
čekų rašytojo pirma knyga lietuviškai. 
Į vieną leidinį mūsų leidėjų sudėti du 
apsakymų rinkiniai, Čekoslovakijoje 
išleisti 1971 ir 1974 m., prasmingai 
papildo vienas kitą. Chronologiškai 
surikiuoti autobiografiniai apsakymai, 
fragmentiškai aprėpdami tarpukarį, 
karo metus ir pokarį, Čekijos ir jos 
žydų istoriją, byloja apie gražiausius 
dalykus, kuriuos gyvenime nutikusius 
prisimena ota Pavelas. Su švelniu če-
kišku humoru ir šviesiu ilgesiu rašy-
tojas pasakoja apie nepaaiškinamą, 
stiprią, iš tėvo perimtą meilę žvejonei, 
upėms, tvenkiniams, su jais susijusias 
tragikomiškas istorijėles, per kurias 
atsiskleidžia žmogiškos silpnybės ir 
dorybės, guodžiantis gamtinės tikro-
vės grožis, jo ir pasaulio praeinamybė. 
Tai tikra Vidurio europos literatūra – 
neįmantri ir nuoširdi, su meistriškai 
perteiktu gyvenimiškumu bylojanti 
apie paprastas, bet ypatingas žmogaus 
istorinės egzistencijos akimirkas, su-
teikiančias širdžiai to, ko negali duoti 
santvarka, kultūra, civilizacija.

Dalia Zabielaitė

Apolonijas Rodietis, Argonauti-
ka: Poema, iš senosios graikų kalbos 
vertė, straipsnį, paaiškinimus parašė 
ir vardų rodyklę sudarė audronė Ku-
dulytė-Kairienė, (ser. Europos litera-
tūros paveldas), Vilnius: mintis, 2012, 
256 p., [1500] egz.

Keisto likimo knyga: taip išpeikta 

helenizmo grandų – Kalimacho ir Teo-
krito, kad autoriui teko pasitraukti iš 
prašmatniosios aleksandrijos į Rodo 
salą, ji vis dėlto buvo ganėtinai skaito-
ma senovėje ir išliko iki naujųjų laikų. 
Tai, kas šiandien įvardijama kaip vei-
kalo trūkumai – perteklinė erudicija 
ir nukrypimai, dažnam skaitytojui pa-
sirodys vieninteliai dėmesio verti da-
lykai šiame ilgame eiliuotame tekste. 
Vis dėlto, pasiryžę skaityti viską nuo 
pradžios iki galo, bus atlyginti – paga-
liau sužinos, kaip „iš tikrųjų“ ieškota 
aukso vilnos ir drauge pasigėrės ne 
vienu dailiu epizodu, dailiai išverstu 
audronės Kairienės.

Jonas Naujokas

Ségur, Philippe Paul de, Napole-
ono ir Didžiosios armijos istorija 1812 
metais, t. 1, iš prancūzų kalbos vertė 
Leonas Tamošiūnas, Vilnius: eugri-
mas, 2012, 268 p., 800 egz.

Nežinantis skaitytojas gali pamany-
ti, kad į jo rankas pateko eilinė atsi-
minimų knygą apie Napoleono žygį į 
Rusiją, todėl reikia pažymėti, jog tai 
Prancūzijoje memuarų klasika tapęs 
kūrinys. Po jo publikacijos šalyje kilo 
milžiniška diskusijų audra, nes čia pir-
mą kartą buvo smarkiai sukritikuotas 
Napoleonas ir visa karinė kampanija. 
autoriui netgi teko ginti savo ir kū-
rinio garbę dvikovoje su generolu ba-
ronu Gurgo, lydėjusiu imperatorių į 
tremtį Šv. elenos saloje, kurioje buvo 
sunkiai sužeistas. Nepaisant kritikos, 
memuarai sulaukė didelio pasiseki-
mo tiek Prancūzijoje, tiek už jos ribų. 
Verta paminėti ir kuriozišką vertėjo 
darbą: puikiai susitvarkęs su ano laik-
mečio kariniais terminais, karininkų 
vardais ir pavardėmis, jis suklupo ties 
vietovardžiais, Piliuoną paversdamas 
Pilonais, astravą – astrounu, Deltu-
vą – Develtovu ir t. t.

Ignas Babušis
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Kai man Pedinstitutas išdavė kelialapį 
į Londoną, pirminiame etape euforijos 
nebuvo. Savo masėje turistai tik viską 
apžiūrinėja, visur lenda ir fotografuoja 
save visko fone. Taip yra užtušuoja-
ma tikroji – auklėjamoji turizmo rolė. 
antropologijos mokslas nustatė, kad: 
„savo esmėje turizmas yra ne kokia tai 
pramoga, o diapazono praplėtimas ir 
kultūrinio lygio pakėlimas. Turizmo 
našumo koficientas yra savistovis kin-
tamasis ir yra apskaičiuojamas ne vien 
pagal kontaktų su turistiniais objek-
tais bei su turizmo zonoje kontaktuo-
jama populiacija kiekį ir ilgumą, bet 
ir pagal mentalinės individo trans-
formacijos tarpkultūrinės sanglaudos 
pasekoje gilumą“ (vertimas mano, – 
Pastabusis). Vadinasi, man vėl kur tai 
važiuoti, sueidinėti į kontaktą yra sun-
kus dvasinis darbas. Jau geriau Veliu-
čionyse vasaros stovykloje su jaunimu 
pailsėti arba enciklopedijos paskaityti. 
Bet iš antros pusės Londonas jau porą 
šimtų metų stovi stambaus kapitalo 
avangarde, kuriame koncentruojasi 
aštriausi buržuazinės demokratijos 
kontrastai. o kontrastų skonį geriau 
paragauti pačiam, nei žiūrėti į juos per 
televizorių.

man neaišku ligi dabar ar Londonas 
yra anglų miestas. anglų Londone yra, 
bet labai daug ir visokių neanglų. Kas 
neanglas gali iš karto pasakyti pagal iš-
vaizdą, nors mūsų turgrupės viršinin-
kas sakė, kad yra labai daug neanglų, 
kur turi anglo pasą bei yra kaip ir visai 
lygūs anglams. Dar yra tokie neanglai, 
kurie, nors labai į anglus panašūs fiziš-
kai, tačiau angliškai šneka labai blogai 
ir anglo paso neturi. Pavyzdžiui, jeigu 
gyveni Londone ir kalbi pagrinde lie-
tuvių arba, daleiskim, kokia tai serbs-

kochorvatų kalba, dirbi ant pusantro 
etato viešbutyje ar viešojo maitinimo 
punkte, tai beveik šimtas procentų, 
kad anglo paso tau dar nedavė. iš ko 
išplaukia hipotezė, kad Londoną sle-
gia sunkus kolonializmo palikimas ir 
todėl valdžios organai, kurie išduoda 
pasus, žiūri ne į išvaizdą, ir kad čia 
būtų europa, o į kokias tai neaiškias, 
neprafiltruotas pro polit ekonominės 
prizmės kriterijus, instrukcijas. Bet 
turgrupės viršininkas sakė, kad šią 
temą reikia liesti labai atsargiai, nes 
sugrįš bumerangu.

man iš pirmo žvilgsnio įkrito į akį, 
kad Londone ir anglai ir neanglai ne-
labai prilaiko pinigų ant normalaus 
maisto – gatvėje daug kas perka viso-
kias bulkas su sasiskomis ir kita mėsa, 
pončikus ir visokius makarončikus, 
veržiasi į kebabines bei neišsiauklė-
jusiai vartoja maistą tiesiog ant šali-
gatvio. Tie kur ant arba jau už skur-
do ribos, vieni kitiems pardavinėja ir 
valgo keptus kaštonus ir riešutus. o 
tie kur restauranuose sėdi, irgi matyti, 
kad nelabai prie pinigo, nes vis kalbasi 
ir kalbasi, o nemaitinasi, todėl prie jų 
dažnai prieidinėja kelneriai ir vis ver-
čia dar kokių tai maisto produktų su 
dideliu antkainiu užsisakyti, kad tik 
nekristų savininkų viršpelniai.

man aišku, kad anglai neturi pinigų 
ir iš muziejų, nes Londone 
daug kur gali praeiti už 
dyką. Bet kai anglai nu-
duoda labai kultūringus, 
nes būk tai jų pilna mu-
ziejuose, tai čia yra dezin-
formacija. Valdžia išvedė 
matematiškai, kad jeigu 
ims pinigus už bilietus, 
statistiškas anglas galo su 

galu nesudurs ir bus neprestižas, jeigu 
po muziejus vaikščios tik užsieniečiai. 
o kur kas nors nemokamai, tai anglas 
būtinai nueis. Beje, už praėjimą į feo-
dalinės praeities objektus – pilis ir rū-
mus valdžia pinigus ima, nes žino, kad 
nuplėšti už romantiką gali ir nuo anglo 
ir nuo neanglo. Bet manęs neišdursi – 
pro pigios romantikos atmosferą prasi-
muša neskanus baudžiavos, nežaboto 
riterijos militarizmo ir scholastinės 
reakcijos kvapelis, už kurį aš pinigų 
niekada nemokėsiu principe.

man labiausiai patiko Londono zoo-
sode. Čia anglai pasireiškia kaip bran-
daus humanizmo atstovai – visi žvė-
rys užlaikomi kultūringai – apiplauti, 
pamaitinti ir patalpinti į didelės ap-
imties voljeras. Savo palaidų žvėrių 
industrialinės revoliucijos rezultate 
anglai beveik neturi, todėl daug jų im-
portuoja ir rūpinasi. antai ir Londono 
grimasa – bomžai: beveik kiekvienas 
jų dosniai dalijasi humanizmo liku-
čiais su šuniu, savo augintiniu. Koks 
tai vidutinis anglas demonstruoja di-
desnį samoningumą gyvulių atžvilgiu 
nei klasinį solidarumą ir vietoj strei-
kų dažniau mitinguoja gyvulių teisių 
problemomis. Čia aišku ir margarita 
Tečer kalta, nes kai savo pačios kaulė-
tomis rankomis pasmaugė anglakasių 
streiką, tai anglai streikuoti nuo to lai-

ko nemoka. Tik biuletenį 
paima, kai į darbą eiti pri-
tingi. Zoosode matosi, kad 
ypač pagarbiai anglai atsi-
neša į beždžiones – daug į 
jas žiūri, rodo joms kokius 
tai ženklus ir jas imituoja. 
Čia dar ligi šiolei pasireiš-
kia stipri mokslinė Darvi-
no įtaka. Londone ne kaip 
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pas mus – visi anglai yra pilnutinai 
informuoti iš ko evoliucionavo ir nema-
to tame tragedijos.

man svarbu paanalizuoti ir Londono 
architektūrą. Kaip kažkur tai taikliai 
išsireiškė klasikas Korbiuzjė, archi-
tektūra – tai miesto veidas, o mikro-
rajonai – charakteris. aš architektūrą 
žinau iš vidaus: šešis metus, kol va-
kariniame studijavau ant humanitaro 
diplomo, atidirbau santechniku penk-
tajam treste. mano klozetai stovi ir 
Karoliniškėse ir Viršuliškėse ir biškutį 
Šeškinėj. Todėl man ne tas pats kodėl 
Londone apie du trečdaliai architektū-
ros yra iš raudonų plytų. Užfiksavau, 
kad tik centre daugiau gelžbetonio 
ir stiklo. Skaitau, kad raudona plyta 
atstovauja gotikinį mąstymo būdą, iš 
kurio anglai vis dar neišsivystė, nors 
pagal kitus parametrus Londonas 
užsiskaito į modernybės pionierius. 
Raudonos plytos Londone ryškiai ko-
reliuoja su kitu gotikos recidyvu – li-
guista ambicija į aukštingumą. Visi 
bankai, viešbučiai, valdžios organų 
ir meno įstaigos, pastatytos taip, kad 
savo vertikalistiniu monumentalizmu 
prispausti ir padaryti sukalbamą pap-
rastą žmogų.

man buvo šokas pamatyti kokiame 

aukštame laipsnyje Londone anglai 
ir neanglai yra atsiplėšę nuo elemen-
tarios materialinės tikrovės. Kai jie 
vyksta viešojo transporto priemonė-
mis, randasi patalpose ar sėdi ant suo-
liuko parke, eina ar šiaip bile ko laukia 
gatvėje, jiems geriau kalbėti pro telefo-
ną, spausdinti žinutes arba ko tai vis 
ieškoti savo aparatų ekranikuose nei 
visa krūtine džiaugtis vieni kitais ir 
kita empirine aplinka. Šitie procesai 
jau kelia galvą ir pas mus, tačiau Lon-
done jie didesni mažiausiai kvadratu. 
Kyla teisėtas klausimas kur ritasi 
Londonas su tokia visaapimančia elek-
trotechnine psichoze? Kaip sutramdy-
ti interneto hidrą, gangrenuojančią 
mūsų smegenyse? ar tiktai Londonas 
nepaduoda signalo mūsų planetai, kad 
sociumas žengia į aukštesnę susveti-
mėjimo fazę, kur individualizmas pa-
siekia savo logišką aklavietę ir, kad 
vėl prisieis atsisukti į visuomenės su 
žmogišku veidu idealus? Čia yra pla-
tesni teoriniai klausimai kur nelabai 
talpinasi šitos publikacijos rėmuose, 
bet man kaip publicistui priklauso juos 
nepertraukiamai kelti valdžios orga-
nams, mokslo darbuotojams ir progre-
syviai visuomenės daliai, kad jie paim-
tų ir išlaikytų teisingą reformų kursą.

man rašyti apie eilinę olimpiadą, 
kuri neseniai praėjo Londone, nėra 
ką, nes ji nieko naujo nedavė, kaip pa-
vyzdžiui, aštuoniasdešimtais, kai per 
olimpiadą visų respublikų gyvento-
jams pirmą kartą biškį davė paragauti 
pepsikolos ir fantos iš stiklinės taros. 
Dabar visiems reikėjo gerti kokakolą ir 
pagal gliukozės dozę venose Londonas 
ant trijų savaičių išsimušė į planetos 
lyderius, sukraudamas pasakiškus 
pelnus cukrinių švendrių plantato-
riams Karibuose ir kituose pigios dar-
bo jėgos eksploatacijos regionuose.

man reikia konstatuoti, kad vis gi 
visumoje Londono vaizdas, iš to ką 
mums parodė turgrupės viršininkas 
pagal Pedinstituto patvirtintą maršru-
tą, yra teigiamas. Kam tai gali pasiro-
dyti, kad mano vertinime skamba per 
daug kritikos gaidelių, bet tai išplau-
kia iš to, kad Londonas pats iš savęs 
geriau nei bet koks tai meno kūrinys 
išreiškia visą neišsprendžiamų prieš-
taravimų dialektikos tragizmą, taip 
charakteringą mūsų epochai. Kai jau 
susėdom į ikarusą važiuoti iš Londo-
no, staiga mane net suėmė kažkoks tai 
abstraktus graudumas, bet jis greitai 
pradingo, kai eilinį kartą prisiminiau 
koks gražus mažytis mūsų kraštas.
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