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Laiškas RedaktoRiui

Kun. Kęstutis Kėvalas

Neseniai dairinėjantis flipboard.com, akys užkliuvo už tokios antraštės: „Inter
nete naršantieji atsisako žiūrėti videomedžiagą, jei ji neįsijungia per dvi sekun
des“. Studijos autoriai, tyrę 23 milijonus videoperžvalgų ir 6,7 milijonų internau
tų „kantrybę“, išvedė „keturių sekundžių taisyklę“. Tai maksimalus laikas, kurį 
ištveria daugelis žmonių laukdami, kol atsivers interneto puslapis. Tyrimas rodo, 
kad juo yra spartesnis internetas, juo mažiau žmonės turi kantrybės laukti in
formacijos: jau antrą sekundę pradeda nebesidomėti, o po penkių sekundžių 20% 
vartotojų „iššoka iš laivo.“ 

Negali negirdėti daugelio žmonių nusiskundimų, kad šiandien laikas bėga grei
čiau nei anksčiau, kad „laikas piktas“. Kad nesuspėjame padaryti to, ką esame 
suplanavę, o jei ir padarome viską, ką suplanuojame, tai tada, kaip sako Thomas 
Mertonas, nebelieka laiko niekam kitam. Tai dažna mūsų pokalbių tema. Apie ją su
kasi ir kitos: apie jausmą, kad esame vejami, kad trūksta ramybės ir susikaupimo, 
kad, kaip yra pasakęs Juozas Erlickas: „Lekiam laukais plevėsuodami plaukais“. 

Ir štai šiame kontekste mūsų karta girdi Viešpaties raginimą „Eikite į visą 
pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai“ (Mk 16, 15). Krikščioniška žiniask
laida, kuri šį Jėzaus kvietimą taiko sau tiesiogiai, šiandien susiduria su galingu 
iššūkiu: kaip skelbti tikėjimo ir gyvenimo esmę aplinkoje, kurioje sunku stabte
lėti? Kokias pasitelkti komunikacijos priemones, jei jų efektyvumas vertinamas 
jau po kelių sekundžių?

Šių metų balandžio 16–18 d. Romoje teko dalyvauti konferencijoje Bažnyčios 
komunikacija: žmonės, veidai, pasakojimai. Čia buvo pabrėžta, kad nors Bažnyčios 
skelbiamas tiesos turinys ir išlieka tas pats, tačiau jo perdavimo būdas turi taiky
tis prie pasikeitusios tikrovės. Šiandienės komunikacinės priemonės pačios tampa 
žinia. Kad ir koks geras bei vertingas būtų mūsų perteikiamas turinys, jei nesiseka 
rasti tinkamų ir efektyvių komunikacijos priemonių, klausytojas, žiūrovas, naršy
tojas ar skaitytojas gali būti greitai prarastas. Kartu liktų nuskriausta ir perduo
dama žinia, ir patys jos perteikėjai, veltui liejantys prakaitą argumentų paieškoms. 

Bažnyčia neša laiko patikrintą žinią, ji pati yra žinia pasauliui. Evangelija 
yra „patikrinta“ nesuskaičiuojamų būrių  šventųjų, ji gali keisti žmogaus širdį ir 
kurti civilizaciją. Jai nereikia „atsiprašinėti“, kad gal nėra pakankamai efektyvi 
dabartiniam pasauliui ar kad pati šiandien yra praradusi vidinę jėgą, o žmonės 
tarsi gaištų laiką jos klausydamiesi. Tiesos ilgesys niekur nėra dingęs. Atvirkščiai, 
prasmės ir gyvenimo tikslo klausimai šiandien žmonėms rūpi aštriau nei kadai
se. Tačiau mums verta sunerimti, pagalvojus apie krikščioniškos pasaulėžiūros 
sklaidos būdus, kurių netobulumus vargu ar atsvers pati šios žinios jėga. Minėtoje 
konferencijoje buvo pastebėta, kad katalikai yra pernelyg susikoncentravę prie in
telektualinio minties pateikimo, nors pasaulyje komunikacija dažniausiai vyksta 
pasitelkiant vaizdinį pasakojimą bei emocinį įspūdį. Kaip ir skelbia konferencijos 
pavadinimas, šiandien mums reikia rimtai kreipti dėmesį į asmeninę istoriją ir 
patirtį, į žiniai perteikti naudojamo vaizdinio galią, į pasakojimo meną ir konkre
čių nutikimų pagavą. Neturime pasiduoti pirmapradžiam įtarumui paplitusių 
komunikacijos formų atžvilgiu, tarytum dalykai „iš šio pasaulio“ būtų savaime 
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netinkami krikščioniui, kuris yra „ne iš šio pasaulio“. Šiandieniame „pagonių kieme“ krikščionys gali 
ne tik mokyti, bet ir patys pasimokyti. 

Vatikano II Susirinkimo, kurio 50ąsias metines minime, vienas žymiausių dokumentų Gaudium 
et spes kalba apie „pagalbą, kurią Bažnyčia gauna iš dabarties pasaulio“ (GS 44). Socialiniai tinklai, 
podcast‘ai ir youtube yra duotybės, kurių šiandien irgi nevalia ignoruoti, nes jos ne tik neša informaciją, 
bet ir formuoja jos priėmimo būdus. Žmonėms tampa vis labiau įprasti kasdieniame gyvenime, todėl net 
atsiranda posakiai, kad jei tavęs nėra facebook’e, tai nėra visai. Minėtoje konferencijoje vienas semina
ristas, berods, iš Škotijos, pateikė tokį pavyzdį. Šiandien labai nelengva jauniems žmonėms perteikti 
krikščioniško pašaukimo esmę, ką ir kalbėti apie pašaukimą į kunigystę ar vienuolystę. Tad grupelė 
seminaristų sugalvojo padaryti kelių minučių jutubinio tipo vaizdo medžiagą, keliais sakiniais prisista
tydami kas jie tokie, ko ir kodėl siekia. Šios buitinėmis priemonėmis parengtos medžiagos peržvalgų 
skaičius jo kalbėjimo dieną jau viršijo du šimtus tūkstančių. 

Kitas įdomus pavyzdys iš Jungtinės Karalystės: 2010 m., prieš atvykstant Benediktui XVI populia
rioji žiniasklaida, kaip ir daugelis piliečių, buvo nusiteikusi nedraugiškai, esą kam čia reikalingas Ro
mos popiežiaus vizitas. Jackas Valero, vienas iš Catholic voices pradininkų, sumanė pakviesti jaunus 
žmones, norinčius atstovauti kitą nuomonę ir gebančius ją perteikti populiariomis informacijos prie
monėmis. Iš daugiau kaip 100 atsiliepusiųjų į šią iniciatyvą buvo atrinkta 30 gabiausių, kurie per gana 
trumpą laiką sugebėjo pareikšti savo nuomonę keletu tūkstančių įvairių komentarų, maždaug tokio 
turinio: „Jungtinei Karalystei yra visai neblogai ir tiesiog naudinga susilaukti tokio aukšto lygio svečio, 
nes pasaulio akys tuo metu bus nukreitos į čia ir mes dėl to dėmesio tik laimėsime“. Vėliau pastebėjus, 
kad atstovauja katalikiškai pasaulėžiūrai, jie buvo patikrinti ir kitais aštriais klausimais, pavyzdžiui, 
koks jų požiūris į tos pačios lyties žmonių santuokas. Neidami į konfrontaciją jie atsakydavo maždaug 
taip: „O mums patinka princo Viljamo ir Kate Middleton santuoka...“ Išvykstant popiežiui iš šalies, 
apie 80% žiniasklaidoje pasirodžiusių žinučių buvo teigiamos ir palaikančios jo vizitą. Aišku, negalima 
sakyti, kad tik ši „Katalikų balsų“ iniciatyva nulėmė tokį pasikeitimą, tačiau neabejotina, kad ji žymia 
dalimi prisidėjo randantis geranoriškam visuomenės požiūriui. Žmogus mėgsta logiką, sveiką protą ir 
pagrįstą nuomonę. Jį traukia tiesa, gėris ir grožis. Nes tai yra dalykai, kurie kalba patys už save. 

Nenoriu pasakyti, kad šiandien žmogų prakalbinti gali tik youtube tipo informacija ar kad Naujasis 
Židinys-Aidai turi likti vien facebook‘e. Pateikdamas analitinius straipsnius, jis, manau, žmogų kalbina 
giliau, kviesdamas leistis į tokias prasmes ir „pasivaikščioti“ po tokias istorijas iš dabarties ir praeities, 
iš kurių, pasak mūsų himno, semiamės stiprybės. Tačiau būti pagautam ir pasiimti į rankas NŽ-A 
numerį, kad galėtum sekmadienio popietę „nurimti“ vartydamas ir skaitydamas, reikalinga kokybė, 
kuri, kaip žinia, žmogui ateina Dievo malonės būdu, bet taip pat yra ir jo atviros širdies pastanga. Ra
šydamas šį laišką negaliu susilaikyti nepasidžiaugęs, kad tokį solidų leidinį mes čia Lietuvoje turime. 
Jis net savo išvaizda komunikuoja žinią apie nuosaikumą ir kitoniškumą, kviečia mąstyti apie tokias 
temas, prie kurių „populiarioji“ žiniasklaida retai priartėja. Tačiau kaip vis dėlto mums reikia daugiau 
žmonių Lietuvoje, kurie galėtų sustoti prie tokio tipo žiniasklaidos, kuri nieko neįžeidinėja, ramiai dėsto 
argumentus ir švelniai rodo į esmę... 

Aš tikiu, kad tai, kas galop traukia žmogų, yra pagarba jam ir mylintis žvilgsnis. Net jei žmogus yra 
kitos nuomonės, jis ilgisi „širdies argumentų“. Susitelkimas vien į šaltą proto logikos tiesą nebūtinai lai
mės žmogaus širdį. Kai giliau pagalvoji, kokias gi „komunikacijos priemones“ naudojo Jėzus, supranti, 
kad nieko nauja nėra išrasta: mintis yra perduota per pasakojimą, vaizdinį, istoriją. Kas yra „Sūnaus 
palaidūno“ ar „pamestos drachmos“ istorija, jei ne „žmonės, veidas, pasakojimas“? Čia yra vaizdas, 
emocija, konkretumas. Tai, kas kalbino to meto žmogų, kalbina ir šiandien. Arba kaip pakeliui į Emau
są Jėzus ramiai ir kantriai dėstė mokiniams, „pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis 
aiškino jiems, kas visuose Raštuose apie jį pasakyta“ (Lk 24, 27). Nors, kalbant tarp mūsų, jis galėjo iš 
karto rodyti į save, nesivargindamas visko dėstyti nuo Mozės. Bet jis norėjo jų užsidegusios širdies, ir ją 
laimėjo. Jis prisitaikė prie jų, gerbdamas jų supratimo „tempą“. Jis laimėjo šių žmonių širdis, nes jis jais 
domėjosi. Tai pamoka, kad ir mes turime padėti įgalinti žmones dalytis savo asmeninėmis istorijomis, 
o tada jie gali savo aplinkoje tapti galingesniais evangelijos žinios nešėjais nei vyskupai. 

Kaunas, 2012-11-11
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dienoRaštis
dienos, artėjančios link švento jokūbo

Rugilė Kazlauskaitė

dienoraštis

2012 m. rugpjūčio 1 d. Rabe de las Calzadas. Sė
džiu atsirėmus nugara į bažnyčios sieną mažo akme
ninio kaimelio skersgatvyje. Vakaro vėsa vilnija pro 
atvirus langus, kviesdama miestelėnus iš jų pavėsingų 
slėptuvių. Pro skersgatvį, kuriame įsitaisiau, retsykiais 
prabėga vaikų banda. Vienas kitas drąsesnis, šaukda
mas „Ola!“ pribėga visai arti ir tuojau sprunka tolyn. 
Seniai lenda laukan ir susėda palei duris. Eina vieni 
pas kitus į svečius ant kaimyninių suolelių, triukšmin
gai šnekasi. Būrys moterų lyg varnų spiečiasi aplink 
kūdikio vežimą. Akmeninio namo paunksmėj ant plas
tikinių kėdžių du seniokai gurkšnoja alų. Vienas jų – 
ponas Feliksas, kuris jau kelias dešimtis metų yra pili
grimų prieglaudos – albergo – savininkas.
O čia sėdžiu aš su saulėje dar nenublukintais plaukais, 
dar nenusvilusia nosimi ir švariais drabužiais, po nak
ties autobuse iš Barselonos ir pirmųjų penkiolikos kilo
metrų pėsčiomis. O vis dėlto, tai dar tik apšilimas ant 
starto linijos. Šitos dienos laukiau metus. Po pirmosios 
piligrimystės iškart supratau, kad po metų turi įvykti 
antroji. Ištisi metai pragyventi ilgesio priepuoliais, žy
gių ir klajonių paieškomis, troškimu vėl atminti ir vėl 
nubusti.

2011 m. rugpjūčio 11 d. Sėdžiu po šakom įsisupus į 
kalnų vėją, nuostabi pavakarės vėsa. Tokią palaimą 
gali patirt tik piligrimai. Kasdien eidama nuoširdžiai 
dėkoju Dievui, kad dar gyva, kad nesergu, kad pūsles 
nelabai skauda, kad turiu ko valgyti. Dėkoju už nuos
tabią gamtą, kvepiančius miškus, vynuogynus, kalnus. 
Kad ir koks sunkus būna metas, malda ir kelias visad 
apvalo. Tas grožis tiesiog neleidžia paskęsti detalėse. 
Viskas praeina su Šventosios Dvasios pagalba, sunku
mai pamažu išblunka kaip kreivi plono teptuko potė
piai milžiniškame peizaže. Užmiršti juos ir vėl grįžti 
į palaimą, tampi dalimi tos pulsuojančios ramybės. 
Žmogiška kančia tėra plonytis juodas siūlas pasaulio 
šviesos begalybėje. Kada nors ji baigsis mirtimi, kū
nas grįš į žemę ir taps dalimi tos gamtos, kuri džiugins 
mūsų sūnus ir dukteris. O siela grįš pas Tėvą ir bus jai 
Ramybė. Visad svarbiausia nepamiršti, kad po visko 
ateina ramybė.

2012 m. rugpjūčio 2 d. Šv. Antano vienuolynas. 
Visą dieną ražienos. Iš pradžių gaivios, vėjo taršomos 
ražienos, vėliau saulės kepinamos įkaitusios ražienos, 
ražienos, pavirstančios į geltonus saulėgrąžų laukus ir 
vėl atvirstančios atgal. 
Popiet pasiekėm Šv. Antano vienuolyną, Viduramžiais 
garsėjusį tuo, kad čia vienuoliai gydydavo šventosios 
liepsnos ligą. Žmonės, užsikrėtę šia liga – klipatos su 
pūvančiomis rankomis ir kojomis – skubėdavo čia su
stabdyti savo kančių. Dabar čia trupantys griuvėsiai ir 
tik du maži kambarėliai, galintys priglausti piligrimus. 
Viename stumdosi šešios dviaukštės lovos, kitame – 
stalas ir maža virtuvėlė. Čia nuolatos gyvena kokia nors 
šeima, besirūpinanti piligrimais.
Visas kiemas burkuoja, ant išlindusių sienų akmenų 
balandžiai įsikūrę tvirtovę. Giedrė žaidžia su dešimt

mete Ana, svaido akmenis į mūrą ir baido balandžius. 
Ant suoliuko sėdi dvi mūsų pakeleivės – kanadietė ir 
prancūzė. Pastaroji jau nuėjusi tūkstantį kilometrų. 
„Aš jaučiuosi kaip čigonė, keliaujanti su savo namu ant 
nugaros“, – pasakoja ji. Burkuojantį kiemą vis labiau 
gaubia tamsa, šeimininkai dega žvakes ir stato jas į ži
bintus. Piligrimai gaudo paskutinius spindulius kieme, 
skuba rašyti dienoraščius. Daugelis čia tampa rašyto

Pakeleivė Giedrė kelyje. aušta. 2012. autorės nuotraukos
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jais, savianalitikais – ko gero tai į naudą. Aš pati, regis, 
irgi ketinau daugoką apmąstyti ir išanalizuoti čia būda
ma. Bet išėjusi beveik viską užmiršau. 
Tokiose vietose kaip ši žmogus susitinka su istorija – 
tyliais Viduramžių vienuoliais, moraliniuose idealuose 
panirusiais riteriais, kresnomis tvirtovėmis ir grakščio
mis katedromis. Laukiau, kol atsidursiu šituose nuos
tabiuose griuvėsiuose – Viduramžių pasaulėvaizdžio 
rūme. Iš arčiau prisiliesiu prie tų dienų pasaulio ir kaip 
šventosios liepsnos ligoniai čia išsigydysiu savo nupu
vusią istorinę atmintį. Vis labiau leidžiasi tamsa, vis 
gražiau šviečia spalvoti žibintai kambaryje ir pasišvies
dama vienu iš jų patyliukais einu į savo lovą, kad nepa
žadinčiau miegančių „čigonių“.

Rugpjūčio 4 d. Poblacion de Campos. Šiandien teko 
kirsti didmiestį – Fromistą. Didmiesčiai turi du priva
lumus – geras parduotuves, pilnas riešutų ir kitų ska
nėstų, ir kvepiančius žmones. Kai pro šalį eina žmogus, 
užuodžiu skalbimo miltelių dvelksmą.
Giedrei vakar prasidėjo kojos skausmai. Nubudo po pie
tų ir suprato, kad nebegali atsistoti. Albergo savininkas 
paaiškino, kad tai raumens pertempimo ir dehidrataci
jos pasekmė. Dabar ji eina lėtai, pasišlubčiodama, pasi
ramsčiuodama lazda, o aš velkuosi šalia. Tokių šlubių 
čia daug. Per kelias dienas skausmas praeina ir žmogus 

vėl atsigauna – neįtikėtinai gaji būtybė yra žmogus.
Apsistojome mažame degtukų dėžutės stiliaus alber
gėlyje su didžiule vaikų žaidimo aikštele. Kol aikštelės 
pakraštyje valgėm sumuštinius, kieman įbėgo du mėgs
tamiausi mano piligrimai. Pusamžis vyras tatuiruoto
mis rankomis, kuriam nusiėmus ekscentrišką skrybėlę 
pasimato ant pakaušio išskustas didžiulis kryžius. Nie
kad nemačiau jo einančio – jis visad bėga lyg kažkur 
vėluodamas, pakeliui dar užsukdamas išspręsti degan
čių reikalų. Taip ir dabar jis įskuodė į žaidimų aikšte
lę kažką triukšmingai šūkaliodamas ten sėdintiems 
miestelėnams. Išvaikęs vaikus metė kuprinę ir šoko 
suptis ant sūpynių. Iš paskos įbėgo jo draugas – baike
riškai apsirengęs kiek jaunesnis vyrukas su palapinės 
maišu ant nugaros. Jis visada taip vejasi savo kompa
nioną, stebi jį susižavėjimo kupinu žvilgsniu ir sten
giasi nepamesti iš akių. Bet draugas vėl lekia „tvarkyt 
reikalų“, o jis vėl vejasi. Taip ir keliauja. Aš vis svars
tau, ar tas kryžius ant pakaušio reiškia jo gilų krikš
čionišką tikėjimą? Šiek tiek pasisupę jie išbėga iš kie
mo tarsi būtų ką pamiršę, bet ketintų tuojau čia grįžti. 
Tačiau tikrai negrįš, bėgs kelti chaoso kur nors kitur.
Registruojantis į albergą administratorius tarė: „Laba 
diena“. Pasirodo, jis latvis. Čia jis kartais dirba kai rei
kia užsidirbti pinigų kitoms klajonėms. Kažkada jis pa
liko Latviją ir pradėjo keliauti po šventas vietas. Eina 
Santjago kelią, paskui įsidarbina kokiame nors alber
ge arba dirba piligrimų palydėtoju. Užsidirbęs pinigų 
keliauja į Lurdą ir kurį laiką gyvena ten, iš Lurdo į 
Medžiugoriją, iš Medžiugorijos į kokį nors vienuolyną. 
Pagyvenęs kelis mėnesius vienuolyne, keliauja toliau, į 
kitą šventą vietą ar vienuolyną – ir taip jau nežinia kiek 
metų. „Dažnai nežinau, kur yra tikrovė. Gal tikra yra 
buitis, darbai, materialus pasaulis. Tada dvasinis su
sitikimas su šventomis vietomis yra tik jo papildymas, 
sustiprinimas, kažkas miglotesnio nei mano buitis. Bet 
gal priešingai, šita šventybė, susitikimas su ja yra tai, 
kas tikriau už kūną, maistą, žemiškus darbus. Mūsų 
kūnas tėra išnuomotas kambarys, galime juo naudotis: 
skaityti Bibliją, eiti į mišias. Jei taip yra, tai apsireiš
kimo vietose mes prisiliečiame prie pačios tikriausios 
tikrovės, gryniausios jos formos, kur kas tikresnės nei 
visi kasdieniai dalykai.“ 
Pagaliau sutikom kataliką. Daugelis čia ieškotojai, ka
talikiškai tradicijai priklausantys „truputį katalikai“, 
kaip patys sako. „Aš nebegaliu kalbėti su piligrimais 
apie Dievą, koks jis svarbus mano gyvenime, – pasakojo 
mums latvis, – Turiu sakyti „visata“, „gerosios energijos 
vibracijos“ ar dar ką panašaus. Išgirdę žodį „Dievas“, 
žmonės išsigąsta ir pažiūri taip, lyg sakytų „Tu pažįsti 
tą pabaisą?!“ Tai pasikeitė per kelis pastaruosius me
tus. Atsimenu, prieš šešerius metus visi kely tik ir te
kalbėdavo apie Dievą, ryšio su juo paiešką.“
Įspūdingas žmogus. Taip norėtųsi įgyti štai tokią piBalandžių pilis – šv. antano vienuolyno griuvėsiai. 2012
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ligrimo dvasią – pajusti, kad einu šiuo keliu tam, jog 
pasiekus šventą vietą per ją priartėčiau prie Dievo. No
rėtųsi tikėjimo, kuris užtvindytų visą mano buvimą – 
virstų mano tikrove. Bet kur kas dažniau jaučiu, kad 
mano galvoje gyvena toks keistuolis kaip tas su išskus

tu kryžium pakaušyje – keliantis šurmulį ir betvarkę 
kad ir kur atsidurtų, valdomas keistų ambicijų, vis kaž
ko ieškantis, sprendžiantis, besikapstantis po įtartinas 
problemėles. Kur kas lengviau pakaušyje išsiskusti kry
žių, nei tuo kryžiumi įtikėti.

Rupjūčio 9 d. Leonas. Prieš porą valandų užėjau į 
Leono miesto albergą ir paprašiau, kad man leistų tru
putėlį nusnūsti jų sode. Geraširdė pusamžė moteris 
nuvedė mane į kambarį su daugybe dviaukščių lovų ir 
parodė vieną jų. Išsitiesiau savo miegmaišį ir tuoj pat 
užsnūdau. Žmonės vis ėjo ir ėjo, trankė ir trankė duri
mis, neleisdami man įmigti, bet kaskart nubudinta dar 
jaukiau įsikniaubdavau į savo patalus džiaugdamasi, 
kad šiandien galiu nusnūsti čia, o ne ant žolės. Čia nez
vimbia įkyrios musės ir nėra jokių gyvačių. 
Po valandos ta pati geraširdė moteris pajudino mane 
ir paprašė išeiti, nes atvyko žmogus, norintis apsistoti 
mano lovoje. Greitai atsisėdau, susisukau miegmaišį 
ir išsmukau lauk kol jauna ispanė kantriai laukdama 
mindžikavo šalia mano lovos.
Kaip katė markstausi prieš vidudienio saulę ir mėginu 
išsibudinti. Pustuštė nedidukė senamiesčio aikštė su 
bažnyčia, suoliukais ir prašmatnus fontanas, kuriame 
turškiasi balandžiai. Šiandien supratau, kad keliauju 
jau devynias dienas. Jei telefonas nerodytų datos, nė 
nenutuokčiau – praradau tokių dalykų suvokimą. Mie
gu saulėkaitoj, kur tik pakliūva prigulti, valgau šalike
lėj paliktus vaisius, maudaus kur papuola – kartais po 
laistytuvais saulėgrąžų laukuose, kartais miestų fon
tanuose. Vakar sėdėjom sumerkę kojas į gaivią fontano 

versmę, kai prie mūsų pribėgo du maži berniukai ir su
sijaudinę išaiškino, kad mums čia nederėtų sėdėti, mat 
šiame fontane maudosi šunys.
Tačiau visa tai – tik viena kelionės pusė. Kitoje pusėje 
esu tokiam saugiam kely, kur tėvai galėtų drąsiai pa
leisti savo mažamečius vaikus eiti vienus. Albergų sa
vanoriai laukia, globoja ir rūpinasi, policija išsijuosusi 
daboja, kad piligrimams nieko nenutiktų, prie įėjimo į 
Leoną jie jau laukia tavęs su paruoštu miesto žemėla
piu, kad tik nepaklystum. Iš kur visas šis gerumas? Iš 
dalies tėra specifinis turizmo biznis. O mes – tiesiog tu
ristai, kurie užuot išsipirkę penkių žvaigždučių viešbu
tį Turkijoje, atsimena keruakišką paauglystės svajonę, 
pasižiūri filmą apie vienišas klajones, staiga supranta, 
kad pernelyg bijo nepatogumų ir negandų ir pasirenka 
šį – saugųjį – variantą.
O aš pati, ar laisva klajoklė, ar paprasčiausia turistė? 
Žmogui, gyvenančiam ten, anapus kelio, tokios vidinės 
dilemos, ko gero, nesuprantamos. Taip pat nesupran
tamas pasididžiavimas nuėjus trisdešimt kilometrų ir 
gėda, kai nueini tik penkiolika. Taip pat nesuprantamas 
išdidus susivėlusios merginos teiginys, kad ji nakvojo 
laukuose ir po ilgų kalbų ištrauktas pusamžio vyro pri
sipažinimas, kad jis miegojo viešbutyje, nes negali už
migti nakvynės namuose, kai tame pačiame kambaryje 
knarkia penkiasdešimt kitų. Čia gyvenimas tiesiog ma
tuojamas kitais matais. Čia nebėra tavęs – verslininko, 
meninko ar padavėjo, draugų kompanijos lyderio ar 
nepritapėlio, sužadėtinio ar nelaimingos meilės aukos. 
Tu gali pasakoti apie tuos dalykus pakeleiviams – jei 
nori tiesą, jei nori – meluoti, tačiau iš esmės niekam 

tai nerūpi, tie dalykai per toli. Nuo senų senovės taip 
buvo. Viduramžiais didikai ir karaliai persirengdavo 
prasčiokų drabužiais (ne tik iš noro įveikti puikybę, bet 
ir tam, kad nebūtų papjauti plėšikų) ir eidavo šiuo ke
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Piligrimų batai nakvynės namuose. 2012

Piligrimai: autorė, Giedrė ir italas Pepe, padovanojęs mums 
eukalipto lazdą. 2012
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liu. O drauge plūsdavo benamiai iš aplinkinių vietovių. 
Iš išmaldos ir vienuolių globos jiems būdavo lengviau 
išgyventi, kai kurie visą gyvenimą praleisdavo apsi
metinėdami Santjago piligrimais. Tad susitikęs žmogų 

kely negalėdavai žinoti, karalius jis ar valkata. Iš dalies 
panašiai yra ir dabar.
Čia sugriūva ta patogi tapatybė, kuri iki šiol padėdavo 
išlaikyti savivertę ir pasitikėjimą savimi. Bandai save 
suprasti per tai, ar dar sugebi nusišypsoti bičiuliui po 
ilgos varginančios dienos, aprėki jį dėl niekų ar tiesiog 
tyli nesugebėdamas pakelti galvos ir apsimeti, kad ne
matai? Ar sugebi neverkšlenti kai tau skauda, ar nes
merki kito kai jis verkšlena tau pašonėje? Kokios min
tys sukasi tavo galvoje kai šeštą valandą ryto išlendi į 
tamsią gatvę ir pradedi kapanotis į priekį – ar patyliu
kais keikiesi po nosimi, ar dėkoji Dievui už naują die
ną? Atrandi savyje tokių dalykų, kuriuos metų metus 
sėkmingai slėpei. Maža to, čia juos parodai ne tik sau, 
bet ir šalia tipenantiems pakeleiviams, nors, ak, kaip 
norėtųsi, kad niekas nesužinotų, koks piktas, liūdnas, 
irzlus ir keistas gali būti! Jau antrąsyk keliauju šiuo 
keliu – anąsyk su Egle, šįsyk su Giedre. Ir antrąsyk 
stengiuosi sau pažadėti grįžusi kuo mažiau pasakoti, 
ką jose išvydau. Kalnuose iš kiekvieno žmogaus išlenda 
bent po vieną pabaisą. Tačiau tai, kas išlenda kalnuose, 
kalnuose turi ir likti.
Užtat galiu pasakoti apie save ir tuos klausimus, ku
rie kabo mano galvoje: kas aš esu šitam kely? Turistas, 
laisvas klajoklis, valkata? Dimensija, apjungianti šias 
dvi priešpriešas, yra dvasingumas. Aš esu piligrimė, 
einanti į Santjagą, trokštanti susitikti su Dievu, dėl 
Jo nueiti visus šituos kilometrus, dėl jo nusimesti tą 
kaukę, kuri ligšiol taip patogiai dengė mano veidą. Tik 
kad taip sunku nepamesti Viešpaties iš akiračio, nenu
slysti į kolosalų keruakišką nuotykį ar vienišo klajūno 
ramybę. Ne veltui Giedrė pasakė, kad šis kelias bus jai 

kaip ilgos rekolekcijos. Re collect – iš naujo surinkti, iš 
naujo atminti Viešpatį. Tik kad tie prisiminimai iškyla 
trumpalaikėn atmintin akimirksniais ir vėl pranyks
ta kažkur tamsiojon mėnulio pusėn. Be to susitikimo 
su Dievu mano kelias netenka prasmės, o be prasmės 
žmogui skauda.

Rugpjūčio 15 d. Fonfria. Šį rytą pabudau kratoma 
šalčio ir jausdama, kad visas skrandis laksto į šalis – at
siminiau, kaip iš vakaro atsigėriau vandens iš įtartinai 
atrodančio šaltinėlio. Mums buvo likę užkopti į pačią 
stačiausią vietą – O‘Cebreiro kalno viršūnę. Viso labo 
keli kilometrai į kalną. O vis dėlto pusiaukelės užeigoj 
teko dar kartą išsivemti, o bendras apsvaigimas ir nu
silpimas taip kratė, kad jaučiaus lyg senas šuo, išėjęs į 
mišką nustipti. Kai šiaip ne taip užsikabarojus viršūnėn 
stabtelėjau pasigrožėti kalnais, prie manęs priėjo vyras 
ir užkalbino. Šnekučiuodamiesi patraukėme į rudeniu 
apgaubtą O‘Cebreiro miestelį pačioje vėsioje ir drėgnoje 
kalno viršūnėje. Žmonės, traukdami pro ties bažnyčios 
durimis pakeleivius šnekinančius brolius pranciškonus, 
lindo į sausas pakelės užeigas, gelbstinčias keleivį nuo 
kalnų drėgmės. Mano naujas pažįstamas pasipasakojo 
esąs kompozitorius ir vargonininkas. Pašnekėję su bro
liais, įžengėme į bažnyčią ir tuomet supratau, jog jis tarė
si, kad jam leistų pagroti vargonais. Jis grojo nuostabius 
savo kūrinius, o aš negalėjau patikėti, kad čia, kalnų 
viršūnėje, kai jau galvojau, kad nukrisiu, man staiga 
dovanojo gerą žmogų, stebuklišką miestą ir taip išsiilg
tą klasikinę muziką. Štai tokiais stebuklingais būdais 
esi ištraukiamas iš visų kančių, skausmų, nuovargio.
Po mišių Giedrė mane rado drebančią bažnyčios pašo

nėje ir atkakliai neigiančią, kad man reikia pagalbos. 
Nusitempė mane į barą ir pagirdė arbata, kaip senė pa
sistiprinau arbatoj mirkyta duona ir atsirado jėgų leistis 
nuo kalno ir ieškoti, kur galėtume apsistoti.

Gultų jūra betoniniuose nakvynės namuose. 2012

Piligrimų kelias. 2012
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Kalno viršūnėje panorama grožisi stora ponia su suk
nele ir jos mažas apšiurėlis šunytis. Tipinė kiekvieno 
tipinio daugiabučio kiemo pora. Tačiau ši pora ryžosi 
palikti kiemą ir eiti kelis šimtus kilometrų. Pasitaiko 

ir daugiau šunų piligrimų, kai kurie jų netgi dėvi savo 
dydžiui pritaikytas kuprinėles, kuriose nešasi šunų 
maistą. Ar tai rodo begalinį žmonių vienišumą, kad jie 
nebesugeba rasti savo rūšies pakeleivio? Gal ir taip, o 
visgi ant kalno viršūnės smagiau sėdėti su mažu gau
ruotu nušiurėliu nei vienai.
O aš džiaugiuosi savo pakeleive ir ta didžiule žmogiška 
bendryste. Nuo kelionės pradžios tepraėjus vos pusva
landžiui man vėl tapo silpna. Tada Giedrė ėmė sekti pa
saką. Užsiklausius pasakos pamiršau apie savo būklę, 
bet tik paėjus kelias minutes be pasakos vėl atsiminiau, 
kaip man negera. Giedrė pradėjo naują pasaką ir aš 
vėl joje ištirpau. Visi albergai buvo pilni, net šlykščios 
pakelės užeigos. Bet Giedrė pradėdavo naują pasaką ir 
mes eidavom toliau. Taip galų gale jau pradėjus tem
ti pasiekėm tokią vietą, kurioje mus įsileido. Su visais 
rūbais kritau į miegmaišį, klausiausi vėtrų už lango ir 
sapnavau Giedrės pasakas.

Rugpjūčio 22 d. Santjagas. Kai dienų dienas leidi 
kelyje, tavo gyvenimas tampa neįtikėtinai paprastas. 
Toks paprastas kaip kasdienė duona, gaivus pavėsis, 
kur galėtum prigult, troškimas, kad neskaudėtų kojų 
ir subrėkštų rytas. Regis, nieko daugiau gyvenime ne

reikia. Niekaip negalėjau suprasti, kodėl man taip 
gera gyventi tokį gyvenimą. Juk tai iš esmės yra ta 
buitis, nuo kurios žmonės tūkstančius metų bėgo sta
tydamiesi šiltus namus, kaupdami maisto atsargas, 
šiugždendami popierius biuruose su kondicionuojamu 
oru. Tad kodėl būdama čia – neturėjimo gyvenime – aš 
jaučiuosi tokia laiminga ir kodėl taip noriu šį gyvenimą 
neštis atgal į Vilnių ir Kauną? Mano draugas, senasis 
belgas bažnyčios vargonininkas, einantis šį kelią jau 
aštuntą kartą, man į jį atsakė. „Čia tu gyveni penkių 
kilometrų per valandą greičiu. Todėl džiaugiesi mažais 
dalykais: eukaliptų kvapu, gatvėse snaudžiančiais šu
nimis, ražienomis prieš pat aušrą. Tos smulkios deta
lės – tai visas tavo gyvenimas. Greitai grįši į įprastą 
pasaulį ir pamatysi, kad visi tave supantys žmonės 
gyvena šimto kilometrų per valandą greičiu. Tu vis dar 
tipensi pamažu, žvalgydamasi aplink save, o jie pra
lėks pro tave net neatsisukę. Ir jie bus pranašesni už 
tave – jie greičiau nuskins laurus, jie greičiau įsmuks 
į svarbias vietas, jie prasistums alkūnėmis, kad išpil
dytų savo ambicijas. O tu visiems atrodysi kaip pami
šėlė, kažkodėl nepasiekianti to, ką jie pasiekia. Bet tai 
vienintelis būdas iš tiesų išgyventi gyvenimą, pamilti 
žmones ir pasaulį.“
O pabaiga buvo grįžimas namo – į kairįjį Santjago 
kated ros pakraštį, nežymią koplytėlę, kurioje adoruo
jamas Švenčiausiasis. Tik kas toje koplytėlėje dedasi – 
ne žmogaus lūpoms ištarti.

dienoRaštis
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išsvajota santiago de Compostela katedra. 2012
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ar pilietinis tautiškumas doroviškai  
pranašesnis?

KęSTUTIS K. GIRNIUS

Vakaruose, o ir Lietuvoje, tradicinis 
etninis nacionalizmas vis dažniau su
laukia kritikos. Aiškinama, kad reikia 
pirmenybę skirti ne tautai, bet valsty
bei, ne tautiškumui, bet patriotizmui, 
ne demos, bet polis. Reikia puoselėti 
vadinamąjį pilietinį tautiškumą, Lie
tuvos, o ne lietuvių tautą.

Pilietinio tautiškumo šalininkai lai
ko savo tautiškumą doroviškai prana
šesniu už etninį. Ne tik todėl, kad jis 
esą skatina didesnį pakantumą skir
tingoms tautoms, religijoms ir rasėms, 
bet ir todėl, kad jam svetimas etninio 
nacionalizmo agresyvumas, sukėlęs 
tiek daug karų, skatinęs neapykan
tą kitataučiams bei etninius valymus. 
Taip, etninis tautiškumas turi savo 
juodų dėmių, bet ir pilietiniam tau
tiškumui nepasisekė išvengti panašių 
ydų ir nusikaltimų. 

Neginčytina, kad XX a. pirmoje pu
sėje Rytų Europoje, kur vyravo etni
nis nacionalizmas, būta daugiau etni
nio valymo ir smurto proveržių negu 
Vakarų Europoje. Bet ar tai yra vien 
etninio tautiškumo nepakantumo pa
sekmė? Pažvelgus į platesnę istorinę 
panoramą, pilietinio tautiškumo ža
vesys nublunka. XIX a. amerikiečiai 
ramiai naikino indėnų gentis, anglai, 
belgai ir prancūzai pavergė afrikie
čius ir azijiečius, teisindamiesi – tais 
retais atvejais kai apskritai juto tokį 
poreikį, – jog tai buvusi neišvengiama 
civilizacijos plėtros kaina. Nuožmu
mas prasiveržė ne tik kituose žemy
nuose. 1794 m. per patį Prancūzijos 
revoliucijos įkarštį, kai buvo kuriama 
pilietinė tauta, kelti siūlymai supran
cūzinti Elzasą, nužudant ketvirtada
lį gyventojų ir ištremiant visus kitus, 

išskyrus aktyvius revoliucijos rėmė
jus. Visuomenės saugumo komiteto 
narys Bertrand’as Barère’as kalbėjo: 
„federalizmas ir prietarai kalba bre
tonų kalba, emigracija ir neapykanta 
respublikai kalba vokiškai, kontrrevo
liucija – itališkai, fanatizmas – baskų 
kalba. Palaužkime šiuos skriaudos ir 
klaidų įrankius“. Vakarų Europos ša
lys šimtmečius vykdė etninį valymą, 
naikino ir prievarta asimiliavo mažas 
tautas tuo metu, kai smurtas buvo lai
komas valstybėms priimtinu elgesiu, 
tad jos įžengė į XX a. jau atlikusios 
tautos ir valstybės konsolidacijos bei 
integracijos uždavinius.

Ir XX a. pilietinių valstybių istorija 
nėra nepriekaištinga. Kolonijinės vals
tybės nenoriai ir vangiai atsisakė savo 
imperijų po Antrojo pasaulinio karo. 
Prancūzija nepaprastai atkakliai ir 
nuožmiai bandė numalšinti vietnamie
čių ir alžyriečių pastangas iškovoti ne
priklausomybę. Kas skatino Prancūzi
ją šitaip elgtis? Pilietinis tautiškumas? 
Imperijos amour-propre? Įsitikinimas, 
kad galinga valstybė negali nusileisti 
atsilikusių tautų sukilėliams? Milita
rizmas ir ginkluotųjų pajėgų vadų ryž
tas nuplauti gėdą, kurią šalis užsitrau
kė, taip lengvai kapituliuodama prieš 
nacių Vokietiją? Visi motyvai prisidė
jo, nė vieno negalime laikyti svarbiau
siu ar lemiamu. Jei negali
ma priskirti atsakomybės 
pilietiniam tautiškumui už 
pilietinės valstybės nusikal
timus, ceteris paribus nega
lima kaltės už smerktinus 
etninės valstybės veiksmus 
primesti jos tautos sampra
tai. Neįtikinamai skamba 

teiginiai, kad lietuviškasis tautišku
mas pasiekė savo viršūnę 1941 m. va
sarą, nors didžioji dalis elito buvo iš
tremta ir išstumta iš viešojo gyvenimo, 
o viešpatavo naciai.

Nacionalizmo ir valstybės tarpusa
vio sąsajos bei konkretus jų vaidmuo 
smurto proveržio atvejais nėra nuo
dugniai ištirtas. Tariama, bet ne įro
doma, jog pagrindinis kaltininkas yra 
valstybės veiksmus lemiantis nacio
nalizmas. Bet valstybė ne tik pasyviai 
suvirškina ir sudeda į daiktą impulsus 
iš kitų šaltinių. Ji turi savo tikslų, ku
riems teikia pirmenybę. Spėju, kad po
kario metais Prancūzijos noras įrodyti, 
jog šalis tebėra pasaulinė galybė, turė
jo didesnį poveikį negu numatomos pa
sekmės tautai ir prancūzų savimonei. 
Buvo ginama Prancūzijos, o ne pran
cūzų tautos šlovė. Geopolitiniai vals
tybiniai apskaičiavimai, o ne nuogąs
tavimai dėl tautos būklės lėmė JAV 
nutarimą įsivelti į karines avantiūras 
Vietname ir Irake. Lietuvos valstybės 
veiksmai atgavus nepriklausomybę 
1918 ir 1990 m. nuvylė daugelį tauti
nių atgimimų šauklių, kuriems atrodė, 
kad politikai ir valdžia užgrobė tautinį 
sąjūdį ir iškreipė skaisčius jo siekius.

Kai kurie istorikai, antai Rober
tas H. Wiebe, tvirtina, kad valstybės 
įkvėpė, vykdė arba palaikė beveik vi

sas moderniųjų laikų ma
sines žudynes. Sėkmingai 
kurdamas valstybę, nacio
nalistinis sąjūdis save su
naikina. Institucinį pavida
lą įgijęs nacionalizmas esąs 
sau prieštarau jantis reiški
nys. Čia jau spalvos sutirš
tinamos. Jei na cionalizmas 

įžvalgos
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išnyktų, tai sukūrus valstybę atsako
mybė už visus nusikaltimus tektų jai, o 
nacionalizmas liktų nekaltas kaip nau
jagimis. Nors valstybė ir iškreipia bei 
perkeičia tautinio sąjūdžio principus ir 
siekius, jie vis dėlto atlieka svarų vaidme
nį nustatant valstybės veikimo gaires.

Praeityje tautinės ir pilietinės vals
tybės buvo lygiai nesvetingos imigran
tams. Ne tik neeuropiečių, bet italų bei 
lenkų migracija sukėlė protestų ban
gas Prancūzijoje prieš 100–120 metų. 
JAV tautybių katile buvo verdama 
kuo grynesnė amerikietiška sriuba, 
kurioje antikatalikiškumas ir rasiz
mas buvo nepakeičiami prieskoniai. 
Juodaodžių diskriminacija, tęsusis iki 
Brežnevo laikų, nejaudino daugumos 
amerikiečių, netrukdė jiems galvoti, 
kad jie gyvena laisviausioje ir teisin
giausioje pasaulio šalyje. Tik per pas
taruosius dešimtmečius politinės tau
tos liovėsi primetinėti savo gyvenseną 
kitakilmiams piliečiams.

Kai kalbama apie pilietines valsty
bes, omenyje turimos JAV, Prancūzi
ja, Didžioji Britanija ir kitos Vakarų 
Europos šays. Užmirštama, kad Sovie
tų Sąjungoje irgi buvo kuriama politi
nė tauta, pirmenybę skiriant valstybei 
ir proletarų interesams, o ne etninei 
kilmei. Pirmaisiais bolševizmo metais 
buvo sąmoningai puoselėjama tautinių 
mažumų kultūra, jų atstovams buvo 
patikimos atsakingos pareigos. Brazi
liją ir kai kurias kitas multikultūrines, 
pilietinį tautiškumą skatinančias Lo
tynų Amerikos valstybes dažnai val
dė karinės chuntos, kurios nuožmiai 
pažeidinėdavo savo piliečių žmogaus 
teises. Pilietinis tautiškumas derėjo su 
rasizmu (JAV), imperializmu (Prancū
zija, Didžioji Britanija, Belgija), teroru 
ir masiniais žmogaus teisių pažeidi
mais (Sovietų Sąjunga, Lotynų Ameri
kos valstybės), aistringu nacionalizmu 
ir įsivaizduojamu išskirtinumu (JAV). 

Jei etninės valstybės kartais dis
kriminuoja kitataučius dėl jų kilmės, 
tai politinės tautos kartais persekio
ja tuos, kurie klaidingai supranta 
valstybės principus ar tikslus arba 
jų nepripažįsta. Įsipareigojimui prin
cipams tapus narystės politinėje vals

tybėje pagrindu, šių principų išsižadė
jimas gali būtų laikomas priežastimi 
atimti pilietybę, suabejoti asmens iš
tikimybe valstybei, jį diskriminuoti ar 
net persekioti. Tai ne tik teorinė gali
mybė. Prancūzų revoliucija paskendo 
kraujuje, kai buvo pradėta ieškoti mo
narchistų ir kitokių respublikos prie
šų. Panaši isterija įsiviešpatavo Sovie
tų Sąjungoje Stalino metais, kai vyko 
liaudies (ne tautos) priešų paieškos. 
XX a. trečią ir šeštą dešimtmetį JAV 
vyko prieš „komunistus“ nukreipta 
raganų medžioklė, vien 1920 m. sau
sį buvo sulaikyta nuo 6000 iki 10 000 
žmonių. Nors visais šiais atvejais buvo 
ieškoma žmonių, kurie esą tarnavo iš
orės priešui ir ketino išduoti valsty
bę, vien tai, kad žmogus galvojo kitaip 
ar abejojo valstybės politikos kursu, 
buvo pagrindas apkaltinti jį išdavyste. 
Net dabar individams priekaištauja
ma, kad jų mintys ar veiksmai esantys 
„antiamerikietiški“, t. y. kad jų mąsty
sena nedera su įprastomis normomis, 
neatspindi amerikietiškos dvasios. 
Nepakantumas prasiveržia kitose pi
lietinėse valstybėse. Prancūzijoje mu
sulmonų moksleivėms draudžiama 
dėvėti skarelę, vadinamąjį hidzabą, 
nes draudžiama mokykloje savo ap
ranga viešai demonstruoti religinius 
įsitikinimus. Tokia vieša demonstra
cija esą prieštaraujanti sekuliaristi
niams valstybės principams. Bet re
ligijos laisvė reiškia teisę viešai rodyti 
savo religingumą, o ne tik už uždarų 
durų ir nuleistų užuolaidų. Šiuo atve
ju laicistų ir Le Peno šalininkų siekiai 
mažai skiriasi.

Gal gana apie tautinį ir pilietinį tau
tiškumą praeityje. Nėra reikalo mėgin
ti nustatyti, kuris sukėlė daugiau gėrio 
ir blogio, juolab kad platūs apibendrini
mai būtų netikslūs ir neinformatyvūs. 
Norėjau priminti, kad pilietinis tau
tiškumas turi savo ydų, kad jo istorija 
nėra nepriekaištinga. Pilietinio tautiš
kumo trūkumai yra nutylimi, o etninio 
pabrėžiami. Lyginimai dažnai būna iš
kreipti, nes juodesni etninio tautiškumo 
momentai yra priešpriešinami garbin
gesniems pilietinio tautiškumo reiški
niams. Bet vienos tautiškumo rūšies 

tamsiosios apraiškos turi būti lygina
mos su kitos rūšies juodosiomis dėmė
mis, vienos privalumai su kitos teigia
momis savybėmis. Vertinimai turi būti 
sinchroniški. Jei žvelgiama į etninį na
cionalizmą tarpukario metais, tai rei
kia jį lyginti su to paties laikotarpio, o 
ne XX a. pradžios ar pabaigos pilieti
niu nacionalizmu, šitaip atsižvelgiant 
į laiko dvasią, kuri veikė ir tautos bei 
valstybės sampratas. Vokiečių, kaip ir 
kitų tautų etninis nacionalizmas buvo 
vienoks XIX a. vidury, kitoks 1939 m. 
ir trečioks 2012 m. Be tvirtų ir įtikimų 
argumentų negalime laikyti vieno lai
kotarpio tautiškumo tos rūšies nacio
nalizmo esmės įkūnijimu, o kitus lai
kotarpius – nuklydimais nuo normos.

Kartais aiškinama, kad tikrasis pi
lietinis tautiškumas pradėjęs įsitvir
tinti tik prieš penkiasdešimt metų, 
iki tol pilietinės valstybės esą nebu
vę. Nors JAV, Prancūzija ir kitos šalys 
leisdavo imigrantams įgyti pilietybę 
be didesnių sąlygų ir suvaržymų, jos 
nepripažindavusios multikultūrizmo 
principų ir panašiai kaip etininės vals
tybės pirmenybę ir privilegijas teikda
vusios pagrindinės tautos nariams. 
Šių šalių vykdyta mažumų diskri
minacija ir marginalizacija esančios 
svetimos dabarties pilietinėms vals
tybėms ir negalinčios būti laikomos 
pilietinio tautiškumo ydomis. Tikra
sis pilietinis tautiškumas esąs naujas 
reiškinys, kurį reikia vertinti pagal jo 
paties privalumus ir trūkumus, nepri
metant jam savo pirmtakų nuodėmių. 

Tačiau nevalia taip lengvai atsiri
boti nuo praeities paskelbiant, kad iš
sivystė naujas unikalių ypatybių tu
rintis tautiškumas. Į tai nesigilinant 
pakaks pastebėti, kad pilietinis tautiš
kumas ne nukrito iš giedro dangaus, 
o buvo veikiamas savo laiko dvasios, 
platesnių pokyčių visuomenėje ir žmo
nių galvojime. Tie pokyčiai veikė ir 
etninį tautiškumą. Jei tie patys stan
dartai taikomi etniniam tautiškumui, 
jei daugiau reikšmės suteikiama da
bartinėms jo apraiškoms ir pastarųjų 
50 metų metamorfozėms, o ne gilesnei 
praeičiai, tai etninis nacionalizmas ne
beatrodo toks grėsmingas.
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Reta kuri vieta taip stipriai traukia senosios Vilniaus 
istorijos mylėtojus kaip Vilniaus katedra. Pirmieji apie 
ją intensyviai rašyti pradėjo XIX a. pradžios romanti
kai, kurių tradicija ruseno ir vėliau, o bene stipriausiai 
subujojo sovietmečiu. Šią romantinę tradiciją reprezen
tuojantys tekstai ir jų sekiniai populiarioje sąmonėje 
įtvirtino keletą gyvybingų vizijų. Pirmoji jų susijusi su 
mintimi apie Vilniuje dar karaliaus Mindaugo laikais 
pastatytą katedrą, o antroji teigia, kad po Mindaugo 
žūties ši katedra buvusi paversta pagoniška Perkūno 
šventykla. Ši šventykla esą gyvavusi iki pat 1387 m. 
Lietuvos krikšto, kai vietoj pagonių šventyklos čia iški
lusi nauja, Jogailos pastatyta Vilniaus katedra. Šiame 
straipsnyje ir norėčiau atkreipti dėmesį į senus ir nau
jesnius istoriografinius pasakojimus, į nuo seno moks
lui žinomus, bet, ko gero, ne iki galo perprastus faktus, 
taip pat į naujesnių archeologinių tyrimų duomenis. 

Kadangi istorinės vaizduotės tyrimams labai svarbus 
kintantis konkrečios epochos dvasinis ir intelektinis 
kontekstas, tai tokie tyrimai gali labai išsiplėsti. Tad čia 
ir dabar nebandysiu plačiau nusakyti XV, XVI ar XIX a. 
rašytojų ir istorikų kūrybinės aplinkos, apsiribosiu pa
stanga pasekti vieno kamerinio įvaizdžio – Vilniaus ka
tedros – kitimą. Pagrindinį dėmesį skirsiu vienalaikių 

šaltinių liudijimams ir archeologinėms liekanoms, nes, 
mano įsitikinimu, tik taip pagrįsta interpretacija įgali
na vaisingas diskusijas ir tolesnių tyrimų pažangą. 

dLuGošo teoRija – istoRinė tiesa?

Mūsų istoriografijoje vis dar nepakankamai įsisąmo
ninta lenkų kronikininko Jono Dlugošo (1415–1480) 
didžiojo kūrinio Analai reikšmė ir lenkų, ir mūsų is
torinei vaizduotei apie Senąją Lietuvą. Ne viskas, ką 
Dlugošas rašė apie Lietuvą ar lietuvius, buvo išsigalvo
ta, bet daug dalykų buvo išgalvotų, išmąstytų, permąs
tytų ir savaip perteiktų ateities kartoms. XVI a. lenkų 
istorikai Motiejus Miechovita (1457–1523), Martynas 
Bielskis (1495–1575), Martynas Kromeris (1512–1589) 
ir, žinoma, LDK istoriku tapęs Motiejus Stryjkovskis 
(apie 1547– apie 1593) ne tik kūrė originalius veikalus, 
bet ir tęsė Dlugošo istoriografinę tradiciją. Su tam tikro
mis išlygomis, Dlugošo palikimu galime laikyti mintį, 
esą Lietuvos krikšto metu Jogaila pastatęs naują kate
drą sugriautosios pagonių šventyklos vietoje. 

Savo ankstesniuose tyrimuose man jau yra tekę at
kreipti dėmesį, kad aprašydamas lietuvių krikštą Dlu
gošas juos ir visą šalį vaizduoja kaip visiškai pagonišką, 
vis dar skendinčią stabmeldystės tamsoje1. Tokiai nak
ties tamsai supriešinama lenkų atnešta tikėjimo švie
sa. Mintis apie tikėjimo ir netikėjimo, šviesos ir tamsos 
priešpriešą realizuojama konkrečiu tekstu. Tai ir daro
ma aprašant, kaip buvusi įkurta Vilniaus katedra. Anot 
Dlugošo, labai pamaldus karalius Jogaila trokšdamas, 
kad Lietuvoje jo įskiepytas tikėjimas sustiprėtų ir toliau 
klestėtų, Vilniuje įkuria katedrą Švč. Trejybės garbei, ir 
dar padabintą vyskupo ir kankinio šv. Stanislovo var
du2. Kodėl naujosios katedros globėju buvo pasirinktas 
Stanislovas? Dlugošas atsako: idant abi tautos, ir len
kai, ir lietuviai, turėtų tą patį dangiškąjį globėją. Bet 

PeRkūno šventykLa viLniuje
senų mitų ir naujų mokslinių tyrimų nedermė

Darius Baronas

IstorIografIja

daRius BaRonas (g. 1973) – istorikas medievistas, huma-
nitarinių mokslų daktaras (2001), nuo 1995 m. dirba Lietuvos 
istorijos institute, nuo 2012 m. – Ldk istorijos skyriaus vyresny-
sis mokslo darbuotojas. nuolatinis NŽ-A bendradarbis, aktyvus 
viešųjų diskusijų aktualiais senosios istorijos ir paveldo klausi-
mais dalyvis. iš paskutiniųjų publikacijų ypač minėtina funda-
mentali monografija Vilniaus pranciškonų kankiniai ir jų kul-
tas XIV–XX a. (2010), su dangiru Mačiuliu atliktas įspūdingas 
tyrimas Pilėnai ir Margiris: istorija ir legenda (2010; 2011 m. 
Patriotų premija), su artūru duboniu ir Rimvydu Petrausku pa-
rašytas reto įtaigumo pagoniškajai Lietuvai skirtas akademinės 
Lietuvos istorijos iii tomas (XIII a. – 1385. Valstybės iškilimas 
tarp Rytų ir Vakarų, 2011), parengta Lietuvos Metrika. Knyga 
Nr. 37 (1552–1561). Užrašymų knyga 37 (2011). skelbiamas 
straipsnis parengtas pagal pranešimą, skaitytą Bažnytinio pavel-
do muziejuje vykusioje konferencijoje Vilniaus katedra: objek-
tas ir pasakojimas (2012 m. rugsėjo 14 d.).

1 žr., pvz., darius Baronas, Vilniaus pranciškonų kankiniai ir jų kul-
tas XIV–XX a., (ser. Studia franciscana lithuanica, t. 4), vilnius: aidai, 
2010, p. 118.

2 Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, (toliau – BRMŠ), t. 1: Nuo se-
niausių laikų iki XV amžiaus pabaigos, sudarė norbertas vėlius, vilnius: 
Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996, p. 574.
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PeRkūno šventykLa viLniuje

tai dar ne viskas: Dlugošui buvo labai svarbu pabrėžti 
tokį titulą buvus parinktą dar ir dėl to, kad lietuviai am
žiams atsimintų, jog būtent dėl lenkų pastangų jiems ir 
jų palikuonims nušvito tikėjimo šviesa. Dlugošo pasako
jime pagonybės tamsos pasitraukimas ir krikščionių ti
kėjimo šviesos suspindėjimas vyksta toje pačioje erdvė
je, netgi toje pačioje vietoje: Dlugošas detaliai tiksliai 
nupasakoja, kad Jogaila didįjį altorių pastatė būtent 
toje vietoje, „kur buvo kūrenama pagonių ugnis, klai
dingai laikyta amžina, kad visiems aiškiau matytųsi 
pagoniška klaidatikystė“3. 

Tokiame pasakojime lenkai vaizduojami kaip aktyvio
ji, lietuviai pagonys – kaip pasyvioji arba tiesiog pago
nybėje užkietėjusi pusė. Šio teksto prasminiai akcentai 
rodo, kad tokiu pasakojimu Dlugošas siekė ne tiek do
kumentuoti aštuoniasdešimties metų senumo įvykius, 
kiek sukurti ir ateities lenkų kartoms perduoti žinią
pranešimą. Vienų dalykų išeksponavimas kitų sąskaita 
akivaizdus, kad ir iš ką tik minėto katedros titulo apibū
dinimo. Juk žinoma, kad 1388 m. Vilniaus katedra buvo 
pašventinta ne tik Švč. Trejybės ir Šv. Stanislovo, bet 
dar ir Švč. M. Marijos ir Šv. Vladislovo titulu4. Šv. Sta
nislovas buvo ne tik Krokuvos Vavelio katedros globė
jas, bet dar ir Piastams brangus šventasis. Tuo tarpu 
šv. Vladislovas buvo Arpadų dinastijos atstovas, šven
tasis karalius ir šaunus riteris. Jis visų pirma buvo arti
mas ir brangus vengrams, kurių krikščionišką paveldą 
aktyviai puoselėjo ir iš Prancūzijos atsikėlusios Anžu 
dinastijos atstovai. Tad be visų grynai religinių pas
katų, minėtasis pilnas Vilniaus katedros titulas galėjo 
atspindėti ir paties Jogailos dinastinius išskaičiavimus, 
jo siekį prisišlieti prie Piastų, Arpadų ir Anžu dinastijų 
(juk jo krikšto vardas taip pat buvo Vladislovas!). Juo
lab kad popiežiaus Urbono VI bulėje naujai steigiamos 
katedros titulas apsiriboja Švč. Trejybe, Švč. M. Marija 
ir šv. Stanislovu, o po katedros konsekracijos Poznanės 
vyskupo Dobrogosto išduotas dokumentas rodo, kad šis 
titulas buvo praturtintas būtent šv. Vladislovo vardu5. 
Dlugošo pasakojime apie Vilniaus katedros pastatymą 
tokių dalykų neįžvelgsi. 

Toks ekskursas reikalingas tam, kad galėtume aiš
kiai matyti kaip vienas reiškinys gali būti nušviečiamas 
skirtingais rakursais. Jų atpažinimas leidžia geriau su
prasti ne tik galimų istorinių veikėjų motyvus, bet ir 
pačius tekstus daryti labiau pažinius. Šitaip žiūrint mi
nėtasis Dlugošo pasakojimas apie Vilniaus katedrą kyla 
ne tiek iš nuoširdžios pastangos fiksuoti realius praei
ties įvykius, kiek iš bandymo įžvelgti gilią prasmę ir pa

siųsti žinią ateities kartoms, todėl jame pateikiamų da
lykų neturėtume priimti už gryną pinigą. Antra vertus, 
bepigu mums dabar sakyti, kad Dlugošo pasakojimas 
problemiškas, kad jame galbūt ne viskas matoma ar ne 
viską norima parodyti. Kiekvienas taip sakydamas ar 
galvodamas pripažįsta savo įsiskolinimą šiuolaikiniam 
istorijos mokslui, kuris nuo XIX a. intensyviai moko, 
kaip iš prabėgusių amžių liekanų reikia rekonstruoti 
praeities paveikslą. Tuo tarpu ir Viduramžių kroniki
ninkams, ir Renesanso istorikams istorija visų pirma 
buvo retorinė disciplina, kuria siekta mokyti, kaip rei
kia gyventi. Jie netyrinėjo praeities taip, kaip tai daro 
naujųjų ir naujausiųjų laikų istorikai, o kartodavo, sti
lizuodavo, plėsdavo savo pirmtakų tekstus ir aprašinė
davo savo gyvenamą dabartį net ir tada, kai stengdavosi 
rašyti apie labai tolimus laikus, seniai išdilusius iš gy
vosios atminties. Savo akimis matytieji dalykai būdavo 
laikomi tikriausiais, girdėtieji – laikyti mažiau tikrais, 
o jų patikimumą lemdavo ne nupasakojamų dalykų ti
kėtinumas, bet pasakotojo moralinis lygis: jei asmuo 
būdavo aukštos moralės, nuoširdžiai tikėta tuo, ką jis 
pasakodavo6. Kadangi aišku, jog Dlugošas negalėjo savo 
akimis matyti, kaip buvo užgesinta ugnis ir išmušti 
žalčiai, o jo sakytiniai šaltiniai yra didžiai problemiški, 
bendra išvada būtų tokia, kad jo tekstas apie Vilniaus 
katedros pastatymo aplinkybes yra literatūriškai apdo
rotas pasakojimas, kuriame iš kitų vienalaikių šaltinių 
žinomi faktai persipina su jo išmonės vaisiais. Tokiame 
pasakojime esti ir tikrų, ir išgalvotų dalykų, vienus jų 
galima verifikuoti kitų šaltinių duomenimis, kiti žinomi 
tik Dlugošui. Labai tikėtina, kad jis nepasakė faktiškai 
nieko nauja, ko mes nežinotume iš kitų XIV a. pabaigos 
šaltinių, tokių kaip Jogailos fundacinės Vilniaus kate
dros ir vyskupijos privilegijos ar popiežiaus Urbono VI 
Vilniaus vyskupijos įsteigimo bulė. 

Po Dlugošo rašę Renesanso, Baroko ir Romantiz
mo epochų autoriai kartojo Dlugošo perpasakotas ži
nias apie Vilniaus katedros pastatymą, papildydami 
jas savo erudicija. Stryjkovskio Kronikoje esantis pa
sakojimas apie Vilniaus katedros pastatymą remiasi 
Dlugošu. Daugelis dalykų juose sutampa, bet esama ir 
kai ko naujo. Jeigu Dlugošui buvo žinoma tik pagonių 
šventykla ir vienas joje buvęs altorius, tai Stryjkovskis 
jau „žinojo“, kad „pagoniškoje bažnyčioje“ buvo įrengta 
daug altorių, o šalia jos stovėjo bokštas, iš kurio žyniai 
interesantams duodavo atsakymus į juos dominančius 
klausimus7. Akivaizdu, kad Stryjkovskis geriau negu 
Dlugošas pažinojo Vilniaus topografiją, nes pats savo 

3 Ibid.
4 Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wileńskiej = Codex dip-

lomaticus ecclesiae cathedralis necnon dioeceseos Vilnensis, (toliau – 
KDKDW), wydali ks. jan Fijałek i Władysław semkowicz, t. 1: (1387–
1507), kraków: nakładem Polskiej akademii umiejętności, 1948, 
nr. 13, p. 26 (1388 m. antra pusė).

5 Plg. KDKDW, nr. 10, p. 21 (1388-03-12); nr. 13, p. 26 (1388 m. antra pusė). 
6 Plačiau apie tai žr. krzysztof Pomian, Przeszłość jako przedmiot 

wiary: Historia i filozofia w myśli Średniowiecza, Warszawa: Państwo-
we Wydawnictwo naukowe, 1968.

7 BRMŠ, t. 2: XVI amžius, sudarė norbertas vėlius, vilnius: Mokslo 
ir enciklopedijų leidykla, 2001, p. 563.
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akimis bus matęs mūsų dienas pasiekusį bokštą – šian
dieninę katedros varpinę. Lyginant su Dlugošu, Stryj
kovskis į bendrą vaizdą įnešė dar vieną spalvingą deta
lę – Perkūno stabą, kurį Jogaila liepęs nuversti, o šalia 
jo tariamai stovėjusius altorius išgriauti8. Šiais aspek
tais Stryjkovskio Kronika ryškiai skiriasi nuo XVI a. 
LDK metraščių. Šie bendrais bruožais perteikia tokį 
vaizdą: legendinis kunigaikštis Šventaragis miške ties 
Neries ir Vilnios santaka aptinka „labai gerą vietą“, kur 
jo prašymu sūnus Skirmantas įrengia mirusių Lietuvos 
kunigaikščių ir bajorų deginimo vietą – ugniavietę9. 
Apie jokius statinius ar aptarnaujantį personalą nėra 
jokios kalbos. Vietovė lieka dykviete, kol čia apsilankęs 
Gediminas įkuria miestą, pastatydamas Žemutinę pilį 
Šventaragio slėnyje („lankoje“) ir Aukštutinę – ant Pli
kojo kalno. Jokia pagonių šventykla LDK metraščiuose 
neminima. Galiausiai Jogaila, krikštydamas Lietuvą, 
pastato Šv. Stanislovo bažnyčią ir nuo tada Lietuvoje 
visur imta statyti bažnyčias. Taigi XVI a. pirmos pusės 
LDK metraščiai, net pranešdami apie tokį įvykį kaip 
Lietuvos krikštas, nieko nesako apie pagonybę, stabus 
ar šventyklas Vilniuje. Taip atsitiko veikiausiai tik to
dėl, kad jų kūrėjai beveik nieko nežinojo apie senovės 
lietuvių pagonybės reiškimąsi Vilniuje ir dar nebuvo 

patyrę vaisingo Dlugošo Analų poveikio. Ko gero tik 
Stryjkovskis tapo pirmuoju veiksmingu „pagoniškos“ 
informacijos sklaidos šaltiniu. 

XVII a. didžiojo Lietuvos istoriko Alberto VijūkoKo
jalavičiaus (1609–1677) Lietuvos istorijoje taip pat se

kama Dlugošo suręsta pasakojimo struktūra. Kojalavi
čius nemini nei „pagonių bažnyčios“, nei Perkūno stabo 
ir panašių dalykų, kurie taip rūpėjo Renesanso laikais 
rašiusiam Stryjkovskiui. Dar svarbiau pažymėti, kad 
Kojalavičiaus tekste ne Jogaila, bet Gniezno arkivys
kupas Bodzanta paskelbia apie naujos tvarkos pradžią: 
„Žemutinės pilies aikštėje, toje vietoje, kur žaibų val
dovas, vietos žmonių kalba vadinamas Perkūnu, buvo 
šlovinamas amžinąja ugnimi, arkivyskupas Bodzanta 
paskelbė būsiant pastatytą Šv. Stanislovo bažnyčią“10. 
Šiuo atveju Kojalavičius bus tikriausiai sekęs XVI a. 
LDK metraščiais, kalbančiais, kad arkivyskupas į Vil
nių atsiuntė pirmąjį vyskupą. Kodėl savo laiku tokio 
vaidmens Bodzantai nepriskyrė Dlugošas, lieka paslap
timi: galbūt jis dar jautė, kad rašydamas apie tariamą 
Bodzantos kelionę į Vilnių 1387 m. per daug kliovėsi 
vien savo vaizduote? 

Lietuvoje istoRinis RoMantizMas  
vis daR Gyvuoja

Didysis XIX a. Lietuvos romantikas Teodoras Nar
butas plačiai ir detaliai aprašė Vilniaus Perkūno šven
tyklą. Jis nesitenkino vien savo pirmtakų – Dlugošo 
ir Stryjkovskio – pasakojimais, bet ir pats prasimanė 
pseudoistorinės medžiagos, gausiai cituodamas Rivi
jaus kroniką. Šis, veikiausiai XVII a. pabaigoje suda
rytas Įvairenybių rinkinys11 Narbutui pasitarnavo kaip 
pasakiškos informacijos skrynia, kurios turtais jis dos
niai dalijosi, pridurdamas kai ką ir nuo savęs. Narbuto 
kūrybos dėka platieji skaitytojų sluoksniai patyrė, kad 
dabartinės katedros vietoje stovėjusi Perkūno šventykla 
turėjo 150 ir 100 uolekčių ilgio ir pločio sienas, iškilusias 
10 uolekčių virš žemės paviršiaus. Stogo ji neturėjusi, 
nes buvo pastatyta tam, kad suptų stotingą ąžuolą. Prie 
sienos priešais įėjimą šliejosi koplyčia, virš kurios dar 
kilusi altana (pavėsinė, stoginė), viršijanti perimetrinių 
sienų aukštį 16 uolekčių. Toje altanoje stovėjęs medinis 
Perkūno stabas, „atgabentas iš Palangos šventųjų miš
kų“12. Dar daug kitokių įdomių ir paslaptingų dalykų 
Narbutas regėjo buvus toje šventykloje. 

Narbuto aktualizuotą tradiciją toliau tęsė lenkų auto
riai. Tarp jų vertėtų paminėti gydytoją, didelį Vilniaus 
mylėtoją Vladislovą Zahorskį. Jis ne tik kartojo, bet ir 
turtino tradiciją. 1904 m. paskelbtoje knygoje apie Vil
niaus katedrą jis rašė, kad apie 1314 m. Gediminas vie
toj kuklios ir varganos, dar Šventaragio įrengtos stabų 

daRius BaRonas

8 Plg. Joannis Dlugossii Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, 
liber 10: 1370–1405, varsaviae: Państwowe Wydawnictwo naukowe, 
1985, p. 160; Maciej stryjkowski, Kronika polska, litewska, żmódzka 
i wszystkiej Rusi, t. 2, Warszawa: nakładem Gustawa Leona Glücks-
berga, 21846, p. 79.

9 žr., pvz., Полное собрание русских летописей, t. 35: Летописи 
белорусско-литовские, составитель и редaктор Николaй Улащик, 
Москва: Наука, 1980, p. 92, 96, 131, 149, 177, 197, 201, 218.

10 albertasvijūkas-kojelavičius, Lietuvos istorija, iš lotynų kalbos 
vertė Leonas valkūnas, (ser. Lituanistinė biblioteka), vilnius: vaga, 
1988, p. 286.

11 Plačiau apie tai žr. artūras dubonis, „Rivijaus kronikos byla“, in: 
Lituanistica, 1997, nr. 4, p. 7.

12 teodoras narbutas, Lietuvių tautos istorija, t. 1: Lietuvių mitologija, 
iš lenkų kalbos vertė Rimantas jasas, vilnius: Mintis, 1992, p. 271.

nežinomas dailininkas. Perkūno šventyklos aukuras katedros 
požemiuose. 1899. Piešinys iš vlado drėmos knygos Dingęs 
Vilnius (vilnius, 1991)
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garbinimo vietos pastatęs žymiai įspūdingesnę šventyk
lą, kurioje be Perkūno prieglaudą susirado ir kiti lietu
vių dievaičiai13. Stabai ir nuo amžinosios ugnies virpan
tys šešėliai interjerui suteikę paslaptingumo aurą, kuri 
perduodavusi baimingą nuotaiką „paprastiems ir prie
taringiems lietuviams“14. Anot Zahorskio, čia pat prie 
galinės sienos buvę įrengti židinukai, prie kurių žyniai, 
aukų aukotojai, šildydavosi maistą. Prieš šimtą metų 
Zahorskis dar rasdavo geležinių, surūdijusių, rankose 
trupančių iešmų likučių. Savo skaitytoją tikino, kad tas 
rūselis su židinukais yra išlikęs iki šiol po katedros di
džiuoju Šv. Stanislovo altoriumi15. Panašias mintis, le
gendas ir pasakojimus Zahorskis kartojo ir toliau savo 
vadovuose po Vilnių bei knygoje Vilniaus padavimai ir 
legendos16. Vilnius su savo pagoniškomis šventyklomis, 
žyniais, vaidilomis ir vaidilutėmis jam tikriausiai regėjo
si kaip kažkoks nerealus, pasakiškas, praeitin nugrimz
dęs pasaulis. Reikia pabrėžti, kad toks požiūris neim
plikavo priešiškumo lietuviams, kuriems Zahorskis, ko 
gero, buvo netgi žmoniškai šiltas. Bet senovės lietuvius 
jis vaizdavo kaip mielus laukinius („paprastuoliai ir prie
taringi“), kurie civilizacijos požiūriu buvo beviltiškai at
silikę: juk pagonybės laikais visi lietuviai, – neišskiriant 
nei turtingųjų, nei kunigaikščių, – avėję vyžas!17

Tačiau tarpukariu tokios tekstologinės „subtilybės“ 
lietuvių per daug nejaudino, nes jie buvo tvirtai įsitiki
nę, kad senovinė pagonybė ir lietuviškumas – neišski
riami draugai. Tad nenuostabu, kad Zahorskio skelbtos 
legendos pasiekdavo ir lietuviškąją auditoriją per verti
mus ir tekstų sekimus. Zahorskio veikalai tapo šaltiniu 
apie Vilnių rašiusiems lietuvių autoriams. Kaip pavyz
dį galima pateikti Adolfo ZabičioNezabitauskio knygą 
Vilniaus bažnyčios – mūsų tautos šventovė. Ji paskelbta 
1940 m., kai mūsų tauta išgyveno euforiją dėl atgauto 
Vilniaus ir dar nebuvo spėjusi patekti į sovietinius spąs
tus. Pakilią nuotaiką nesunku pajusti iš to, kaip entuzi
astingai atsiliepiama apie legendas: „Ko šiandien apie 
savo sostinę nebeišskaitome pageltusiuose praeities 
raštų puslapiuose, visa tai taip gyvai, gražiai ir spalvin
gai tebėra įrašyta mūsų tautos sieloje – gražiuosiuose 
padavimuose apie Vilnių“18. Šiame tekste istorija, anie 
„pageltę puslapiai“ beviltiškai pralaimi spalvingoms le
gendoms, nes „Tos legendos ir pasakos apie Vilnių dėl 
to lietuvių tautai yra gyva tik rovė, taip vaizdžiai kal
banti apie senovės Vilnių kaip lietuvių tautos ir religijos 
šventovę“19. Nors lenkų autoriai, rašydami apie Vilnių, 
nevengdavo ir nevengia įpinti legendinių ataudų, tačiau 

juose neteko aptikti tokio vienpusiško legendų iškėlimo 
istorijos sąskaita. Juose riba tarp mokslo ir istorinių 
fantazijų vis dėlto jaučiama. Tuo tarpu lietuvių auto
riai, rašę plačiajam skaitytojui skirtus tekstus, stačia 
galva nerdavo į pagoniško Vilniaus verpetus: „Dar ir 
šiandien Šventaragio slėnyje pastatytoje Vilniaus ka
tedroje po altorium padarytas dievaičio Perkūno šven
tyklos aukuras – altorius su apdegusiu ir pajuodusiu 
akmeniu“, – patikina mus ZabitisNezabitauskis20. Ka
dangi reikėjo švęsti ir laikas nelaukė, ZabitisNezabi
tauskis „nepastebėjo“ Marijos Łowmiańskos pastabos, 
kad ta vieta po katedros altoriumi, kuri taip traukė 
pagonybės ieškotojus, yra ne kas kita kaip senovinė lai
dojimo kripta, o židinukas su dūmtraukio likučiais tar

PeRkūno šventykLa viLniuje

13 Władysław zahorski, Katedra wileńska, illustracye podług fotogra-
fij s. Fleury‘ego oraz autora, Wilno: nakład księgarni józefa zawadz-
kiego, 1904, p. 2.

14 Ibid., p. 3.
15 Ibid., p. 5.
16 Plg. Władysław zahorski, Przewodnik po Wilnie, opracowany na 

podstawie najnowszych źródeł, Warszawa: nakład i własność drukarni 
wydawniczej j. zawadzkiego, [1910], p. 11, 105–106; Władysław za-

horski, Podania i legendy wileńskie, Wilno: nakładem i drukiem józefa 
zawadzkiego, 1925, p. 9–10, p. 11–16.

17 Władysław zahorski, Katedra wileńska, p. 9, išn. nr. 1.
18 adolfas zabitis-nezabitauskis, Vilniaus bažnyčios – mūsų tautos 

šventovė, kaunas: Lietuvos turizmo draugija, 1940, p. 5.
19 Ibid.
20 Ibid., p. 6.

Mindaugo katedros ir Perkūno šventyklos teorijai tarnaujantis 
planas: 1 – glazūruotų plytelių grindų fragmentai, 2 – rytiniai 

laiptai [sic!], 3 – vakariniai laiptai [sic!], 4 – nenustatytos paskirties 
mūro liekanos pietinėje navoje 3,5 m gylyje, 5–10 – židiniai, 

11 – akmenų ir degto molio apeiginės aikštelės grindinio 
liekanos, 12 – apytikris apeiginės aikštelės kontūras. iliustracija iš 

napoleono kitkausko knygos Vilniaus pilys: statyba ir architektūra 
(vilnius, 1989)
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navo ne žyniams pasišildyti maistą, bet pravertė kaip 
šildymosi priemonė katedros sargams, kai vyko Lau
ryno Gucevičiaus vadovaujami rekonstrukcijos darbai 
XVIII a. pabaigoje21. 

ZabičioNezabitauskio pavyzdys čia pasitelktas tik 
kaip iliustracija, rodanti platesnių lietuvių visuome
nės sluoksnių istorinės vaizduotės vingius. Aišku, kad 
jis nebuvo vienišas ar išskirtinis, veikiau tipiškas savo 
meto lietuvių vaizduotės apie Vilnių atstovas22. Vienu 
būdingų šios vaizduotės požymių reikia laikyti pastan
gas Vilniaus ištakas parodyti kaip kuo labiau pagoniš
kas23. Tiesa, tarpukariu tokia tendencija nesikirto su 
katalikiška pasaulėžiūra, todėl nebūdavo jokių keb
lumų nuo legendų apie pagoniškas šventyklas pereiti 
tiesiai prie kalbų apie krikščionių bažnyčias. Vis dėlto 
žvelgiant iš istorijos mokslo perspektyvos akivaizdu, 
kad inteligentai, praeities mylėtojai ir saugotojai neref
lektuodavo skirtumų tarp pagoniškų liekanų menku
mo, neapčiuopiamumo ir bažnyčių monumentalumo, 
akivaizdumo. Toks iškreiptas musės ir dramblio maste
lių sutapatinimas arba tiesiog sukeitimas vietomis vei
kė ir tebeveikia kai kuriuose visuomenės sluoksniuose 
iki pat mūsų dienų. Kaip visada tokie dalykai grindžia
mi kuo geriausiais norais. Juk kuo geriausių norų veda
mas ir remdamasis to meto naujausiais lietuvių arche
ologų radiniais ir interpretacijomis Romas Batūra dar 
1966 m. ėmė kalbėti apie Vilnių kaip labai tikėtiną Min
daugo laikų Lietuvos sostinę24. Juk grumdamasis su 
sovietmečio neteisybe dėl Vilniaus senamiesčio išsau
gojimo architektas Sigitas Lasavickas, prakalbindamas 
akmenis, plytgalius ir kaulus, kūrė senojo Vilniaus vizi
jas, praturtindamas jas Homero epų ir LDK metraščių 
legendomis25. Atgimimo laikai buvo nuostabūs ne vie
nu atžvilgiu, o mintimis grįžtant prie jų mums rūpimu 
aspektu, pripažintina, kad tuo metu galėjo atrodyti, jog 
atradimai Vilniuje leis prabilti apie naująją Troją, kurią 
atrado lietuviškieji šlymanai. Artėjant Lietuvos krikš
to 600 metų jubiliejui visuomenę pasiekė sensacinga 
žinia – Vilniaus katedros požemiuose rastos Mindaugo 
katedros liekanos26. Naujieną paskelbę architektas Na

poleonas Kitkauskas ir archeologas Albertas Lisanka 
tiksliau nedatavo radinių, giliau nenagrinėjo Mindaugo 
ir Jogailos laikų šaltinių, bet to užteko, kad būtų pra
nešta žinia radus Mindaugo katedros liekanas. Aptikus 
šiaurinėje katedros dalyje buvusių laiptų likučius, buvo 
patikėta, kad Narbutas ar Daukantas buvo teisūs, ir 
tai palaikyta dar vienu argumentu, kad „po Mindaugo 
nužudymo jo statyta katedra buvo paversta pagoniška 
šventykla“27. O toliau jau visi žinomi šaltiniai, prade
dant popiežiaus Urbono VI bule, Dlugošo Analais ir 
baigiant Narbutu, Batūra ir netgi Vladimiru Toporovu, 
turėjo galutinai įtvirtinti tiesą, kuri nuo Narbuto laikų 
lietuvių galvose ir taip jau gyvavo. Romantikų triumfas 
buvo toks stiprus, kad jų tiesas tuo metu perėmė ir kai 
kurie profesionalūs istorikai – Edvardas Gudavičius (su 
išlygomis) ar Stephenas C. Rowellas (be išlygų)28. Tuo 
metu Lietuvos archeologijos ir architektūros mokslas 
bylojo būtent taip ir kitokiam istorikų požiūriui prak
tiškai nebuvo sąlygų atsirasti. 

RoMantizMo įveika

Vis dėlto mokslas nestovi vietoje. Prieš dvejus metus 
išėjo ypatingai svarbi Gedimino Vaitkevičiaus knyga 
Vilniaus įkūrimas. Joje dalykiškai įvertinta ankstesnė 
istoriografija, o, svarbiausia, kad taisyklingai panaudo
jus archeologinių sluoksnių ir radinių datavimo meto
dus, gautos svarbios ir visai kitokios išvados. Iš jų paaiš
kėjo, kad medinė Aukštutinė pilis iškilo pačioje XIII a. 
pabaigoje (apie 1297 m.)29, o pirmosios mūrinės gyny
binės sienos dabartinės katedros aikštės pietvakarių 
dalyje ėmė rastis XIV a. pirmameantrame dešimtme
tyje30. Tuo pat laikotarpiu – XIV a. pirmu ketvirčiu – 
datuojami seniausi mūrai po dabartine katedra. Tokį 
datavimą paremia ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Ge
dimino laiškai, kuriuose minima naujai pastatyta baž
nyčia31. Labiausiai tikėtina, kad tai buvo pranciškonų 
bažnyčia, teikusi dvasinius patarnavimus šalia įsikū
rusiems katalikams – daugiausia vokiečiams, išeiviams 
iš Rygos. Po tokių tyrimų mintys apie Mindaugo laikų 

daRius BaRonas

21 Władysław zahorski, Przewodnik po Wilnie, wydanie 5-e, uzupeł-
nione przez Marję Łowmiańską, Wilno: j. zawadzki, [1935], p. 121: „Pod 
ołtarzem za żelaznemi drzwiami znajduje się sklepiona pieczara o po-
dłużnem zakratowanem okienku. Legenda powiada, że glębsza część 
pieczary stanowi pozostałość świątyni Perkunasa, że tu przechowywa-
no święte giwojty (gady) i odpoczywali wajdeloci, strzegący wiecznego 
ognia. W rzeczywistości jest to dawny grobowiec podołtarzowy, a ko-
minek, którego ślady do dziś zostały, służył do ogrzewania się stróżów, 
pilnujących w nocy katedry podczas jej restauracji w końcu w. Xviii“.

22 žr., pvz., jonas v. narbutas, Vadovas po Vilnių, kaunas: Mokytojų 
knygynas, 1939, p. 4–5: „Reikia kruopštaus mokslininkų darbo, kad būtų 
atrasta ir išvalyta svetimos nuotrupos, svetima išviršinė forma, nuo tikrojo 
Lietuvos sostinės veido. tada Gedimino sapnas bus mums ne legenda, 
bet istorija, iš kurios išskaitysim stebuklingos mūsų praeities garsus“.

23 Plg. dangiras Mačiulis, „vilniaus vaizdinys vilnių vaduojančioje 
Lietuvoje“, in: Acta litteraria comparativa, 2009, t. 4, p. 92.

24 Romas Batūra, „Xiii a. Lietuvos sostinės klausimu“, in: Lietuvos TSR 

Mokslų akademijos darbai. A serija, 1966, t. 20, nr. 1, p. 141–165.
25 šių eilučių autoriaus asmeniniai prisiminimai iš 1989–1992 m.
26 napoleonas kitkauskas, albertas Lisanka, „nauji duomenys apie 

viduramžių vilniaus katedrą“, in: Kultūros barai, 1986, nr. 5, p. 58.
27 Ibid., p. 59.
28 Plg., pvz., edvardas Gudavičius, Miestų atsiradimas Lietuvoje, vil-

nius: Mokslas, Lietuvos mokslų akademijos Lietuvos istorijos institutas, 
1991, p. 62–63; stephen C. Rowell, Iš Viduramžių ūkų kylanti Lietuva: 
Pagonių imperija Rytų ir Vidurio Europoje, 1295–1345, iš anglų kalbos 
vertė osvaldas aleksa, vilnius: Baltos lankos, 2001 (pirmas leidimas 
anglų kalba 1994), p. 145–148.

29 Gediminas vaitkevičius, Vilniaus įkūrimas, (ser. Vilniaus sąsiuvi-
niai, 1), vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2010, p. 61.

30 Ibid., p. 60.
31 Ibid., p. 61. Plg. Chartularium Lithuaniae res gestas magni ducis 

Gedeminne illustrans. Gedimino laiškai, tekstus, vertimus bei komenta-
rus parengė stephen C. Rowell, vilnius: vaga, 2003, p. 47, 61, 63.
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katedrą, apie vėlesnę pagonišką šventyklą pakimba ore. 
Naujų ir šiuolaikinių mokslinių tyrimų lygį ir dvasią 
gerai atspindi ir numizmato Eduardo Remeco tyrimai. 
Šio mokslininko teigimu, pirmoji Vilniaus pranciškonų 
bažnyčia buvusi pastatyta apie 1320 m. ir ją reikėtų 
sieti su seniausio mūrinio pastato Lietuvoje liekano
mis, kurios glūdi pusiaukelėje tarp dabartinės katedros 
ir Gedimino bokšto ir sutartinai identifikuojamos kaip 
„pastatas M2“32. Tuo tarpu seniausius mūrus, esančius 
po dabartinės katedros grindimis, anot Remeco, reikia 
sieti su Jogailos pastatyta ir po 1399 m. gaisro Vytauto 
atstatyta katedra33. Akivaizdu, kad šios ir kitos išvados 
turi būti tolesnių diskusijų ir tikrinimo objektas. Bet 
akivaizdu, kad pastaraisiais metais Vilniaus Žemutinės 
pilies tyrimuose padaryta didelė pažanga. Ne paslaptis, 
kad proveržį atliko vidurinei ir jaunesnei tyrėjų kartai 
priklausantys mokslininkai. Nepriklausomai nuo to, 
kaip diskusija vystytųsi ateityje, jau dabar norisi vie
nareikšmiškai pritarti Remeco minčiai: „Tad idėjos, kad 
pirmąją bažnyčią Vilniuje pastatęs Mindaugas, nepa
tvirtina ne tik istoriniai, bet ir archeologiniai ir net ar
chitektūriniai šaltiniai. Dėl to šia tema nebederėtų dis
kutuoti ir Mindaugo katedros idėja turėtų likti tik kaip 
viena iš iškeltų, bet nepasitvirtinusių versijų“34.

Tokios išvados ir mintys gerai koreliuoja su auten
tiškais rašytiniais šaltiniais. Kalbant apie popiežiaus 
Inocento IV raštus, matyti, kad juose kalbama tik apie 
Mindaugo ketinimus, kurie tikriausiai tokie ir liko35. Jo
gailos ir Vytauto laikų Vokiečių ordino pranešimai apie 
Vilniuje buvusią katedrą Mindaugo laikais neatsitikti
nai atsirado tik po to, kai Jogaila pastatė katedrą36. Jais 
buvo siekiama propagandinių ir politinių tikslų, tad 
jie, kaip vėlyvi ir tendencingi, visai nepatikimi kalbant 
apie XIII a. realijas. Žinoma, didelio tyrėjų dėmesio yra 
sulaukusi ir popiežiaus Urbono VI 1388 m. kovo 12 d. 
bulė. Savo laiku susipažinęs su jos turiniu jaunesnės 
kartos istorikas Alvydas Nikžentaitis teigė, kad „Bulėje 
minimi istoriniai faktai. Joje sakoma, kad naujoji Ka
tedra pastatyta ant pagoniškos šventyklos liekanų. Ši 
informacija laikytina visiškai patikima...“37 Tokios pat 
nuomonės buvo ir žymusis lietuvių mitologas Norbertas 
Vėlius, teigęs, kad „toje Vilniaus vietoje [...] anksčiau 
stovėjusi lietuvių pagoniška šventykla...“38 Šios bulės 
vertimas į lietuvių kalbą taip pat nepalieka abejonės, 

kad toje vietoje, kur lietuviai „kažkokioje šventykloje 
prietaringai garbino išgalvotus dievus ir stabus“ vėliau, 
iškilo katedra39. Nepaisant tokių vienareikšmiškų pati
kinimų, reikalas ne toks jau ir paprastas, juk susiduria
me su Viduramžių šaltiniais. Skaitant lotynišką bulės 
tekstą, nesunku pastebėti, kad žodžiu locus apibėžiama 
plati erdvė, tuometinė apgyventa teritorija, tad šis teks
tas nerodo, kad būtent tame konkrečiame taške stabus 
pakeitė pergalingas kryžius40. Taip pat reikia atkreipti 
dėmesį, kad bulės tekste vartojama sąvoka fanum. Tai 
abstraktesnė sąvoka negu templum (šventykla), kurią 
vartoja Dlugošas. Tad fanum visų pirma suprastina 
kaip dievybei pašvęsta vieta, kurioje monumentalių 
pastatų gali ir nebūti. Nemažiau įdomu, kad bulėje nu
sakoma Jogailos veiksmų seka naikinant pagonybės 
atributus iš esmės sutampa su Biblijos Pakartoto įsta
tymo knygoje aprašomais veiksmais, nukreiptais prieš 
pagonybės kulto priemones (Įst 12, 3–4). Taigi bulės 
tekstas mums rūpimoje vietoje yra kur kas abstraktes
nis, negu gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Tikėtina, 
kad 1387 m. kažkokie pagoniško kulto atributai vis 
dėlto buvo sunaikinti kažkur dabartinio Senamiesčio 
teritorijoje ar jos prieigose, bet būtų beveik neįtikėtina, 
kad tai būtų įvykę toje vietoje, kuri iškilo kaip vokiečių 
naujakurių ir pranciškonų misionierių kolonija. Sunku 
tikėtis rasti pagoniškos šventvietės liekanas toje Seno
jo Vilniaus dalyje, kurią būtų galima pavadinti, sekant 
Vaitkevičiaus terminija, „gamybiniu rajonu“. Antra ver
tus, reikia pabrėžti, kad popiežiaus Urbono VI bulėje 
kalbama apie krikščionybės triumfą prieš pagonybę 
ir būtent tokį dalyką tais laikais buvo įprasta įžodinti 
vaizdiniais apie sutrupintus stabus, išvartytus altorius, 
iškirstus šventuosius miškelius. Neperpratus Viduram
žių dokumentų specifikos, neatsižvelgus į renesansinės 
ir romantinės istoriografijos retorinius viražus, labai 
lengva pasiduoti jų sugestijai. Tik kritiškai visa tai per
žiūrėjus, pasimato, kaip po įvykio praslinkus kelioms 
dešimtims ar net šimtui ir daugiau metų, atsiranda 
pasaka, kaip ta pasaka, praslinkus dar kokiems ketu
riems ar penkiems šimtams metų, paskelbiama istorine 
tiesa. Šiuo atžvilgiu pasakojimai apie Vilniaus katedrą 
ne išimtis, o veikiau taisyklė. Svarbu, kad jie neužgožtų 
kritinės minties, o vaizdingus pasakojimus galima kurti 
ir ant tvirtesnių pamatų.

PeRkūno šventykLa viLniuje

32 eduardas Remecas, „vilniaus gaisro datavimo problematika: ar tik-
rai vilniaus pilis sunaikino 1419 m. gaisras?“, in: Lietuvos pilys, 2010, 
t. 6, p. 85.

33 Plg. Ibid., p. 85–86. įdomumo dėlei galima pastebėti, kad kadai-
se, kai mokslo populiarintojai dar neturėjo progos prisiskaityti pernelyg 
lakios vaizduotės mokslininkų tekstų, jie kartais pateikdavo nuomones 
ir spėjimus, visai neblogai derančius su šiuolaikiniais argumentuotais 
teiginiais. kaip antai mūsų cituotas jonas v. narbutas rašė, kad vilniuje 
šv. stanislovo bažnyčią jogaila pastatė 1387 m., o po 1399 m. gaisro ją 
atstatė vytautas ir jo žmona (žr. jonas v. narbutas, op. cit., p. 9–10).

34 eduardas Remecas, op. cit., p. 85.
35 Plg. Mindaugo knyga: Istorijos šaltiniai apie Lietuvos karalių, pa-

rengė ir į lietuvių kalbą išvertė darius antanavičius, darius Baronas, 
artūras dubonis, Rimvydas Petrauskas, vilnius: Lietuvos istorijos insti-
tuto leidykla, 2005, p. 66, 68, 69, 71, 72.

36 Codex epistolaris Vitoldi Magni Ducis Lithuaniae, 1376–1430, col-
lectus opera antonii Prochaska, (ser. Monumenta Medii Aevi Historica 
Res Gestas Poloniae Illustrantia, t. 6), Cracoviae: sumptibus academiae 
Litterarum, 1882, p. 996 (1409 m.).

37 BRMŠ, t. 1, p. 446.
38 Ibid.
39 Ibid., p. 447–448.
40 KDKDW, nr. 10, p. 20–21 (1388-03-12).

	



448 naujasis židinys-aidai  2012  /  7

Lietuvos kultūriniame gyvenime perėjimas iš totalita
rinio režimo į nepriklausomos valstybės demokratinę 
tvarką sukėlė didelių sukrėtimų ir lūžių, kuriuos dar tik 
pradedame įvardyti, nagrinėti ir suprasti. Permainos 
buvo ne tik politinės, bet ir ekonominės bei socialinės, 
taip pat sunkiau apčiuopiamos visuomenės mentaliteto 
bei atskirų jos bendruomenių nuostatų. Suprantama, 
kad beveik visose viešojo gyvenimo srityse teko iš nau
jo permąstyti savo paskirtį, vaidmenį ir veiklos sąlygas. 
Tokios refleksijos neaplenkia ir literatūros gyvenimo.

Didesnės apimties studijų, aptariančių literatūros 
kritiką Lietuvoje, nėra daug, ir beveik visos jos pirmiau
sia orientuotos į istorinę perspektyvą. Viena žymiausių 
literatūros kritikių ir produktyviausių jos apmąstytojų 
Viktorija Daujotytė yra parengusi vadovėlį aukštosioms 
mokykloms Lietuvių literatūros kritika: Akademinio 
kurso paskaitos1. Didžioji dalis knygos skirta aptarti 
konkrečioms lietuvių literatūros ir kritikos epochoms 
bei asmenybėms, tačiau pirmieji ir paskutinysis sky
riai apima ir platesnius kritikos paskirties ir galimų 
pavidalų klausimus. Pirmąjį dešimtmetį po nepriklau
somybės atgavimo apima Elenos Baliutytės monografi
ja Laiko įkaitė ir partnerė: Lietuvių literatūros kritika, 
1945–20002, tačiau pagrindinis knygos rūpestis vis dėl
to yra įvertinti sovietmetį ir aptarti atskirų iškilių as
menybių indėlį. Labai įdomus reiškinys, nemaža dalimi 
susijęs ir su kritika, yra Aušros Jurgutienės sudarytas 
didelio skirtingų autorių kolektyvo vadovėlis XX am-
žiaus literatūros teorijos3. Dar viena reikšminga, nors 
griežtąja prasme ir neakademinė knyga, nagrinėjanti 
apskritai kultūros padėtį Lietuvoje, yra Tomo Daugirdo 
Sparnuoto arklio dantys4. Iš akademinių ir kultūrinių 
institucijų daugiausia dėmesio literatūros kritikai ski
ria Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, kuris 

LiteRatūRos kRitika šiuoLaikinėje 
Lietuvoje: instituCijos ReFLeksija

Gabrielė Gailiūtė

ne tik leidžia didesnės apimties profesionaliosios kriti
kos leidinius – studijų, monografijų serijas, – bet ir yra 
subūręs „Kritikų klubą“ bei rengia diskusijas ar pokal
bius, kurie vėliau publikuojami Instituto žurnale Col-
loquia. Nors humanitarinių mokslų įstaigų ir akademi
nių ar kultūrinių žurnalų Lietuvoje esama ir daugiau, 
dažniausiai juose užsiimama pačios literatūros tyrimais 
ir kritikos praktika.

kRitika LiteRatūRos  
Lauko veikėjų akiMis

Drąsiame, provokuojančiame, net mažumėlę įžūliame 
pranešime „Akademinė legenda apie literatūros kriti
kos krizę“ Giedrė Kazlauskaitė teigia:

Ta legenda jau daug metų konstruojama iš tikrovės 
nepažinimo: abejoju, ar literatūrologai turi daug prak
tinių santykių su stambiųjų leidyklų konvejeriais, re
daktoriais, vidine konjunktūra; galų gale – su didžių
jų dienraščių arba kultūrinių savaitraščių, kurie lyg 
ir labiausiai turėtų kuruoti recenzijos žanrą, virtuvė
mis. Stebina akademikų atotrūkis nuo realios situa
cijos, nes viso to leidybinio srauto, užplūstančio kny
gynus, jie neskaito, tiesiog jau senokai apie jį žino ir jo 
vertės neverifikuoja. Tačiau apie jį kalbėti iš esmės jie 
negali, nebent kartodami tas pačias šlageriais virtu
sias frazes, akademiniais stereotipais tapusius beas
menius įsitikinimus. Toji akademikų choro partitūra 
ir lemia vienbalsiai skelbiamą kritikos krizę; bet var
gu ar kada egzistavo periodas, kai gyvenome geriau.5

Tenka sutikti su paskutiniąja Kazlauskaitės pastaba, 
kad palankesnių sąlygų kritikai suklestėti Lietuvoje 

lIteratūra

4 tomas daugirdas, Sparnuoto arklio dantys: Šiuolaikinės Lietuvos 
kultūros profiliai, vilnius: naujasis židinys-aidai, 2008.

5 Giedrė kazlauskaitė, „akademinė legenda apie literatūros kritikos kri-
zę“, in: http://archyvas.tst.bernardinai.lt/index.php?url=articles/98206, 
(2012-02-06); pranešimas skaitytas „santaros-šviesos“ konferencijoje 
2009 m. rugpjūčio 7 d.

1 viktorija daujotytė, Lietuvių literatūros kritika: Akademinio kurso 
paskaitos, vilnius: vilniaus universiteto leidykla, 2007.

2 elena Baliutytė, Laiko įkaitė ir partnerė: Lietuvių literatūros kritika, 
1945–2000, vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002.

3 XX amžiaus literatūros teorijos: Vadovėlis aukštųjų mokyklų filolo-
gijos specialybės studentams, sudarytoja aušra jurgutienė, vilnius: vil-
niaus pedagoginis universitetas, 2006.
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vargu ar kada yra buvę. Be to, iš jos teksto ima ryškė
ti prieštaravimai, kurie bus nagrinėjami toliau – kad 
pats „kritikos“ terminas skirtinguose literatūros lau
ko sluoksniuose funkcionuoja skirtingai, reikalavimai 
ar lūkesčiai kritikos atžvilgiu taip pat išsiskiria, ir tai 
trukdo susikalbėti. O ar dabartinę kritikos padėtį tei
singiau vadinti „krize“, ar „klestėjimu“, labiausiai prik
lauso nuo to, ko kritikai linkima ir ko iš jos tikimasi. 
Tai, ką Kazlauskaitė vadina „tikrovės nepažinimu“, 
tiksliau būtų įvardyti kaip tikrovės neatitinkančius ir 
gal net neadekvačius lūkesčius.

Jau minėtame vadovėlyje Daujotytė pateikia platų 
kritikos apibrėžimą: „Literatūros kritika išreiškia kriti
nį, vertinamąjį požiūrį į literatūrą, išskiria ir apibendri
na tendencijas, lygina, brėžia perspektyvas, kartu imasi 
ir klasifikacinių uždavinių“6. Siauresniuose kontekstuo
se greta vertinimo nusakomi ir kiti kritikos uždaviniai: 
padėti skaitytojams „susigaudyti leidinių plūsme ir iš
sirinkti vertingiausias skaityti knygas“7, padėti leidyk
loms „pristatyti autorius užsienyje“8. Tačiau taip pat 
dažnai nuogąstaujama, kad „kritikų tarsi yra, tarsi ir 
rašo, bet jie lieka nematomi, nelabai aišku, kas jie yra 
ir kam“9, „nežinau, ar paprastiems skaitytojams tokia 
jau įdomi kritikų nuomonė“10, „skaitančioji visuome
nė [gerų kritikų] dažniausiai nepastebi, ir būtent dėl 
šios priežasties žmonės, kurie yra tikri kritikai, nėra 
laikomi autoritetais“11. Įdomu pastebėti, kad kliūtimi 
kritikai laikomas ir vis dažniau viešai aptarinėjamas, 
viena vertus, pačių kritikų per didelis atsargumas ar 
net „bailumas“, kita vertus, kritikuojamųjų kūrėjų po
linkis įsižeisti ir reaguoti asmeniškai12. Išvardytuose 
pasisakymuose Rimantas Kmita, Laurynas Katkus kri
tikams priskiria ir kūrybingumą, tam tikrų literatū
rinių, meninių bruožų ar sugebėjimų bei tikslą kalbė
ti problemiškai, polemiškai ir kelti diskusijas, Jūratė 
Sprindytė – „specifines žinias“, Daujotytė kritiką vadi
na vertinimo menu. Kritiką kaip vieną iš „kultūros al
ternatyvų“ aptariantis Daugirdas taip pat įžvelgia, kas 
priartina kritiką prie meno kūrėjų, prieš tai išsamiai 
aptaręs jo būtiną, bet dažnai įkyrų ir galbūt net iš pa
žiūros nepageidaujamą vaidmenį.

Ir Baliutytė, ir Daujotytė atkreipia dėmesį, kad 
soviet mečiu buvusi labai ryški skirtis tarp literatūros 
mokslo ir literatūros kritikos nepriklausomybės metais 
nubluko, ir abi siūlo įvairesnių terminų įvardyti tam, 

kas imta rašyti dabar: Baliutytė – akademinę kritiką, 
literatūrinę publicistiką ir eseistiką, tradicinę kritiką; 
Daujotytė – esėjinę kritiką, kultūrinę žurnalistiką. Kol 
kas pasitelkus Daujotytės minimą bendriausią rašymo 
apie literatūrą terminą, panagrinėsime, kam jis gali 
būti skirtas, ir kam iš tikrųjų būna skirtas šiuolaikinė
je Lietuvoje.

kRitikos Rūšys

Galima apibendrinant tarti, kad rašymas apie litera-
tūrą iš tikrųjų yra ne viena institucija, o keletas, mat jos 
atlieka skirtingas funkcijas ir turi skirtingų deontinių 
galių. Pagal publikuojančiąsias institucijas (kai kurios 
jų nėra formalizuotos) rašymą apie literatūrą galima 
suskirstyti į tokius lygmenis:

1) akademinis – griežtus akademinius reikalavimus 
atitinkantys straipsniai recenzuojamuose leidiniuose ir 
mokslinės monografijos;

2) kultūrinis – recenzijos, esė ir apžvalgos specializuo
toje kultūrinėje žiniasklaidoje (savaitraščiuose, mėn
raščiuose, interneto portaluose, radijo ar televizijos kul
tūros laidose);

3) rekomendacinis/reklaminis – dažniausiai labai ne
didelės apimties apžvalgos ir anotacijos bendrojo po
būdžio žiniasklaidos priemonėse (dienraščiuose, žur
naluose, informaciniuose interneto portaluose, radijo 
ar televizijos laidose). Griežtai žiūrint, šiam lygmeniui 
reikia priskirti ir pačių leidyklų rengiamas knygų ano
tacijas (vadinamojo „ketvirtojo viršelio“ tekstus), tačiau 
jų pobūdis iš tikrųjų gali šiek tiek skirtis;

4) asmeninis/bendruomeninis – formaliai nepriklau
somi interneto portalai ir tinklaraščiai (blogai) bei dis
kusijos forumuose. Asmeninis rašymo apie literatūrą 
lygis iš tikrųjų yra labai artimas kasdieniam, buitiškam 
pokalbiui apie knygas tarp artimų, pažįstamų žmonių, 
tačiau interneto dėka jis atsiduria viešojoje (bent teoriš
kai prieinamoje) erdvėje.

Akademinio lygmens rašymas apie literatūrą (vadi
namas literatūros mokslu, akademine kritika ar tie
siog moksliniais literatūros tyrimais) užima oriausią 
padėtį jau vien dėl to, kad nė vieno kito lygmens kriti
kams nėra keliami tokie griežti ir aiškiai apibrėžti for
mos ir kokybės reikalavimai. Jo vienintelio konstitucinė 
taisyk lė gali būti sudaryta vien iš išorinių veiksnių: Ra-

LiteRatūRos kRitika šiuoLaikinėje Lietuvoje: instituCijos ReFLeksija

6 viktorija daujotytė, op. cit., p. 11.
7 jūratė sprindytė, „apie knygų puotą ir dvasios nuovargį. 2010-ųjų 

knygos“, in: Metai, 2011, nr. 4, p. 87–91.
8 Lolita varanavičienė, in: „iš kritikų ir leidėjų pokalbio: ar susisieks 

nesusisiekiantys indai?“, 2011-06-08, in: http://www.bernardinai.lt/
straipsnis/2011-06-08-is-kritiku-ir-leideju-pokalbio-ar-susisieks-nesu-
sisiekiantys-indai/64122, (2012-02-10).

9 antanas šimkus, „Rimantas kmita: Literatūros kritikai kol kas lieka 
nematomi“, 2010-09-30, in: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-
09-30-rimantas-kmita-literaturos-kritikai-kol-kas-lieka-nemato-

mi/50946, (2012-02-10).
10 jūratė sprindytė, op. cit., p. 87.
11 Laurynas katkus, „kultūrinės erdvės aptartys: kritiškai apie (ne)kri-

tiką“, in: Universiteto žurnalistas, 2011-09-30, in: http://projektai.vu.lt/
universitetozurnalistas/wordpress/2011/09/kulturines-erdves-aptartys-
kritiskai-apie-nekritika, (2012-02-10).

12 žr. Ibid.; vigmantas Butkus, „Pabiros pastabos apie aktualius kritikos 
aspektus“, in: Literatūra ir menas, 2010-11-26, nr. 3308; vaidas jauniškis, 
„kritiko laisvė“, 2012-01-25, in: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-
01-25-vaidas-jauniskis-kritiko-laisve/75903, (2012-02-10).
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šymas apie literatūrą (X) yra laikomas akademiniu (Y), 
jei yra recenzuotas kito akademinės bendruomenės nario 
ar narių, pripažintas atitinkančiu formalius reikalavi-
mus ir spausdinamas akademiniame leidinyje (C). Ta
čiau jo deontines galias aptarti nebe taip paprasta. Jei 
laikysimės Daujotytės nuostatos, kad kritika visų pir
ma yra vertinimas, tai galima suabejoti, ar tokį rašymą 
apie literatūrą teisinga vadinti kritika. Akademiniuose 
literatūros tyrimuose (pavyzdžiui, LLTI leidžiamose 
Naujosios literatūros studijų ir Ars Critica serijose, taip 
pat humanitarinių mokslų žurnaluose Colloquia, Lite-
ratūra, atskirai nepublikuotuose magistrų darbuose ar 
disertacijose) dominuojantys objektai yra jau įvertinti 
ir pripažinti literatūros kūriniai ar bent jau autoriai 
(daugelis jų yra įtraukti į mokyklų ir universitetų prog
ramas), ir tik labai retai (labiau žodžiu konferencijų 
pranešimuose, negu raštu akademinėse recenzijose) 
nag rinėjami nauji, dar neįsitvirtinę tekstai. Tačiau to
kio pastebėjimo nedera suprasti kaip akademinių tyri
mų menkinimo. Priešingai, taip norima iškelti klausi
mą, kuo akademinio lygmens deontinės galios skiriasi 
nuo kitų ir kokią funkciją jis vis dėlto atlieka. Stephenas 
Burtas, Harvardo universiteto poezijos tyrinėtojas ir 
kritikas, išskiria tokius akademinės kritikos kriterijus:

1) Ji paprastai rašoma kompetetingiems specialis
tams ir skirta tokiems pat kaip jie (žmonėms, kurie 
yra skaitę ne tik Wordsworthą, bet ir Hartmaną, Liu 
ar Chandlerį apie Wordsworthą, arba kurių pagrįs
tai galima prašyti tai pasiskaityti). 2) Ji įsijungia į 
tęstinius specialistų ginčus (kaip Chandleris ar Liu 
gali atsakyti Hartmanui). 3) Ji atitinka kokius nors 
fomalius griežtumo ir tyrimų standartus (išnašos yra 
ir jų pavyzdys, ir simbolis). 4) Skaitytojams ji atrodo 
remiama (nepriklausomai nuo to, ar yra remiama 
konkrečiu atveju) akademinių institucijų ir susilau
kianti akademinio atlygio.13

Svarbiausias tikslas, kurį Burtas kelia akademinei 
kritikai, yra rūpintis, kad nebūtų pamiršta ir prarasta 
sudėtinga, sunki poezija (galima pridurti – ir kita lite
ratūra, ir net kiti meno ir kultūros reiškiniai), kuri kaip 
tik dėl to nėra prieinama ir suprantama platesniems 
skaitytojų ratams. Prisiminęs aliuziją iš Marianne Mo
ore eilėraščio, akademinę kritiką Burtas lygina su gam
tos draustinių steigimu ir priežiūra. Lietuvoje taip pat 
labai ryškiai matyti, kad akademiniai sluoksniai daug 
dažniau kreipia dėmesį, pavyzdžiui, į lietuvių poeziją, 
kurios nedideli tiražai rodo, jog platesnėje visuomenėje 
jos populiarumas menkas. Kita vertus, tokia nuostata 

nesunkiai gali virsti tuo, ką Daugirdas vadina „išsaugo
jimu“, kuriame glūdi tam tikri pavojai: kultūrą paversti 
negyvu stabu, kuriame žmonės negalėtų laisvai gyven
ti ir reikštis, nes būtų verčiami nuolat jam vergauti ir 
prieš jį lankstytis; paralyžiuoti natūralią kultūros rai
dą; be to, pasiduoti pagundai griebtis paprasčiausiai 
klaidingų ir iškreiptų traktuočių, saugant savo objektą 
nuo bet kokio kritiško ar nepalankaus požiūrio14. Tačiau 
nuo to gali apsaugoti ir Burto išvardyti kriterijai, iš ku
rių matyti, kad akademiniame lygmenyje nėra ir neturi 
būti siekiama nei populiarumo, nei populiarinimo. Šis 
lygmuo išsiskiria ypač didele kompetencijos koncentra
cija – tekstai rašomi išmanančių žmonių ir skirti skai
tyti tokiems pat žmonėms – ir šia prasme yra gana už
daras. Iš dalies net galima sakyti, kad, Piero Bourdieu 
terminais kalbant, akademiniai literatūros tyrimai yra 
labiau akademinio, o ne kultūros lauko kategorija. Ta
čiau esama dviejų išlygų: pirma, kaip kritikų ir leidėjų 
diskusijoje aiškino Lolita Varanavičienė, pats faktas, 
kad kūrinys yra nagrinėjamas akademiniame lygme
nyje, yra tam tikras jo kanonizacijos požymis, aktua
lus, pavyzdžiui, pristatant kūrinį užsienyje. Taigi aka
deminiai tyrimai – beveik nepriklausomai nuo turinio 
ir kokybės – turi įtakos ir knygų „gyvenimui“. Antra, 
akademiniai tekstai yra pagrindinė priemonė kvantifi
kuoti akademinę veiklą ir už ją teikti kredencialus (pa
vyzdžiui, mokslo laipsnius), kurie vėliau atveria kelią 
į kitas, daug didesnės įtakos literatūros ir visuomenės 
gyvenimui turinčias padėtis ir pareigas, pavyzdžiui, 
ekspertų komisijas, skirstančias valstybės paramą lei
dybai ar sudarančias programas mokykloms. Tai gali 
lemti nuostatą, kad pati akademinė kritika yra ar turė
tų būti aktuali plačiajai visuomenei, nors tai nėra bū
tinas jos bruožas. Tačiau tai nereiškia, kad akademinė 
kritika negali kelti sau užduočių ar tikslų, susijusių su 
platesne visuomene, pavyzdžiui, pastaraisiais metais 
gana aiškiai justi mėginimai įvertinti sovietinį paveldą, 
kartu ir ieškoti naujo, laisvų žmonių ir demokratinės 
visuomenės santykio su literatūros kūriniais (nagrinė
jama ir pati sovietmečio padėtis, kaip Baliutytės15 ar 
Loretos Jakonytės16, atrandama išeivija, įskaitant jos 
akademinį paveldą – ypač aktyviai šioje srityje darbuo
jasi žurnalas Baltos lankos). Šioje kryptyje dar nesunku 
rasti erdvės drąsesniems užmojams ir didesnėms ambi
cijoms, pavyzdžiui, vengiama gilintis į kontroversiškus 
rašytojų (pavyzdžiui, Justino Marcinkevičiaus, Eduardo 
Mieželaičio) santykius su sovietų valdžios ar tiesiog ideo
loginėmis institucijomis, be to, didžiulė lietuvių ir užsie
nio ar verstinės literatūros akademinių tyrimų dispro
porcija gali būti siauro ir siaurėjančio akiračio požymis.

GaBRieLė GaiLiūtė

13 stephen Burt, „do We need nonacademic Criticism, or, What are 
Reviewers For?“, in: Chicago Review, 2010, t. 55, nr. 2, p. 130–134.

14 tomas daugirdas, op. cit., p. 83–133; d. ii: „išsaugoti – dėl grynu-
mo ir stabilumo“.

15 elena Baliutytė, op. cit.
16 Loreta jakonytė, Rašytojo socialumas: Lietuvių rašytojų savivoka 

XX a. 10-ajame dešimtmetyje, vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos 
institutas, 2005.
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Taigi akademinio lygmens deontinės galios visų pir
ma kyla iš jo kompetencijos pripažinimo ir yra nukreip
tos į kanonizaciją. Pagal Bourdieu galima būtų teigti, 
kad akademiniai literatūros tyrimai turi galią nustaty
ti estetinę vertę17, tačiau „kanonizacija“ yra atsargesnė 
sąvoka, leidžianti atsižvelgti į tai, kad kai kurie mąs
tytojai teigia meną turint ir imanentinę vertę, kuri yra 
tiesiog atpažįstama arba pripažįstama, bet ne primeta
ma ar nustatoma socialinių veiksnių.

Kai kalbama apie „kritiką“ be konkretesnio patikslini
mo, dažniausiai turimas galvoje kultūrinis jos lygmuo. 
Jis, viena vertus, yra gausiausias ir matomiausias, kita 
vertus, daugiausia problemų ir rūpesčių keliantis rašy-
mo apie literatūrą atvejis. Kaip tik jam taikytini, pavyz
džiui, „Kritikų klubo“ steigėjų keliami uždaviniai padėti 
skaitytojui pasirinkti, vertinti ir kt. Minėtame tekste 
Burtas akademinę kritiką nuo neakademinės atskiria 
visų pirma pagal jos skaitytoją: akademinė kritika yra 
skirta specialistams, kurie jau yra perskaitę daug lite
ratūros ir gali įvertinti tokius jos aspektus, kurie be šio 
specialaus išsilavinimo nematomi. Priešingai, neakade
minė kritika literatūroje

ieško bruožų, kurie nėra techniniai, nepriklauso nuo 
ankstesnių žinių apie daug kitos [literatūros], ir ne
būtinai yra susiję su tęstiniais akademiniais ar teo
riniais tyrimais. Ji ieško išminties, kaip Johnsonas, 
ar pramogos, kaip pirmieji Byrono skaitytojai (ji gali 
net mėgautis skandalu, kaip ir jie); ji taip pat ieško 
patikimų pačių neakademinių amžininkų skaitytojų 
gyvenimų aprašymų.18

Šioje citatoje svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad Burtas 
nemini kokios nors izoliuotos meninės vertės, mat kaip 
tik ji yra tapusi diskusijų objektu Lietuvoje – aptariama 
„Kritikų klube“, nagrinėjama atskiruose tekstuose (pa
vyzdžiui, Giedros Radvilavičiūtės19), net tapo 2009 m. 
Tarptautinio Jurbarko literatūros forumo „Šiaurės va
sara“ pagrindine tema. Kriterijų ar sistemų, kaip api
būdinti meną ir nusakyti jo vertę, esama įvairių. Tačiau 
tai – akademinės ir galbūt net filosofinės diskusijos. 
Kultūrinė kritika, norėdama įvertinti konkretų kūrinį, 
privalo laikytis tiesiog retorikos dėsnių – pateikti tezę 
ir ją pagrįsti, tačiau jai nebūtina vieninga, visoms kny
goms tinkama kriterijų sistema. Ji gali tiesiog įtikinėti 
neprofesionalų skaitytoją konkrečios knygos teikiama 
išmintimi, pramoga ir galimybe su ja tapatintis.

Tačiau apibrėžti konkrečios dabartinės Lietuvos kul
tūrinės kritikos, publikuojamos specializuotuose kul

tūros leidiniuose, funkciją ir deontines galias yra su
dėtinga. Pirma, joje vartojamas profesinis žargonas ir 
nuorodos, kurias sunku suprasti, neturint išsilavini
mo ar specialiai nepasidomėjus. Iš tikrųjų tai tam tik
ra dilema, nes ne visada taip paprasta aiškiai atskir
ti „bendrąjį išsilavinimą“ nuo specialiojo, bet jei, anot 
Katkaus20, „skaitančioji visuomenė“ nepastebi geros 
kritikos, galimas daiktas, kad ta kritika nepakankamai 
orientuota į skaitančiąją visuomenę, arba skaitančiajai 
visuomenei keliami per aukšti reikalavimai. Svarbu 
pabrėžti, kad tai yra problema tik tuo atveju, jei tai yra 
laikoma problema (o iš cituotų pasisakymų galima ma
nyti, kad Lietuvoje laikoma): visai įmanoma įsivaizduo
ti nedidelį, bet labai išprususį skaitytojų ratą, kuriam ir 
skiriamos recenzijos ar apžvalgos.

Antroji problema yra ta, kad labai dažnai recenzijos 

primena veikiau akademinę analizę, o ne kritiką, kurios 
pagrindinė užduotis yra vertinti konkrečios knygos ak
tualumą. Tai turima galvoje, kalbant apie kritikos „bai
lumą“. Kaip minėta, akademinis rašymas apie litera

LiteRatūRos kRitika šiuoLaikinėje Lietuvoje: instituCijos ReFLeksija

17 Plg. Pier Bourdieu, „kultūros produkcijos laukas, arba atvirkščias 
ekonomikos pasaulis“, in: XX a. literatūros teorijos: Chrestomatija aukš-
tųjų mokyklų studentams, d. i, vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosa-
kos institutas, 2011.

18  stephen Burt, op. cit., p. 131.

19 Giedra Radvilavičiūtė, „teksto trauka“, in: Šiaurės Atėnai, 2005-07-23, 
nr. 758, in: http://www.culture.lt/satenai/?leid_id=758&kas=straipsnis 
&st_id=4193, (2012-02-14).

20 Laurynas katkus, op. cit.

Birutė zokaitytė. Bandymas skristi i. 2003. Popierius, 
spalvotas ofortas, akvatinta
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tūrą vertina tik labai abstrakčia kanonizacijos prasme, 
atskirdamas „meną“ nuo „ne meno“ ar nustatydamas 
(ar atpažindamas) estetinę vertę. Kultūrinė kritika, 
kuri, beje, toli gražu nebūtinai yra vien grožinės, t. y. 
meninės, literatūros kritika, šį klausimą galėtų kelti 
daug siauriau, svarstydama, ar knyga yra apskritai ko 
nors verta. Kaip tik akademinis „meniškumo“ kriteri
jus gali būti priežastis, kodėl Lietuvoje beveik niekada 
viešai nenagrinėjama populiarioji literatūra, nors jos 
išleidžiama daug daugiau negu rimtosios. Tai pastebi 
ir Kazlauskaitė, pacitavusi Sprindytės pasisakymą, kad 
„rimtos“ kritikos rašyti „neapsimoka“, ir tuojau paste
bėjusi, kad ne kažin kiek esama ir „nerimtos“21. Anot 
Bourdieu, lengvoji, populiarioji literatūra akademinių 
lauko veikėjų yra „neįšventinama“ ir laikoma apskritai 
„ne literatūra“, todėl neverta dėmesio – bent jau lite
ratūros tyrinėtojų dėmesio. Trečia, kaip tik kultūrinei 
kritikai labiausiai taikytini „literatūriškumo“, „meniš
kumo“ ar „kūrybingumo“ pageidavimai, išsakyti anks
čiau minėtuose pasisakymuose, kurie kartais pasiekia 
tokius kraštutinumus, kaip Ramučio Karmalavičiaus 
recenzija Herkaus Kunčiaus Trims romanams22. Todėl 
pamėginus „išvesti“ kultūrinės kritikos funkciją iš jos 
praktikos, tenka pastebėti, kad ji labai dažnai (būtina 
pabrėžti, kad ne visada) imasi arba akademinio tyrimo, 
arba pačios literatūros funkcijų, šitaip prieštaraudama 
pačių kritikų iškeltiems tikslams.

Įdomu pastebėti, kad „nerimta“, į paprastesnį skai
tytoją orientuota, bet šiaip jau visai aiški, retoriškai 
tvarkinga ir iš esmės vertinti pajėgi kritika dažnai ap
tinkama ne kultūriniuose, o didžiuosiuose informaci
niuose leidiniuose (ypač bernardinai.lt skiltyje „Knygų 
lentyna“, delfi.lt turi atskirą tinklaraštį „Juodos avys“, 
skirtą vien knygų apžvalgoms, lrytas.lt – „Biblioketos“ 
rubriką, pastaruoju metu vis daugiau dėmesio kultūrai 
skiria 15min.lt). Kaip tik ji pakankamai sėkmingai at
lieka kritikos funkcijas „padėti skaitytojams susigaudy
ti“, tačiau paradoksaliai įtakingiausių literatūros lauko 
veikėjų nėra laikoma „tikra“ kritika. Taip pat įdomu 
pastebėti, kad perskyros tarp „tikros“ ir „netikros“ kri
tikos nedaro leidėjai, pavyzdžiui, socialiniuose tinkluo
se su vienodu entuziazmu dėdami nuorodas ar citatas 
ir iš kultūrinės, ir iš bendrojo pobūdžio spaudos. Be iš
samesnio tyrimo sunku nustatyti, ar tokius skirtumus 
junta skaitytojai, tačiau galima įtarti, kad galbūt kom
petetingiausiųjų literatūros lauko dalyvių deontinės 
galios, prisiskirtos sau patiems, iš tikrųjų nesutampa 
su deontinėmis galiomis, jiems pripažįstamomis kitų 
lauko veikėjų. „Kritikų klubo“ sumanytojai Katkus ir 
Kmita taip pat kaip vieną iš problemų mini tai, kad di

dieji dienraščiai neskuba įsileisti literatūros kritikos. Iš 
tikrųjų „žurnalistinėmis“ arba „užsakomosiomis“ daž
nai (menkinamai) pavadinamoms recenzijoms galima 
prikišti šiokį tokį paviršutiniškumą ir, žinoma, neaka
demiškumą. Bendrojo pobūdžio žiniasklaida paprastai 
nustato labai nedidelę knygų apžvalgų ar recenzijų ap
imtį, o tai reiškia, kad jos skirtos veikiau sudominti ar 
suintriguoti, bet ne išsamiai nagrinėti. Be to, tokiems 
leidiniams paprastai administraciškai ir rinkodariškai 
patogiau turėti vieną kritiką, periodiškai rašantį apie 
knygas, o tai lemia tam tikrą vertinimų monotoniją ir 
užkerta kelią polemikai. Nors rašant kitomis temomis, 
jau tapo įprasta polemizuoti su kitų leidinių žurnalis
tais ar komentatoriais, glaustose knygų apžvalgose la
bai retai replikuojama kitiems tos pačios knygos kriti
kams. Tačiau Lietuvoje šiuo atžvilgiu nutinka panašiai 
kaip su literatūra: iškėlus iš esmės akademinį kriterijų, 
tokia kritika laikoma „ne kritika“, ir tuomet sakoma, 
kad kritikos Lietuvoje nėra. Tik toks pasakymas, atro
do, yra lengvesnė išeitis, nei tokias recenzijas traktuoti 
rimtai ir leistis į diskusijas (pavyzdžiui, parašyti atsa
kymą į tą patį leidinį) dėl jų turinio ir kokybės. Galimas 
daiktas, kad tai turi galvoje Katkus, išreikšdamas „dis
kusijų“ ilgesį, nors gana sunku suprasti, kodėl reikia tik 
„ilgėtis“ diskusijų, bet ne leistis į jas. Mat neakademinė 
kritika, anot Burto, turi ir dar vieną svarbią paskirtį, 
priartinančią ją prie akademinės veiklos: šviesti ir ug
dyti skaitytojus. Kazlauskaitė šią mintį pratęsia dar ir 
pastaba, kad Lietuvoje recenzija yra „jaunas“ žanras, 
t. y. paprastai rašoma jaunų, dar tik pradedančių lite
ratūrą nagrinėti žmonių23. Dabartinė neva neprofesio
naliam, bet iš tikrųjų tik labai siauram skaitytojų ratui 
skirta kultūrinė kritika šios užduoties akivaizdžiai kra
tosi ir verčiau reiškia nusivylimą prastu masių skoniu.

Paminėjus didžiuosius informacinius leidinius, reikia 
pakalbėti ir apie trumpas ir tiesmukai reklamines ano
tacijas ar pranešimus spaudai, kuriuos jie skelbia, gavę 
tiesiai iš leidyklų. Tai, žinoma, nėra kritika, jei laikysi
mės nuostatos, kad kritika yra vertinimas. Tokių tekstų 
paskirtis yra informuoti apie naujai pasirodančias kny
gas ir jas reklamuoti. Tai žinomos ir nagrinėtinos teksto 
funkcijos, tačiau problema kyla, kai tokie tekstai imami 
vertinti kaip kritika, t. y. neatsižvelgiant į žanrinius 
tekstų skirtumus. Laikomi kritika, jie atrodo labai pras
ti, bet iš tikrųjų jų paskirtis visai kita. Galbūt iš dalies 
su kritika juos painioja ir patys dienraščių redaktoriai, 
kurie paprastai ir recenzijas, ir reklamines anotacijas 
spausdina vienoje skiltyje, niekaip jų neatskirdami, ir 
galimas daiktas, kad šitaip suklaidinami ir skaityto
jai, nepakankamai įsigilinę ar tiesiog nemokantys at
skirti skirtingo pobūdžio tekstų. Tačiau padėtis daug 
liūdnesnė, jeigu teisi Kazlauskaitė: „Patys akademikai 
(pastebėjau ginant disertacijas, habilitacijos procedū
rose) nesugeba atskirti leidyklų „pranešimų spaudai“ 

GaBRieLė GaiLiūtė

21 Giedrė kazlauskaitė, op. cit.
22 žr. tomas daugirdas, op. cit., p. 139 ir t.
23 Giedrė kazlauskaitė, op. cit.
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ir reklaminių anotacijų nuo recenzijų; nuolat apie tai 
šneka kaip apie vienalytį reiškinį, reziumuodami, kad 
pagiriamojo pobūdžio recenzijos yra užtvindžiusios visą 
spaudą (nors iš tikrųjų – tik populiariąją)“24.

Galiausiai asmeninis/bendruomeninis rašymas apie 
literatūrą galėtų apskritai nepakliūti į akiratį, kalbant 
apie kritikos padėtį Lietuvoje, tačiau pastebima, kad į 
tokį literatūros aptarimą vis dažniau atkreipia dėmesį 
leidėjai (pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose), o tai gali 
reikšti, kad tinklaraščiai įgyja įtakos reklamai. Minėto
je kritikų ir leidėjų diskusijoje Varanavičienė užsimena 
savo leidykloje apskaičiavusi, kad vidutiniškai vieną 
parduotą knygos egzempliorių perskaito 6–8 skaityto
jai. Asmeninės rekomendacijos, patarimai, ką skaityti, 
visais laikais buvo svarbi literatūros funkcionavimo 
dalis, o skaitytojų bendravimas didina literatūrinio gy
venimo intensyvumą. Priešingai negu reklaminės ano

tacijos, tinklaraščių tekstai nėra rašomi tikslingai kaip 
pardavimų skatinimo tekstai – jie kaip tik labai asme
niški, jų didelė stilistinė įvairovė ir nevienodas kom
petencijos lygis. Tačiau techninės interneto galimybės 
leidžia pamatyti tokią literatūros gyvenimo dalį, kuri 
visada likdavo privačioje sferoje, todėl literatūros funk
cionavimo tyrėjams galėtų būti labai įdomi ir iškalbin
ga. Tokia kritika yra literatūros lauko paribyje ir pati 

nepretenduoja į kitokią padėtį arba apskritai nemėgi
na reflektuoti savo santykių su platesniu literatūros 
lauku, ji neprisiima deontinių galių daryti įtaką kam 
nors kitam (nors kartais vis dėlto daro, sprendžiant iš 
atsiliepimų pačiuose tinklaraščiuose, kur dažnai kny
gų apžvalgos pradedamos nurodant, kas patarė knygą 
perskaityti), ji nepretenduoja į profesinę kompetenciją, 
o jos funkcija visų pirma yra saviraiška ir socializacija.

Apibendrinant reikėtų sakyti, kad pirmoji iš dabarti
nių literatūros kritikos problemų Lietuvoje yra tai, jog 
skirtingi kritikos tekstai nepakankamai atsiskiria vieni 
nuo kitų funkcijomis, numanomu adresatu ir publika
vimo vieta, todėl blunka ir nyksta patys apibrėžimai, 
kas yra kritika ir kam ji skirta. Kartu nesant aiškaus 
suvokimo, kas teksto adresatas ir kokiame kontekste jis 
publikuojamas, tekstai darosi vis uždaresni stilistiškai, 
nesusiklosto skirtingiems literatūrinio gyvenimo daly
viams suprantamos stiliaus, struktūros ir pasaulėžiū
ros normos. Vienas veiksnių, lemiančių tokią problemą, 
yra kultūros vadyba ir ekonomika.

ekonoMinė (ne)PRikLausoMyBė

Rašymas apie literatūrą ir įvairaus lygio kritika iš 
prigimties nėra savarankiškas diskursas, Georgas Stei
neris net vadina jį „parazitiniu“25. Visų pirma, žinoma, 
jis priklauso nuo pačios literatūros. Knygų leidyba Lie
tuvoje ypatinga tuo, kad, kitaip nei kitose meno srityse, 
nėra nė vienos valstybinės leidyklos. Vadinasi, pirmiau
sia literatūros sėkme ir populiarumu yra suinteresuoti 
patys leidėjai, taip pat ir finansiškai.

Kita vertus, kadangi knygos meninė vertė ir populia
rumas neturi aiškios koreliacijos, aukštesnės meninės 
vertės literatūra yra remiama valstybės per Kultūros 
ministeriją ir keletą kitų fondų. Grožinės literatūros 
atvejais beveik visada valstybė skiria tik dalinę finansi
nę paramą, o projektą sumanyti, įgyvendinti ir papildo
mai finansuoti turi privataus kapitalo leidyklos.

Atitinkamai ir kritika gali būti (dažnai ir yra) finan
suojama privataus kapitalo ir valstybės. Pirma, leidyk
los gali samdyti literatūros apžvalgininkus ar kritikus, 
kad šie pristatytų knygas visuomenei raštu spaudoje 
arba dalyvaudami renginiuose (knygų pristatymuose, 
„sutiktuvėse“, susitikimuose su autoriais ir pan.). Taip 
pat kritikos tekstai gali būti finansuojami žiniasklaidos 
priemonių, pavyzdžiui, laikraščių ir žurnalų, kaip ir 
bet kurie kiti joms reikalingi ir jų auditorijai patrauk
lūs tekstai.

Sistemingos valstybinės paramos atskirai kritikai 
nėra numatyta, bet yra buvę ir būtent su kritika su
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24 Ibid.
25 Georg steiner, Tikrosios esatys: Ar mūsų kalbėjime kas nors glūdi?, 

iš anglų kalbos vertė Laimantas jonušys, vilnius: aidai, 1998, p. 26.

Birutė zokaitytė. Bandymas skristi ii. 2003. Popierius, 
spalvotas ofortas, akvatinta
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sijusių projektų (pavyzdžiui, „Skaitymo metų“ proga 
buvo vykdomas projektas „Recenzijų lietus“26). Papras
tai valstybinė parama kritiką pasiekia aplinkiniu keliu. 
Pirma, specializuoti kultūros leidiniai, kurie spausdi
na kritikos tekstus ir moka už juos honorarus, visi yra 
stipriai remiami Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo 
fondo. Antra, akademiniai literatūros tyrimai yra finan
suojami akademinių institucijų (universitetų, institutų) 
ir mokslo bei švietimo, o ne vien kultūros projektų. Tre
čia, kai kritika leidžiama knygų pavidalu (pavyzdžiui, 
straipsnių rinkinių), ji gali būti remiama ir leidybos 
paramos programų.

Tokia sistema apima labai platų literatūros ir kritikos 
interesų spektrą. Leidėjų ir bendro pobūdžio žiniask
laidos finansuojama kritika, skirta literatūrai popu
liarinti, adresuojama kuo platesniam skaitytojų ratui, 
specializuoti kultūros leidiniai tenkina siauresnio, bet 
aukštesnės meninės vertės pageidaujančio skaitytojų 
rato poreikius, o akademiniai tyrimai gilinasi į spe
cifines sudėtingiausios literatūros problemas. Tačiau 
vargu ar galima ginčytis su tuo, kad visam literatūros 
laukui yra svarbus skaitymas ir skaitytojai.

Tik dažnai skirtingi interesai suvokiami ne kaip pa
pildantys vieni kitus ir sudarantys bendrą literatūros 
lauką, o kaip prieštaraujantys ir konkuruojantys. Lei
dyklos ir žiniasklaida kaltinami godumu, o jiems ra
šantys kritikai – „parsidavimu“, specializuoti kultūros 
leidiniai – snobiškumu ir valstybės pinigų švaistymu, 
akademiniai tekstai – nuobodumu ir nenaudingumu. 
Tokią padėtį labai taikliai apibūdino Kmita minėtame 
kritikų ir leidėjų pokalbyje „Kritikų klube“:

Tame bendrame veikos bare iškyla daug nesusi
pratimų, ypač kai kalbame apie ryškiausius populia
riuosius autorius, kai autoriaus kūrinys perkamas, 
knyga populiari, o kritika kartais nenori to pripažin
ti. Iš skaitytojų ar iš leidėjų pusės atsiranda kaltini
mų kritikai, o kritikai savo ruožtu kaltina leidėjus ir 
panašiai, bet... čia irgi nėra taip, kad tiktai leidėjai 
nori užsidirbti pinigų, o kritikai vien saugo kažkokias 
aukštąsias vertybes.27

Iš tikrųjų finansinė priklausomybė (nuo leidyklos, 
nuo leidinio, nuo akademinės institucijos ar valstybinio 
projekto) visada kelia tam tikrus uždavinius tekstui. Ir 
pačios kultūros, ir jos kritikos finansavimas yra vieta, 
kur kultūros laukas susiduria su ekonomikos lauku, ir 
tokiame paribyje jam tenka ypač pabrėžtinai teigti savo 
autonomiškumą ir išskirtinumą, t. y. kultūros kūriniai 
laikomi turintys ne vien ekonominę vertę. Vienintelis 

būdas būti visiškai „laisvu“ kritiku yra rašyti apskritai 
be atlygio, kaip tinklaraščių apie knygas autoriai. Ta
čiau ekonominę nepriklausomybę jiems užtikrina kaip 
tik tai, kad jie nepretenduoja į įtakingesnę padėtį lite
ratūros lauko atžvilgiu ir todėl su niekuo nekonkuruo
ja dėl lauko ekonominių išteklių. Kita vertus, žvelgiant 
rea listiškiau, turbūt sėkmingiausia kritiko strategija 

yra nepriklausyti nuo kurio nors vieno finansavimo 
šaltinio, o stengtis pasinaudoti kuo įvairesniais: tai už
tikrina galimybę, esant reikalui, nepasiduoti darbdavio 
spaudimui ir neiti į kompromisą su savo vertybėmis, 
nes tai lengviau, kai darbdavys ne vienintelis.

Bene griežčiausius reikalavimus finansuojančiosios 
institucijos kelia akademinei kritikai. Kaip jau trumpai 
užsiminta, akademiniai literatūros tyrimai (kurie ir pa
tys yra nevienalyčiai – skiriasi metodologijomis, objek
tais, atitinkamai ir funkcijomis) priklauso ne tik litera
tūros, bet ir akademiniam laukui. Kadangi pastarasis 
apskritai labai stipriai institucionalizuotas, visų pirma 
aiškiai reglamentuojama akademinio teksto forma – net 
ir įžvalgus, įdomus, originalus tekstas apie literatūrą 
nebus laikomas akademiniu, jeigu jos neatitiks. Tačiau 
kadangi Lietuvoje beveik visi mokslo tyrimai finansuo
jami valstybės, jie taip pat yra gana išsamiai apskaito
mi ir turi atitikti numatytus mokslo prioritetus. Įdomu 
atkreipti dėmesį, kad patys akademiniai literatūros 

26 Projektą parengė Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, in-
formacija ir recenzijų sąrašas su nuorodomis – „skaitymo metų“ pusla-
pyje: http://www.skaitymometai.lt/index.php?-1144639539.

27  Rimantas kmita, in: „iš kritikų ir leidėjų pokalbio“.

Birutė zokaitytė. Mėnulio žemėlapis. 2003. Popierius, 
spalvotas ofortas, akvatinta
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tyrinėtojai pripažįsta, jog visi išvardyti apribojimai vis 
dėlto nėra pakankami, kad užtikrintų tekstų kokybę – 
apie tai užsimena beveik visi žurnalo Colloquia sureng
tos diskusijos apie humanitarinių sričių akademinių 
leidinių būklę dalyviai28. Paprastai tai laikoma labiau 
humanitarinių negu tiksliųjų mokslų problema, mat 
juose nesama pakankamai objektyvių atskaitos taškų, 
pagal kuriuos būtų galima vertinti mokslinio darbo ko
kybę – apie tai rašo Kmita:

Aišku, kad recenzuojamuose mokslo žurnaluose, 
straipsnių rinkiniuose publikuojami straipsniai, mo
nografijos yra skirtingo lygio, skirtingos vertės. Ar 
mokslo biurokratija pajėgi į tai kaip nors atsižvelgti? 
Dabar visi gauna po lygiai taškų, jeigu tik praėjo pro 
ekspertų ar recenzentų barjerą, o jį įveikti nėra taip 
sunku. Ar neturėtume labiau vertinti pačių talentin
giausių? Lyg ir taip, bet susitarti dėl to, ko gero, ne
įmanoma.29

Kita vertus, tai gali būti ir tam tikras išsisukinėjimas, 
vengiant atsakyti į klausimą, kas ir kodėl daroma, kam 
ir kokia iš to nauda – minėtoje diskusijoje apie mokslo 
žurnalus iš esmės visi sutaria, kad žurnalų esama per 
daug, ir kokybiškai kiekvieno iš jų užpildyti Lietuvoje 
neįmanoma, bet žurnalų skaičius taip ir nesumažėjo. 
Galiausiai svarbu ir tai, kad nors išlaikoma valstybės 
pinigais, akademinė bendruomenė beveik visai nėra 
atskaitinga kam nors iš šalies: valstybinės paramos 
ar projektų ekspertais tampa jos pačios nariai. Šitaip 
santykiai bendruomenės viduje – nuolatinė finansinė 
priklausomybė nuo vieni kitų nuomonės ir sprendimų, 
galų gale asmeniniai ryšiai ir polinkis vengti asmeni
nių konfliktų – krypsta konformizmo linkme, o tai atsi
spindi ir tekstuose: vengiama itin provokuojančių temų, 
dažniau kalbama paviršutiniškai, dažniau nutylima 
tai, su kuo kiti bendruomenės nariai, kaip numanoma, 
nesutiktų. Apie tai užsimena ir Daugirdas, kalbąs apie 
platesnės kultūros padėtį, bet tokie jo žodžiai nesunkiai 
pritaikomi ir akademiniams literatūros tyrimams:

Esama kultūros finansavimo sistema skatina kul
tūros gyvenimą likti konformistiniu ir stagnaciniu 
arba mestis į vadybinių naujovių paieškas, atsisakant 
dalies kultūrinių pretenzijų. Sėkmingai išgyventi sie
kiančiam kūrėjui vis labiau rūpi palaikyti gerus san
tykius su reikalingais žmonėmis, o ne užsiimti kūryba.

Šiandien kultūros žmones slegia pasirinkimo tarp 

trijų kelių našta. Jie gali žengti į didelę riziką ir tapti 
kultūros vadybininkais arba likti išlaikytiniais, ku
rių kultūrinę poziciją varžo kolegialus solidarumas. 
Tiesa, kultūros kūrėjas gali žengti dar radikalesnį 
ir rizikingesnį žingsnį ir tiesiog būti kūrėju. Tačiau 
tuomet jis turi būti nepriklausomas nuo finansavimo 
arba tapti kultūros autsaideriu.30

Kita vertus, komerciniai leidyklų ar žiniasklaidos inte
resai taip pat yra ribojantis veiksnys. Kai parašyti apie 
knygas užsako pačios leidyklos, jos dažniausiai tiesmu
kai nereikalauja rašyti vien teigiamai, bet finansiškai 
įsipareigojęs kritikas gali jausti pareigą parašyti bent 
truputį palankiau, negu kitu atveju. Beje, kaip tik tokio
je situacijoje yra beveik visai neįsivaizduojama griežtai 
neigiama recenzija – daug dažniau tiesiog apskritai at
sisakoma rašyti apie pasiūlytą knygą. Kaip jau minėta, 
rašant į bendrojo pobūdžio spaudos leidinį, kritikui taip 
pat privaloma laikytis apimties ir stiliaus apribojimų.

Galiausiai specializuotieji kultūros savaitraščiai iš 
esmės atviriausi ir mažiausiai reikalauja iš savo au
torių, suteikdami jiems labai didelę minties laisvę. Jie 
paprastai turi tam tikras nuostatas dėl kokybės, dažnai 
priklausomas nuo redaktoriaus asmenybės, nes kaip 
nors objektyviai jas nustatyti beveik neįmanoma (kaip 
minėta, iki galo nepavyksta net griežtai institucionali
zuoto akademinio lauko atstovams). Bet apskritai kul
tūros leidiniai dažnai deklaruoja demokratiškas, pliu
ralistines vertybes ir įsileidžia įvairių pažiūrų ir stilių 
kritiką, net imasi tokių žanro eksperimentų, kaip kurį 
laiką Šiaurės Atėnuose rašęs kritikų kolektyvas pseu
donimu Castor&Pollux31. Tačiau jie dažnai skundžiasi 
finansavimo stoka, mat yra seniai nuleidę rankas ir 
nesistengia būti pelningi (tai matyti iš to, kad, pavyz
džiui, visus tekstus nemokamai publikuoja internete), 
o orientuojasi į siauresnį skaitytojų ratą ir yra priklau
somi nuo valstybės paramos. Dėl to dažnai sakoma, kad 
jų honorarai yra per maži. Išsamiausiai finansavimo 
tvarkos nulemtas kultūrinių leidinių problemas nagri
nėja Katkus32.

Kai kurie kritikai (pavyzdžiui, Katkus, Kmita minė
tuose interviu apie kritikos padėtį) vis iškelia problemą, 
kad vien iš kritikos Lietuvoje neįmanoma išgyventi. 
Tačiau nesant tikslesnių ekonominių tyrimų, kuriais 
būtų bent pamėginama apskaičiuoti galimą tokio kriti
ko darbo krūvį, finansavimo šaltinius, darbo laiko įkai
nius, labai sunku tokiam teiginiui pritarti ar jį paneigti. 
Galimas daiktas, kad problema iš tikrųjų yra ne tiek 

28 „Literatūrologų mokslo žurnalai: pamatinės problemos ir kasdie-
nybė“, in: Colloquia, 2008, nr. 20, p. 136–150.

29 Rimantas kmita, „kaip atsiranda mokslas, na tas, humanitarinis?“, 
in: Colloquia, 2010, nr. 25, p. 164–167.

30 tomas daugirdas, op. cit., p. 49–50.
31 tekstai vėliau išleisti knygos pavidalu: Castor & Pollux, Rašytojų 

kūjis, vilnius: kitos knygos, 2007.
32 Laurynas katkus, „apie vadybą, leidybą ir dalybą: kas pasikeitė 

per penkerius metus?“, in: 2011-01-12, in: http://www.bernardinai.lt/
straipsnis/2011-01-12-laurynas-katkus-apie-vadyba-leidyba-ir-dalyba-
kas-pasikeite-per-penkerius-metus/56029/print, (2012-02-18).

33 Giedrė kazlauskaitė, op. cit.
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už kritiką gaunamų pajamų dydis, kiek jų nepastovu
mas. Kaip pastebi Kazlauskaitė, kritika yra „eskizai“, 
po kurių žmonės subręsta rimtesniems ir stabilesniems 
darbams33. Iš studentiško amžiaus išaugę kritikai iš 
esmės pasiskirsto tarp akademinių sluoksnių ir leidy
bos (įskaitant vertimą, redagavimą ir pan.). Ir viena, ir 
kita užtikrina galimybę dirbti su literatūra, tačiau toks 
darbas yra stabilesnis finansiškai vien dėl to, kad yra 
daug didesnės apimties ir vientisesnis už atskirų, pavie
nių knygų recenzijas. Šios dažnai visai nepamirštamos, 
tačiau virsta kone laisvalaikio užsiėmimu, už kurį už
dirbama nedaug, bet kartu neprisiimama beveik jokių 
įsipareigojimų.

Kita vertus, nežinia, ar žmogus, kurio vienintelis dar
bas būtų rašyti recenzijas, tikrai tai darytų geriausiai. 
Kritika savo prigimtimi yra tarpininkavimas – tarp ra
šytojų, leidėjų, skaitytojų, kitų kritikų ir apskritai visų 
literatūros lauko veikėjų. Profesiniai ryšiai su įvairio
mis jo grandimis kritikui yra svarbus ir būtinas stimu
las. Galiausiai visiška nepriklausomybė ir neutralumas 
gali vesti ir į tiesiog blankumą ir abejingumą. O tai reiš
kia visišką kritikos pražūtį.

ideoLoGijos iR MetodoLoGijos

Žodis „ideologija“ lietuvių literatūros kontekste pa
prastai siejamas su sovietmečiu, kai ir literatūra, ir kri
tika buvo jėga verčiamos tarnauti tam tikrai ideologi
jai34, ir dėl to dažnai skamba nemaloniai. Bet iš tikrųjų 
vienokia ar kitokia ideologija – plačia „pasaulėžiūros“ 
prasme – yra būtina bet kokios kritikos sąlyga. Norint 
ką nors vertinti, būtinas atskaitos taškas už vertinamo
jo objekto ribų. Literatūros lauke tokie atskaitos taškai 
gali būti estetiniai (kai pripažįstama imanentinė meno 
vertė), etiniai (kai menui priskiriamos vienokios ar ki
tokios ugdomosios funkcijos), socialiniai ar ekonominiai 
(kai kalbama apie meno paklausą, įtaką visuomenei, 
galų gale, meną kaip prekę, turinčią komercinę paskir
tį), filosofiniai (kai menas laikomas filosofinių idėjų iš
raiška ar iliustracija), net transcendentiniai (kaip Stei
nerio „tikrosios esatys“) ir kitokie.

Nesant tokio atskaitos taško, kritikai kyla grėsmė iš 
tikrųjų virsti, anot Steinerio, „parazitiniu lygmeniu“:

To padarinys – savotiška netikro betarpiškumo 
dialektika. Urbanistiniuose centruose naujasis var
totojas – viduriniosios klasės skaitytojas, žiūrovas, 
koncertų ir dailės galerijų lankytojas – kasdien orien
tuojamas į galimus suvokimo ir vertinimo objektus. 

Kartu jis „atitolinamas“ nuo eksponuojamų gėrybių. 
Jo asmeninis įnikimas į tekstą, paveikslą ar simfo
niją, jo potencialus įnašas į sąmonės pavojus būna 
žemiškai pamatuotas. Gėrėjimasis muzika, daile, be
letristika tampa paplitusiu elegancijos ir viešo lais
valaikio požymiu. Atkreipkite dėmesį, kad pačiame 
žodyje „vertinimas“ esama giminingų padidėjusios 
vertės, psichologinės ir materialinės naudos konotaci
jų. Bet įvyko esminis įsiterpimas. Laikraščio ar žurna
lo recenzentas ar kritikas yra tarpininkai, makleriai, 
išlaikantys sveiką nuotolį tarp anarchinių, antiutili
tarinių estetinės vertės srities užmojų bei diversijų 
vienoje pusėje ir apdairių pilietinės vaizduotės laisvu
mų kitoje pusėje. Jie yra privilegijuoti, nors daugeliu 
atžvilgių niekinami kurjeriai tarp dviejų vertybinių 
sferų, kurioms reikia vienai kitos – menas padeda už
pildyti grėsmingas asmeninės tuštumos erdves, – bet 
jų siekiai iš pamatų priešiški. Informacijos priemonės 
leidžia menininkui paskelbti savo buvimą, paskleisti 
savo dirbinius konkurencijos erzelynėje. Savo ruožtu 
meno ir literatūros perteikimas informacijos priemo
nėse informuoja ir kartu paguodžia atitinkamą pub
liką. Klausiančiosios vizijos ir slėpinių pragariškoji 
mašina tarpininkavimu nukenksminama. Per knygos 
recenzijos arba muzikos kritikos straipsnio sukurtą 
nuotolį globėjas gali globoti.35

Daugirdas, aptardamas dabartinės Lietuvos kultūros 
situaciją, išskiria tris sroves nuostatų, stokojančių tokio 
atskaitos taško: „susiejimą“, „išsaugojimą“ ir „išlaisvi
nimą“36. Iš tikrųjų kaip tik tokios kritikų ir literatūros 
tyrinėtojų laikysenos yra labiausiai žalingos literatū
ros gyvenimui: pirma, jos leidžia „nematyti“ daugelio 
reiškinių, nepatenkančių į nusistatytus rėmus (pavyz
džiui, populiarioji literatūra nelaikoma literatūra arba 
sakoma, kad laikraščiai nespausdina kritikos); antra, 
„nematomi“ reiškiniai lieka netyrinėjami, užtat nėra 
būdo bent kiek tiksliau apibūdinti esamą tikrovę, o ne 
tik pageidautiną (pavyzdžiui, Lietuvoje niekas niekada 
nėra mėginęs rinkti duomenų apie sėkmingiausiai par
duodamas knygas; dažnai kalbama, kad mažėja tiražai, 
bet retai pastebima, kad didėja pavadinimų skaičius); 
trečia, tai veda į literatūros profesionalų izoliaciją, nes 
didžioji dalis visos visuomenės literatūrinių interesų ir 
gyvenimo lieka už jų akiračio ribų.

Akademiniuose literatūros tyrimuose privalomos ir 
metodologijos. Tai, kad jos taip greitai ir sėkmingai 
prigijo, plačiai paplito vos baigusis jų draudimui soviet
mečiu37, reiškia, kad akademinėje bendruomenėje jos iš 

34 nors apskritai toks teiginys akivaizdus, bene giliausiai ir išsamiau-
siai jis nagrinėjimas: nerija Putinaitė, Nenutrūkusi styga: Prisitaikymas 
ir pasipriešinimas sovietų Lietuvoje, vilnius: aidai, 2007.

35 Georg steiner, op. cit., p. 31–32.
36 tomas daugirdas, op. cit., p. 24–25.

37 išsamiau tai aptarta: elena Baliutytė, op. cit., ir viktorija daujotytė,  
op. cit.; į tokį poreikį atsiliepia ir aušros jurgutienės vadovėlis (XX am-
žiaus literatūros teorijos).
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tik rųjų yra naudingos. Būtent akademiniame kontekste 
metodologijų įvairovė leidžia pažvelgti į literatūrą kuo 
platesniu rakursu, kelti daugiau klausimų, o jų griež
tumas ir pastovumas sudaro galimybę į tuos klausimus 
atsakinėti sutartine visai bendruomenei suprantama 
kalba, šitaip užtikrinant produktyvesnį dialogą.

Tačiau metodologija nėra pakankama, kad atstotų 
ideologiją. Metodologijos nėra absoliučios, todėl konkre
čios metodologijos pasirinkimas priklausys nuo rakur
so, kuriuo norima pažvelgti į kūrinį. Iš esmės įmanoma 
pritaikyti bet kokią metodologiją bet kuriam kūriniui, 
įžvelgti jame bet kokius aspektus, pritaikyti bet kokias 
schemas, ir nėra tikro būdo pasakyti, ar tai sėkminga – 
įmanoma tik pasakyti, kas pripažįstama aktualiame 
lauke. Kai metodologija stoja į ideologijos vietą, ji tam
pa savitiksle, ir kiekvienas darbas virsta vien metodo 
demonstravimu, iš tikrųjų nekeliant rimto klausimo 
apie patį literatūros kūrinį. Tai visų pirma – būdas iš
vengti bet kokio vertinimo, bet kokios būtinybės aps
kritai spręsti, ar nagrinėjamas literatūros kūrinys yra 
ko nors vertas, ar ne. Tokia nuostata glaudžiai susijusi 
su anksčiau minėtu apskritai akademinėse bendruo
menėse dėl jų teikiamo saugumo ir solidarumo jausmo 
kylančiu konformizmu ir pastangomis vengti konfliktų. 
Užtat literatūros tyrinėjimų srityje atsiveria labai daug 
galimybių daryti neefektyvius, neproduktyvius, iš tik
rųjų nieko nauja apie literatūrą, visuomenę ar pasaulį 
nepasakančius darbus.

išvados

Visų pirma reikia pastebėti, kad literatūros kriti
kai priskiriama labai daug skirtingų funkcijų, ir tik 
labai retas konkretus tekstas atlieka jas visas. Šiame 
straipsnyje pasiūlytas literatūros kritikos skirstymas 
į lygmenis yra sąlyginis ir nepretenduoja būti vienin
telis, tačiau praktiniais sumetimais literatūros kritiką 
yra lengviau aptarti ne kaip vieną instituciją, o kaip ke
lias, turinčias bendrą objektą, bet skirtingą santykį su 
juo ir skirtingas funkcijas. Tai leistų išsamiau įvertinti 

esamą padėtį, nustatyti, kas atlieka kokias funkcijas, o 
tik tada svarstyti, kurios iš tų funkcijų yra daugiau ar 
mažiau pageidaujamos ar kaip jas tobulinti. Priešingu 
atveju kyla daug prieštaravimų, pavyzdžiui, kai kritikai 
priskiriama funkcija padėti skaitytojui susiorientuoti, 
bet kaip tik labiausiai į skaitytoją nukreipta kritika, 
vadinamoji „rekomendacinė“, yra laikoma „netikra“. Iš 
dalies tai galima paaiškinti Bourdieu jėgų sąveika, kai 
įtakingiausios literatūros lauko grupės gina savo įtaką 
ir vertybes, nenorėdamos įsileisti kitų, tačiau tyrėjo po
žiūriu produktyviau yra aptarti kuo daugiau lauko vei
kėjų ar pretenduojančių jais būti. Juolab kad pažvelgti 
į literatūros lauką iš šalies reikalauja ir lauko viduje 
keliamos finansavimo problemos. Literatūros, kartu ir 
kritikos laukas ne visada yra toks autonomiškas, kaip 
pats save pozicionuoja, ypač ten, kur kyla finansavimo 
ir ekonominės priklausomybės klausimai. Taip būtų 
galima aiškiau identifikuoti, kur kritikos interesai su
tampa su daugiau ekonominio kapitalo turinčių insti
tucijų interesais, ir tada tokių institucijų finansavimo 
šaltiniais būtų galima naudotis sąmoningiau, nelaikant 
jų vien primestais ir ribojančiais.

Galiausiai, norint pagrįsti paties literatūros lauko 
autonomiškumą, reikalingi atskaitos taškai už jo ribų. 
Tokie atskaitos taškai yra idelogijos, kurios užpildo 
lauko kolektyvinio intencionalumo turinį ir sudaro tik
rąsias priežastis veikti. Jų stingant, literatūros laukas 
pasidaro visiškai priklausomas arba nuo finansavimo 
šaltinių ir ekonominių paklausos ir pasiūlos dėsnių, 
arba nuo akademinio lauko ir jam būdingo konformiz
mo, ir kritika virsta „parazitiniu lygmeniu“, dirbtinai 
atskiriančiu meną nuo suvokėjo, naikinančiu betar
piškumą.

Glaustai tariant, pirmiausia reikia nustatyti, įvar
dyti ir atpažinti literatūros lauko veikėjų ideologijas ir 
nuostatas (t. y. individualaus ir kolektyvinio intencio
nalumo turinį) savo veiklos ir jos objekto atžvilgiu, tada 
tos nuostatos leistų aiškiau įvardyti kiekvienos pozicijos 
funkcijas ir deontines galias ir būtų paprasčiau kalbėti 
apie tų darbų organizavimą ir finansavimą. 	
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Rinkėjo kvailumas, politiko gudrybė...

TOMAS DAUGIRDAS

„Ir Kantas, ir Fukuyama manė, kad 
pradėjus pasaulio politiką tvarkyti ra
cionaliai, nebeliks prielaidų karams 
ir kitiems emocingiems nesusiprati
mams, bus galima sutelkti dėmesį vi
suomeninės laimės kūrimui. Politika, 
ypač dabartinėje postmodernybėje, tie
siog negali būti racionali. Racionalu
mas gali būti siekinys, tačiau niekada 
nevirsta tikrove“, – NŽ-A Nr. 6 skilty
je „Antikantiški apmąstymai“ teigia 
Egidijus Vareikis. Neabejotinai spręs
damas iš savo kaip politiko patirties, 
autorius tvirtina žmones manant, kad 
politikai turi išpildyti jų trumpalaikius  
norus, o laimę įsivaizduoja vien kaip 
buitinį komfortą. Tad pasvarstykime, 
ar tikrai problema yra ta, kad politiko
je lemia vien emocijos, o racionalumas 
yra savo vietą užleidęs kvailumui?

Kalbant apie emocingumą, jis nere
tai painiojamas su savanaudiškumu. 
Pastarasis turi tikslus, ir, norint juos 
pasiekti, reikia elgtis racionaliai. Šia 
prasme savanaudiškumas nesikerta 
su politikos prigimtimi ar net yra jos 
šaknyje, nes pati politikos kaip bend
rų reikalų tvarkymo prigimtis remia
si principais, orientuotais į ilgalaikės 
„naudos“ tikslus. Politikai nori laimėti 
rinkimus, jie tai iškelia kaip tikslą bei 
elgiasi kiek įmanoma racionaliau. 

Girdėdami ir stebėdami „paprastų“ 
žmonių ar net politikos komentatorių 
pasisakymus aptinkame, kad piktina
masi, jog politikai stengiasi norėdami 
laimėti rinkimus: esą jie „veržiasi prie 
lovio“ ir panašiai. Tačiau jei politikas 
nenorės laimėti bei gauti politinio pos
to ir nedės tam pastangų, reiškia, jis 
nėra politikas. Neabejotina, žvelgiant į 
politikų veikimo praktikas, kyla klau
simas, kurios priemonių jau nepatei
sina tikslo, yra nemoralios? Tačiau 

tai nepaneigia fakto, kad besielgiantis 
savanaudiškai politikas vis dar lieka 
politikas, ar net gali būti pavadintas 
„geru politiku“.

Mes, „paprasti žmonės“, savo gyve
nime taip pat daugeliu atvejų elgia
mės savanaudiškai. Pirmiausia todėl, 
kad negalime nesiekti dalykų, kurie 
mums kurtų gerovę, ir turime vengti 
dalykų, kurie mums kenkia. Jei elgtu
mės priešingai, tai būtume pamišę ar 
savižudžiai. Žinoma, galime turėti ir 
kitokių tikslų, iš kurių perspektyvos 
tarsi neracionalūs veiksmai gali pasi
rodyti visai kitokio pobūdžio. 

Laimės siekiantys žmonės yra daug 
labiau savanaudiški nei emocingi. An
tai paklausinėjus kai kuriuose rajo
nuose gyvenančių giminaičių ar drau
gų, išgirstame pasakojimų, kaip ir iš 
ko yra „nuperkami“ balsai. Jei bal
so kaina yra butelis stipriojo gėrimo 
ar konkreti pinigų suma, ji apeliuo
ja ne į žmogaus jausmus ir emocijas, 
o į jo savanaudiškumą. Suradus tokį 
žmogų, jam parodomas tikslas, kurį 
jis pasieks atlikęs tam tikrus veiks
mus: nuėjęs balsuoti ir užbraukęs tai, 
„ką reikia“. Šiuose veiksmuose emoci
jų labai mažai. Priešingai, balsuojan
čiajam reikia atsisakyti dalies emo
cijų bei įpročių, nes jis gyvenime gal 
nėra buvęs balsuoti, jam reikia nueiti 
į vietą, kuri jį emociškai gali tik trik
dyti. Jam reikia atlikti vi
suomeninį veiksmą, kurį 
laiką būti tarp žmonių, 
kurie nėra jo sugėrovai, 
elgtis „kaip piliečiui“. 

Iš pirmo žvilgsnio gali 
pasirodyti, kad kurioje 
nors gamykloje mažai už
dirbantis bei darbdavio 
apgaudinėjamas pilietis 

balsuoja už partiją, kuri žada dvigu
bai pakelti minimalią algą todėl, kad 
nėra racionalus ir kliaujasi savo emo
cijomis. Galime klaidingai manyti, kad 
vien emocijomis grįsti internetiniai 
komentarai, kurie koneveikia esamą 
valdžią.. Tačiau emocijų šiuose veiks
muose ar nuomonėse daug mažiau nei 
savanaudiškumo. Žmogus savo kas
dienybėje jaučia, kad jam be galo sun
ku išgyventi, kad jo reikalus kiek pa
taisytų padidėjęs mėnesio uždarbis, 
tad kaip „paprastas rinkėjas“ jis ren
kasi tuos, kurie žada padidinti mini
malų atlyginimą bei nepalaiko daug 
bendresnių idėjų. Renkasi racionaliai, 
kad ir pagal savo supratimą ir patirtį, 
bet ne emociškai.

Vienintelis dalykas, dėl ko galėtume 
priekaištauti tokiam pasirinkimui – 
kad jis neįvertina visų aplinkybių, 
t. y. kad algos pakėlimas reikštų dar
buotojų atleidimus, padidėjimą rizikos 
jam pačiam būti atleistam ir netekti 
net to uždarbio, kurį turi. Jis pražiū
ri, kad bet kurie panašūs sprendimai 
valstybės mastu gali reikšti dides
nius mokesčius bei kitus asmeniškai 
nenaudingus dalykus, taip pat ir ga
limą valstybės bankrotą, po kurio il
gus metus gali tekti gyventi su dar 
mažesnėmis pajamomis nei iki šiol. 
Tačiau „paprastas rinkėjas“ vadovau
jasi tomis žiniomis, kurias turi. Pro

blema glūdi ne emocijo
se, o poli tinio išprusimo 
lygyje. Žvelgiant iš įgu
dusio politiko ar ekono
mikos mokslų daktaro 
per spek tyvos, gali pasiro
dyti, kad žmonės elgiasi 
kvailai ir emocingai, nes 
tarsi nesuvokia ir neatsi
žvelgia į elementarius bei 

akademybė
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savai me suprantamus dalykus. Tačiau 
rūbų siūles per dienas siuvanti siuvėja 
ar kelis mėnesius darbo nerandantis 
statybininkas nemąsto ir nesprendžia 
kaip mokslų daktaras ar politinių ir 
ekonominių procesų ekspertas, kurio 
darbas yra kaupti žinias. Jie pasiren
ka pagal savo gyvenimo kontekstą, el
giasi racionaliai, nes įvertina bei pa
sveria naudas, nors ir turėdami ribotą 
informaciją, ekonominį išprusimą ir 
politologijos žinias. 

Balsuojantis „paprastas rinkėjas“ 
pasižymi ir kita ypatybe, kuri iš tie
sų gali būti priskirta „emocinei“ poli
tinio gyvenimo pusei. Jis pasitiki tuo, 
kas sakoma, ar bent iš dalies pasitiki. 
Neretai yra metami kaltinimai rinkė
jams, kad jie esantys „kvaili“ ir kaip 
jauką praryjantys viską, kas jiems sa
koma, nežiūrėdami į politikų kalbas 
kritiškai bei patys netikrindami, ar 
tai, kas deklaruojama, esą realu, ar 
vien tušti niekuo nepagrįsti pažadai. 
Tačiau rinkėjas ir turi pasitikėti po
litikais, radikaliai neabejoti viskuo, 
kas jam sakoma, nemanyti, kad poli
tika bei demokratija tesąs dar vienas 
tam tikros klasės ar grupės žmonių są
mokslas prieš paprastą žmogų. Tokių 
kalbų, kad politika bei rinkimai tesan
čios manipuliacijos, žaidimai žmonių 
emocijomis, skamba daugiau nei rei
kėtų, jas neretai skatina ir patys poli
tikai. Nelaikydami politikos svarbiu ar 
rimtu dalyku, žmonės jau dabar nei
na balsuoti ar nuolat jaučiasi apgau
dinėjami. Būtų didelis blogis, jei žmo
nės pradėtų galvoti, kad politika tėra 
vien apgavystės, o rinkimai – šių apga
vysčių legalus įforminimas, kad politi
kai – vien savanaudžiai mulkintojai, 
siekiantys gauti darbo vietas, kuriose 
šiltai ir be rūpesčių gyventų kelis me
tus už mokesčių mokėtojų pinigus. 

Pasitikėjimas politikais, kad ir ką jie 
deklaruoja, yra daug svarbesnis daly
kas nei radikalus kritiškumas jų at
žvilgiu bei skepticizmas, net jei kritikai 
ir skeptikai gali atrodyti kaip „gudres
ni“ už tuos, kurie paprasčiausiai pa
sitiki. Pasitikėjimas politikais drauge 
reiškia ir pasitikėjimą valstybe, politi

ne sistema bei savo kaip rinkėjo valios 
galia, net jei tas pasitikėjimas remiasi 
tarsi atsitiktinėmis žiniomis, menku 
valstybės būklės ir pasaulinių geopo
litinių procesų išmanymu bei valsty
bei ir žmonėms galinčias kilti grėsmes, 
realizavus rinkimų pažadus. Pasitikė
jimas politika, politikų sprendimais 
yra demokratinės tvarkos pagrindas. 
Pats rinkimų veiksmas yra pasitikėji
mo, mandato veikti ir galios suteikimo 
veiksmas, net jei renkamas „blogiau
sias iš geriausių“. Demokratinė tvarka 
skiriasi nuo totalitarinės pasitikėjimu, 
nes totalitarizmui žmonių pasitikėji
mas nėra svarbus, todėl visiškas nepa
sitikėjimas tuo, kas vyksta politinėje 
erdvėje, gali tapti kasdienybės norma, 
kuri gali pasireikšti įvairiomis for
momis: skepticizmu, nusivylimu, at
siribojimu, pašaipomis. Lietuvoje dėl 
ankstesnės gyvenimo patirties tota
litarinėje tvarkoje ir šiaip natūraliai 
stiprus polinkis nepasitikėti tuo, kas 
vyksta politiniame gyvenime. Todėl 
tai, kad žmonės eina balsuoti ir bal
suoja, renkasi bei turi tam savų argu
mentų, yra labai svarbus demokrati
nis veiksmas, kuriame esama tikrai 
ne mažiau racionalumo nei politikų 
deklaracijose.

Klausimo apie politikos racionalu
mą ar emocingumą kontekste reikia 
kalbėti ne tiek apie rinkėjų neracio
nalumą ar emocingumą, t. y. apie jų 
menamą „kvailumą“, o apie politikų 
atsakomybę bei moralumą. Kai politi
kai rinkėjus laiko kvailiais ir neišma
nėliais, tai yra ne tik ir ne tiek rinkėjų, 
kiek politikų problema. Kai kada taip 
elgiamasi iš naivumo ar nesuprati
mo, ir tai nesunku pakeisti politikams 
šviečiantis. Politikas, ketinantis tvar
kyti valstybės reikalus bei siekiantis 
būti rinkėjų išrinktas kaip politikas, 
rengdamas partijos ar savo programą 
neabejotinai įsigilina į pamatinius da
lykus. Tačiau kai rinkėjai mulkinami 
sąmoningai, dalijant nerealius paža
dus, politikai tikrai nesielgia neraci
onaliai ar emocingai. Jie elgiasi sava
naudiškai ir nedemokratiškai, nes 
piktnaudžiauja demokratine tvarka. 

Rojų žemėje sukurti žadantys politikai 
elgiasi amoraliai. 

Klausimas, kuris šiandien aktualus 
daugeliui: o kas gi turėtų vykti, kad 
rinkėjai nebūtų kvailinami, o politi
kai nesiektų sau naudos jų nežinoji
mo sąskaita? Kantiškosios apeliacijos 
į politiko moralę bei sąžinę mažai ką 
gali padėti. Jau prieš daugiau kaip du 
šimtus metų buvo aktualios tos pačios 
politiko moralumo problemos, kai Im
manuelis Kantas išskyrė du politikoje 
veikiančiųjų tipus: moralinį politiką 
ir politinį moralistą, skirtumą tarp jų 
apibrėždamas kaip skirtumą tarp mo
ralaus elgesio ir naudojimosi morali
ne (gėrio) retorika pridengiant egoisti
nius tikslus. 

Skundžiantis neva nieko neišma
nančiais rinkėjais, yra pražiūrima, ko
kia skurdi Lietuvoje yra politinių deba
tų, diskusijų erdvė. Lietuvoje politinio 
gyvenimo ydos gerai išryškėjo, kai ly
giagrečiai rinkimų kampanijai Lietu
voje vyko JAV prezidento rinkimų de
batai. Palyginus tapo akivaizdu, kad 
diskursas, kuris yra įsigalėjęs Lietuvos 
politikoje, yra grynai propagandinis, 
emocinis ir neracionalus. Prieš Seimo 
rinkimus debatuose tik retais atve
jais buvo mėginama diskutuoti su opo
nentais, demaskuoti jų mažai pagrįs
tas kalbas ir argumentus. Debatai net 
nevyko, o juose dalyvaujantieji ne tiek 
diskutavo su oponentais, kiek stengėsi 
„prastumti“ savo idėjas, ir tai buvo bū
dinga visų partijų atstovams. Tokioje 
situacijoje net praprusęs rinkėjas ne
galėjo susigaudyti, kas yra kas, neišgir
do argumentų bei faktinių  duomenų. 

Politikams labai patogu galvoti, kad 
rinkėjas yra emocingas, kvailas, gal
vojantis vien apie trumpalaikius tiks
lus, nes tuomet galima pateisinti savo 
tingumą žmonėms suprantama kalba 
aiškinti nuostatas bei programas ir da
lykiškai diskutuoti su oponentais. Tad 
nieko nuostabaus, kad rinkėjai priima 
tokius sprendimus, kurie ir pasirodo 
kaip „bausmė“, nes jie neturi jokių aiš
kių racionalių kriterijų pasirinkimams, 
tad sprendžia pagal tai, kurio politiko 
pasekta pasaka yra gražesnė. 	
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Tautos valia – tai vienas posakių, kuriuo labiausiai
piktnaudžiavo visų laikų intrigantai ir visų epochų 

despotai.
Alexis de Tocqueville1

Ar nevertėtų pagalvoti, kad būtent trispalvė taptų 
LTSR vėliava?

Atimtume paskutinį simbolį iš mūs separatistų, 
nacionalistų ir ekstremistų.

Algimantas Čekuolis2

vietoj įžanGos:  
in MeMoRiaM stasiui LozoRaičiui

Kartą, žingsniuodamas Gedimino prospektu Seimo 
link, sustojau ties prospekto sankryža su J. TumoVaiž
ganto gatve prie namo, kuriame beveik prieš dvide

šimtmetį teko bemaž du mėnesius kasdien praleisti po 
šešiolika aštuoniolika valandų. Dabar čia – „Šviežia 
kava“, tad užsukau išgerti puodelį espreso. Prie staliu
ko, žvelgdamas pro langą į nenutrūkstamą spalvingą 
automobilių ir praeivių srautą, mintimis nuklydau į 
praėjusio amžiaus 1993iųjų žvarbų rudenį. Šiandien 
šioje erdvėje dvelkia švara, skamba modernus acid jazz, 
sklinda malonus kavos aromatas, o tą rudenį smilko ci
garetės, nuolat čirškė laidiniai telefonai ir tylėjo užsuk
tas radijo taškas. Kavos, žinoma, irgi buvo. Retkarčiais 
ir Ritos (Dapkutės) picų.

Tada šioje vienoje judriausių Vilniaus gatvių auto
mobilių būta kur kas mažiau ir ne tokių prabangių. 
Transporto srauto pilkumoje nebent išsiskirdavo tvis
kantis komercinio Vilniaus banko limuzinas, kuriuo į 
šiame pastate įsikūrusį Stasio Lozoraičio rinkimų štabą 
tvarkyti piniginių reikalų atvažiuodavo mums talkinusi 
finansininkė. Užtrukusi keliasdešimt minučių, palikda
ma nesuvokiamai prabangų kvepalų šleifą buhalterė 
atsisveikindavo. Lyg juodai baltame begarsiame filme 
negalėdavau išgirsti, kaip tyliai užsidaro tobulo auto
mobilio durelės ir mašina iščiuožia iš kiemo.

Tuo tarpu mūsų kandidato transporto priemonė iš 
bendro srauto niekuo neišsiskyrė. Tai buvo skolintas, 
apynaujis, tamsios vyšnių spalvos „žiguliukas“, kuriuo 
Lozoraitis važiuodavo į savo keliones po Lietuvą su
sitikti su rinkėjais pagal mano paruoštą ir kruopščiai 
suderintą maršrutą. Automobilį kartu su asmeniniu 
vairuotoju Algiu Lukoševičiumi kampanijos laikotar
piui perleido Vitas Tomkus – dienraščio Respublika 
vyriausiasis redaktorius. Tiesa, ir apsaugos automobi
lis su asmens sargybiniais lydėdavo prezidentinį žigu
liuką, nepaisant paties Lozoraičio prieštaravimų. Šiose 
daugiadienėse kelionėse ambasadorių kartu su žmona 
Daniela globodavo specialiai iš Jungtinių Valstijų atvy
kusi asistentė Danielė Bieliauskaitė.

vieno (ne)suGRįžiMo istoRija
Fragmentai

Vidmantas Staniulis

vidMantas staniuLis (g. 1960) – visuomenininkas, všį „efek-
tyvi politika“ direktorius. savo atsiminimus buvęs verslininkas, 
politikas, sąjūdininkas, joniškio kultūros namų direktorius, roko 
muzikantas pradėjo rašyti NŽ-A redakcijos paakintas („suvaik-
dintas rokas“,  2012, nr. 4; „Politikos gimimas“, 2005, nr. 5).  
šiame numeryje skelbiame trečiąjį jo atsiminimų fragmentą, 
skirtą pirmiesiems LR Prezidento rinkimams 1993 m. šioje sri-
tyje atsiminimų autorius tada buvo jau  sukaupęs patirtį: kaip 
sąjūdžio seimo narys dar per 1989 m. vasario rinkimus į ssRs 
Liaudies deputatų suvažiavimą buvo Romualdo ozolo patikėti-
nis apygardoje. 1989-12-23 pradėjęs dirbti LPs joniškio tarybos 
atsakinguoju sekretoriumi, 1990 m. pavasarį jau kaip profesio-
nalas tampa sąjūdžio kandidatų rinkimų į joniškio rajono savi-
valdybės tarybą štabo vadovu ir rinkimų į LR aukščiausiąją ta-
rybą joniškio apygardoje kampanijos organizatoriumi. 1990 m. 
gegužę tapęs sąjūdžio bendražygio, aukščiausiosios tarybos 
deputato Gintaro Ramono padėjėju-sekretoriumi joniškio rin-
kimų apygardoje, nepasitraukia iš rinkimų srities: 1991-10-16 
su Lietuvos delegacija, vadovaujama parlamentaro eugenijaus 
Petrovo, stebi pirmuosius armėnijos Respublikos Prezidento 
rinkimus, kuriuos laimėjo Levonas ter Petrosianas. Per 1992 m. 
rudens neeilinius seimo rinkimus buvo Centro judėjimo rinki-
mų kampanijos organizatorius, kaip šios jėgos atstovas dirbo ir 
stasio Lozoraičio rinkimų štabe.

PolItIka

1 alexis de tocqueville, Apie demokratiją Amerikoje, iš prancūzų 
kalbos vertė valdas Petrauskas, (ser. Atviros Lietuvos knyga), vilnius: 
amžius, 1996, p. 66.

2 iš algimanto čekuolio pasisakymo LkP Ck sekretoriaus Liongino 
šepečio susitikime su sąjūdžio iniciatyvine grupe 1988 m. birželio 
17 d.; žr. Lietuvių tauta, kn. 3: Sąjūdžio gimimas, sudarė algimantas 
Liekis, vilnius: [s. l.], 1998, p. 133.
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Šiandien čia daug kas iš esmės pasikeitę: rekonstruo
tas Gedimino prospektas, šalia iškilęs milžiniškas URM 
priestatas ir t. t. Tačiau pati Lukiškių aikštė išliko be
veik nepakitusi, tie patys raudoni smulkintų plytų skal
dos takeliai, stalininio laikotarpio šviestuvai, rodos, tik 
vakar nukeltas Lenino paminklas3. Neseniai priešais 
Muzikos ir teatro akademiją (jeigu pažvelgtume pro 
tuomečio štabo langus – pamatytume) atsirado bron
zinis paminklinis suoliukas mirusiam Vytautui Ker
nagiui atminti. Šis tik kartą buvo užsukęs į Lozoraičio 
štabą vakaroti, mums laukiant įvykusių rinkimų rezul
tatų: atsinešė magnetofono juostelę ir leido savo dainas:

Purpurinis vakaras varva,
Lyg aplietas aviečių sultimis. 
Ant akmens šiąnakt dėsime galvas, 
Po žvaigždėm šiąnakt gulsimės.4

Pakeliu kavos puodelį prie lūpų, o priešais – lyg mi
ražas iškyla vaizdinys: iš anapus ateina Lozoraitis ir 
Kernagis, abu atsisėda ant bronzinio suoliuko ir žvelgia 
į Valstybinės konservatorijos pastato balkone stovinčią 
komunistinės nomenklatūros veikėjų plejadą, čia susi
rinkdavusią sveikinti Lenino prospektu žygiuojančių 
liaudies žmonių masių Spalio socialistinės revoliucijos 
metinių ar darbo žmonių solidarumo šventės Gegužės 
1osios proga. Tarp „Grupės draugų“ – ir LKP CK sek
retorius Algirdas Mykolas Brazauskas – būsimas Lo
zoraičio varžovas pirmuosiuose nepriklausomos Lietu
vos Respublikos Prezidento rinkimuose5. Po akimirkos 
vaizdas išblėso.

Antrieji atkurtosios nepriklausomybės metai. Itin ne
drąsu ir atsakinga atverti šio permainingo laikotar
pio atsiminimus. Nedrąsu, nes praėjo palyginti nedaug 
laiko, o įvykių būta išties sudėtingų. Atsakinga, nes 
asmeninės patirties bei vertinimų gija labai plona ir 
trapi. Prisimenu, jog tą rudenį sunku buvo asmeniškai 
priimti užgriuvusią realybę, patikėti, kad grįžta komu
nistinės praeities jėgos ir mėgina pateisinti tai kaip de
mokratijos laimėjimą bei pažangos triumfą. Supratau, 
kaip menkai išmanau „didžiosios politikos“ vingrybes! 
Viduje nenorėjau susitaikyti, stengiausi kažkaip slėpti 
užplūdusį nusivylimą. 

Skamba paradoksaliai, tačiau „dainuojanti revoliuci
ja“ supriešino „mielus Lietuvos žmones“. Porevoliucinė
je spaudoje nuolat buvo diegiamas požiūris, kad valsty
bė po „istorinės klaidos“ patekusi ne į tas rankas, kad 

visuomenė esanti suskaldyta, grėsmingai artėjanti de
šiniųjų diktatūra ir panašaus pobūdžio „pranašystės“. 
Vienybė ir santarvė šioje susipriešinusioje terpėje tapo 
bene dažniausiai kartojamais burtažodžiais, nors tikroji 
jų prasmė ir turinys politikos „žonglieriams“ mažai te
rūpėjo. Sudėtingą situaciją iš esmės sąlygojo galutinė 

Lietuvos komunistų transformacija į Demokratinę dar
bo partiją ir naujo/seno lyderio Brazausko fenomenas. 
Tikriausiai visi mena jo išmintį – „žingsnis po žingsnio“ 
į suverenitetą. Vakarykščiai komunistai savo strate
giniams tikslams įsitvirtinti valdžioje ciniškai naudo
jo visas priemones: net Katalikų Bažnyčios hierarchų 
autoritetą (kardinolas Vincentas Sladkevičius), nepai
sydami to, jog dar vakar vietiniai KGB vyrukai klojo 
partiniams sekretoriams ant stalų ataskaitas apie se
kamus katalikus6. 

Lietuvos Respublikos užsienio paso ketvirtasis puslapis. 
nuotraukos, dokumentai ir kita medžiaga iš autoriaus 

asmeninio archyvo

vieno (ne)suGRįžiMo istoRija

3 Paminklas Leninui išmontuotas 1991 m. rugpjūčio 23 d. aikštės 
centre šešių metrų aukščio proletariato vado skulptūra (skulptorius ni-
kolajus tomskas, architektas vladislovas Mikučianis) atsirado 1952 m., 
vietoj paminklo maršalui józefui Piłsudskiui. apie stalininius šios erdvės 
pertvarkymo planus detaliau plg. Marija drėmaitė, vaidas Petrulis, jū-
ratė tutlytė, Architektūra sovietinėje Lietuvoje, vilnius: vilniaus dailės 
akademijos leidykla, 2012, p. 67–69.

4 vytautas kernagis, „Purpurinis vakaras“, tekstas dalios saukaitytės.
5 šių rinkimų kampanijos interpretaciją politinės estetikos požiūriu žr. 

vaiva Bylaitytė, „Lyderio nunykimas Lietuvos politinėje arenoje, arba kodėl 
nebeliko nei į ką žiūrėti, nei ko klausytis”, in: NŽ-A, 2012, nr. 2, p. 114–118.

6 Pvz., LssR kGB joniškio r. skyriaus viršininko i. samuilovo raštas 
LkP joniškio r. i-am sekretoriui a. Guščinui apie žagarės bažnyčios 
klebono kun. Gudanavičiaus veiklą, in: LYA, f. k-11, ap. 1, b. 950, l. 1, 



462 naujasis židinys-aidai  2012  /  7

1992ųjų pavasarį Sąjūdžio dvasia, pakylėjusi ir vie
nijusi atgimusią Lietuvą, traukėsi iš mūsų padangės lyg 
kamuolinių debesų virtinės vėlyvą rudenį. Artėjo šalčiai. 

Paimu į rankas aplanką, kuriame laikau asmeninį 
to meto archyvą, fragmentiškus užrašus, iškarpas, ma
žas smulkmenas. Pirmas pasitaikęs dokumentas tik 
sąlygiškai sietinas su šiuo laikotarpiu. Tai – Lietuvos 

Respublikos užsienio pasas. Rudo kartono viršelis su 
įspaustu Vyčiu, juodos raidės, nestandartinis formatas. 
Atsitiktinai atverčiu ketvirtą puslapį. Jame – smulkiu 
šriftu lietuvių ir prancūzų kalbomis: „Valstybės, kuriose 
pasas galioja“ ir spaudas „Tinka keliauti į visas šalis“. 
Puslapio apačioje – „pasą davusio valdininko“ išskaito
mas parašas ir spaudas „Atstovas prie Šv. Sosto“. 

Sovietmečiu šis pasas ne vienam lietuviui užsienyje 
buvo brangenybė, atverdavusi laisvo pasaulio vartus, 
vienintelė sąsaja su pražuvusia valstybe. Vilties ir iš
likimo simbolis, įkūnytas piliečio orumo ir nesusitai
kymo liudijimas. Retas dokumentas taip neatsiejamas 
nuo konkretaus asmens – Stasio Lozoraičio. Jis taip ir 
vadinamas – Lozoraičio pasas. 

Diplomatų Lozoraičių šeima ilgus metus išlaikė Lie
tuvos Respublikos teisę išduoti šį Vakarų pasaulyje 
pripažintą oficialų dokumentą, patvirtinantį jo turėto
jo asmens tapatybę ir pilietybę. Dabar jo vieta – dūlėti 
archyve. Ką toji Lozoraičių ištikimybė reiškė atkurtai 
Lietuvai? Žinome menkai, suvokiame paviršutiniškai. 
Laikome, jog tuo domėtis – istorikų prerogatyva.

Tarp šūsnies popierių – ryški raudonos spalvos juoste
lė – paprastas lipdukas, taip ir nepriklijuotas kur nors 
automobilyje ar ant telefono būdelės stiklo prezidento 
rinkimų kampanijos įkarštyje, todėl išlikęs: „Stasys Lo
zoraitis – prezidentas, kuris suvienys“ 1993 02 147. 

Gerai, kad nereikia kalbėti, – lyg graudumas spau
džia. Kaip ir tą žvarbią, tačiau saulėtą vasario dieną, 
kai keliolika žmonių, rinkimų kampanijos bendradar
bių, susirinkome į tuščią, nykų Vilniaus oro uostą išly
dėti Lozoraičio skrydžiui namo į Vašingtoną po pralai
mėtų prezidento rinkimų. „Vilties prezidentas“ stengėsi 

būti žvalus, juokavo. Tačiau akys – liūdnos. Niūriame 
lietuviškame peizaže neįprastai atrodė šiltas Danielos 
žvilgsnis. Prasegtas ambasadoriaus rudeninis paltas, 
be pirštinių. (Po keleto dienų radau jas savo automo
bilyje užkritusias tarp sėdynių.) Sunku pasakyti, ką 
jis mąstė lietuviškos žiemos šalčio persmelktas. Be to, 
prasta savijauta po keisto užkandžio „Draugystės“ vieš
bučio kambaryje neleido paslėpti didžiulio nuovargio ir 
išsekimo, patirto rinkimų kampanijos bruzdesyje, pėd
sakų. Prieš išsiskirdami, bandėme persimesti vienu 
kitu nereikšmingu žodžiu. Nepamenu. Atsisveikinome. 
Nueidamas į lėktuvą Lozoraitis atsigręžė, dar kartą 
peržvelgė mus pasiliekančius. Stasio Lozoraičio dau
giau nebemačiau.

neatsakyti kLausiMai

 Pirmas atmintyje iškilęs akibrokštas – netikėtai iš
skristi buvo priverstas mūsų štabo vadovas. Nesulau
kęs prezidento rinkimų kampanijos pabaigos Valdas 
Adamkus skubiai sugrįžo į valstijas. Oro uoste jį išlydėti 
neturėjome laiko – buvo pats agitacinis pikas. Galimas 
daiktas, kad JAV administracija tiesiog atšaukė aukš
tą savo aplinkosaugos agentūros pareigūną, aktyviai 
dalyvavusį kitos valstybės politikoje. Tačiau anuomet 
viešumoje sklandė tiesmukiška versija, kad Adamkų 
įskundęs naujos valdančiosios Seimo daugumos atsto
vas daktaras Kazys Bobelis, turėjęs savų praeities sąs
kaitų su potencialiu konkurentu iš Santaros-Šviesos 
federacijos. Gali būti, kad radikalus išeivijos patriotas 
taip siekė pademonstruoti išskirtinį lojalumą būsimo 
prezidento Brazausko aplinkai. Ilgametis (1979–1992) 
VLIK‘o pirmininkas, sugrįžęs į Lietuvą, staiga tobulai 
perprato naują politinę konjuktūrą ir, kaip netruko pa
aiškėti, pats ėmė puoselėti nemenkas ambicijas (Seimo 
narys, Užsienio reikalų komiteto pirmininkas, kandi
datas į prezidentus...). Todėl manęs tuo metu iš dalies 
nestebino, kad daktaras, būdamas įžvalgus bei užgrū
dintas egzilio politikas, galėjo taip niekingai pasielgti 
su oponentu: nuolatinės rietenos buvo, deja, ir išeivijos 
lietuvių organizacijų kasdienybė8. 

Lozoraitis, žurnalistų klausiamas, šio incidento nesu
reikšmindamas atsakydavo maždaug taip: „Adamkus 
išvyko todėl, kad nenueitų vėjais pigesnis, išankstinis 
numatytai datai įsigytas lėktuvo bilietas“. Bet kokias 
insinuacijas dėl mįslingojo savo rinkimų štabo nario 
veiklos neigė ir pagrindinis rinkimų konkurentas Bra
zauskas: „Tai dar vienas mitas“9.

Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų kampanijos vizualinė 
atributika – lipdukas

vidMantas staniuLis

2; cit. pagal: www. http://www.kgbveikla.lt/lt/joniskis. šioje interneto 
svetainėje publikuojama apie 80 vertingų dokumentų vien apie kGB 
kovą prieš katalikų Bažnyčią ir religines bendruomenes.

7 apie šių simbolių reikšmę kitos kartos Lietuvos žmonėms plg. to-
mas vaiseta, „ženkliukų kolekcija: šis tas apie 1984-ųjų kartą“, in: NŽ-
A, 2010, nr. 7–8.

8 kGB aktyvumas ir pasiekimai šioje srityje – atskiro tyrinėjimo klau-
simas. daug įstabios medžiagios šiuo klausimu galima rasti mėtoje in-
terneto svetainėje kgbveikla.lt.

9 algirdas Brazauskas, Penkeri Prezidento metai: Įvykiai, prisimini-
mai, mintys, vilnius: Pradai, 2000, p. 33. Brazausko rinkimų štabui va-
dovavo Gediminas kirkilas ir Raimundas Rajeckas.
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Tačiau svarbiausia, kad apie kokį nors panašų nu
tikimą atsiminimuose nė neužsimena ir pats Adam
kus. Todėl gal ir paprasčiau jo netikėtą anuome
tinį išvykimą paaiškinti tiesiog kitokiu politinių 
tikrenybių matymu, kurio aš, tada pernelyg įsijautęs 
į politinę situaciją, galėjau ir nesuvokti. Savo atsimi
nimuose pagrindinė Lozoraičio rinkimų kampanijos 
figūra ir artimas bičiulis tą anuometinį matymą at
skleidė atvirai: „Važiuodamas į Lietuvą žinojau, kad 
Stasiui Lozoraičiui beveik nėra galimybių laimėti rin
kimų. Manau, giliai širdyje jis tai jautė ir pats, nors 
šia tema mes vengėme kalbėti. Pasakyčiau: įvyko ste
buklas, jei Stasį Lozoraitį būtų išrinkę prezidentu“10.

Tačiau aš pats, kitaip negu Adamkus, tuomet buvau 
tikrai įsitikinęs, kad dauguma žmonių Lietuvoje iš tiesų 

nori išsivaduoti iš komunistinių patamsių, todėl yra pasi
ryžę prezidento rinkimuose pasisakyti už Vakarų demo
kratijos vertybes. Tad ir tikėjausi ne stebuk lo, – priešin
gu atveju nė nebūčiau įsijungęs į abejotiną kampaniją.

Be abejonės, skaudu, kad viskas taip baigėsi. Neap
leidžia savigrauža, kad pernelyg lengvai tą žmogų pra

radome. Galėjome kiekvienas pasielgti truputį kitaip, 
jautriau, daugiau meilės parodyti. Galbūt pabandyti 
atskleisti daugiau tiesos ir taip sulaikyti nuo klaidingo 
žingsnio. Tačiau kaip sunku buvo visoje toje sumaištyje 
susigaudyti, atpažinti kas tikra, atskirti slypintį melą, 
suvokti cinizmo mastus.

 Šiandien vis dėlto imu abejoti, kad tą vėlyvą rude
nį Lietuvoje būta laisvo piliečių pasirinkimo. „Istori
nės klaidos“ pranašysčių pakurstyta politinė atmosfera 
1990 m. pabaigoje išaugo į parlamentinę rezistenciją. 
Buvusių Sąjūdžio bendražygių nesutarimai ir tarpusa
vio neapykanta didino įvairių visuomenės grupių susi
priešinimą, kuris iš tiesų buvo pasiekęs pavojingą ribą. 

Kaip galėjo pasisukti valstybės atkūrimo kelias, jei 
politika daugiau būtų buvusi grįsta atsakingumu ir 
sutarimo paieška nei ambicijomis? Ar bandėme tai ap
mąstyti? Šių įvykių daugiau ar mažiau kiekvienas esa
me paliestas. Atsakingas – taip pat. Tad ar tuomet bu
vome pasiruošę atvirai priimti tai, kuo Lozoraitis su 
mumis galėjo pasidalyti?

Neatsakytų klausimų, kaip ir šiandien pikta lėmu
siais atrodančių ženklų netrūksta. Nelemtas plikle
dis ar paprasčiausias mūsų nerūpestingumas – ir štai 
pirmosiomis kampanijos dienomis sulaužyta Danielos 
ranka, paslydus Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo 
katedros šventoriuje. Šis nelaimingas atsitikimas Bra
zausko tėvonijoje, galima sakyti, tik atvykus ambasa
doriaus žmonai, gerokai sugadino visos komandos nuo
taiką. Po to – sunkiai paaiškinamas paralelinio rinkimų 
štabo atsiradimas bei keisti išpuoliai blaškė ir taip ne
gausias rėmėjų pajėgas. O kur dar minėtas Adamkaus 
pasitraukimas iš kovos nesulaukus rinkimų kampani
jos pabaigos. Ir pagaliau – klaikus Lozoraičio apsinuodi
jimas „Draugystės“ viešbučio patiekalu – įdarytu virtu 
kiaušiniu su majonezu – balsavimo dieną, vasario 14
ąją. Lyg piktojo pranašo ženklai, lydėję šiuos rinkimus. 

Kodėl neapsaugojome? – kirba asmeninės kaltės kar
tėlis. Tą atmintiną vakarą užėjau į ambasadoriaus 
kambarį „Draugystėje“ kviesti kartu sulaukti balsavi
mo rezultatų štabe, tačiau Lozoraitis sakė praleisiąs 
viešbučio kambaryje, pagulėsiąs, tikisi greitai atgauti 
gerą savijautą. Neįtariau nieko bloga. Kodėl buvau toks 
naivus? Kodėl iš karto nebandėme kreiptis į medikus, 
kad būtų atlikti nuodugnūs tyrimai, nustatyta tikroji 
apsinuodijimo priežastis? 

 „Esu įsitikinusi, kad Stasio sunegalavimas Vilniuje 
per rinkimus ir tolesnė liga yra susiję“, – Lietuvos ryto 
žurnalistams yra sakiusi Lozoraitienė. Siaubinga sąsa
ja. Po Lozoraičio mirties atliktų tyrimų rezultatai paro
dė staigią cheminės kilmės kepenų vėžio formą11. Be to, 

stasio Lozoraičio rinkimų štabo vadovo valdo adamkaus 
laiškas vidmantui staniuliui, 1993-03-01

vieno (ne)suGRįžiMo istoRija

10 valdas adamkus, Likimo vardas – Lietuva: Apie laiką, įvykius žmo-
nes, kaunas: santara, 1997, p. 195.

11 stasys Lozoraitis mirė 1994-06-13 vašingtone. Palaidotas jav, ko-

nektikuto valstijoje, Putnamo kapinėse, o 1999-06-15 perlaidotas kau-
no Petrašiūnų kapinėse.
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teko girdėti apie mįslingą skrodimo duomenų, paimtų 
tolesniems tyrimams, dingimą.

Įkarštį kiek atvėsina priešingas Adamkaus liudiji
mas: „Jo mirtis man buvo visiškai nelauktas gilus su
krėtimas. Tačiau vėliau pasigirdusias kalbas, kad neva 
jį galėjo kas nunuodyti, laikau nesąmone. Esu tai pa
reiškęs viešai“12. Nejau Lozoraitienė prezidento rinkimų 
išvakarėse iš tiesų nežinojo, kad jos vyras sunkiai serga? 

Beje, su sveikatos tema šiame rinkimų laikotarpyje 
susijęs ir vienas gana kurioziškas atvejis, galėjęs iš tie
sų pasibaigti tragiškai: Brazauskas, „grupės draugų“ 
patartas, spaudžiant speigui šoko maudytis ledinėje 
Baltijos jūroje, kad paneigtų įvairius gandus ir įrodytų 
savo sveikatos pranašumą. Žinoma, fotografų ir žurna
listų akivaizdoje13.

aMBiCijos, kėsLai, tiksLai

Iš istorinės patirties žinoma, kad komunistai, siekda
mi savo tikslų, yra neprilygstami savąja klasta. Suma
nymas kviesti į Lietuvą kandidatuoti prezidento rinki
muose ambasadorių Stasį Lozoraitį užgimė tamsiuose 
politikos užkulisiuose, kuriuos praskleisti – ne kiekvie
no nosiai. Taip pat ir ne mano. Tačiau žinoma, kad pla
no sumanytojai pasirenka vykdytojus, kuriuos atpažinti 
ilgainiui nėra sunku ir paslaptingų sandėrių esmė pa
mažu aiškėja.

Komunistinės prigimties LDDP, triuškinamai laimė
jus neeilinius Seimo rinkimus, reikėjo nesustoti ir ženg
ti toliau – įtvirtinti pergalę visais lygiais, įstumti į kam
pą politinių oponentų likučius. Todėl ambicingoje LDDP 
stovykloje nekantriai buvo laukiama savo vedlio ryžtin
go apsisprendimo. 

Žinojau, kad mano kandidatūrą priešiškai sutiks 
Seimo rinkimuose triuškinamą pralaimėjimą paty
rusios dešiniosios jėgos, tačiau taip pat suvokiau, kad 
rinkėjų dauguma tebėra mano pusėje. Reikėjo netu
rėti jokių ambicijų, kad atsisakytum atsiradusios ga
limybės įrodyti piktiems oponentams, jog Brazauskas 
ne blogiau už juos puoselės demokratiją, valstybės 
nepriklausomybę ir saugumą, stengsis ją integruoti 
į Vakarų pasaulį nerodant liežuvio Rytams, nerems 
jokių monopolinių pretenzijų į tiesą, patriotizmą, ta
riamų priešų ieškotojus. Eilinį oponentų gąsdinimą, 
kad mano prezidentavimas grąžins Lietuvą į praeitį, 

nustelbė bendraminčių drąsinantys balsai. Gal kai 
kas palaikys mane nekukliu, bet pateiksiu tuo metu 
daugelio žmonių išsakytą panašią frazę: „Balsuodami 
už LDDP, mes visų pirma balsavome už Brazauską. 
Eikit į rinkimus ir laimėsite dar didesniu skirtumu. 
[...] Tad korta, be jokių abejonių, buvo mesta. Liko tik 
apsidairyti, kas bus konkurentai.14 

Akivaizdu, kad šis Brazausko mąstymų fragmentas 
išsamiai neatspindi viso aplinkybių spektro, kaip iš 
tiesų buvo tiesiamas jo kelias į prezidentūrą. Tačiau 
matyti, jog užgautos asmeninės buvusio „priklausomos 
Lietuvos vadovo“, kaip jis pats save vadina, ambicijos 
čia bus atlikusios ne paskutinį vaidmenį.

Visai kita dvasia ir motyvais paremtas Vytauto 
Landsbergio svarstymas, išsakytas Kalėdų išvakarėse 
interviu Radiocentrui:

Jau kuris laikas kalbama apie Lietuvos ambasado
rių Amerikoje Stasį Lozoraitį. Esu jau pasakęs televi
zijai ir galiu pakartoti, kad jeigu LDDP kandidatas ir 
Landsbergis nekeltų savo konkuruojančių kandidatū
rų, užleisdami pirmenybę Stasiui Lozoraičiui, tai san
tarvės labui Lietuvoje būtų žengtas didelis žingsnis. 
Sudėtingame laikotarpyje, kuriame dabar gyvename, 
kupiname politinių kovų ir visokių grėsmių, gali ras
tis ir dar kitokių, visai ypatingų vienijančių tautą pa
siūlymų. Ką veiktume, jeigu išeitų į viešumą mintis, 
jau kuris laikas svarstoma Lietuvos politikų: ar nebū
tų įmanoma susitarti ir nekonkuruoti, o iškelti pavojų 
laikotarpiui į prezidentus šviesų ir energingą žmogų, 
aukštą Lietuvos katalikų Bažnyčios hierarchą?15

Ilgainiui tapo aišku, kad pats opozicijos lyderis Lands
bergis, dėl kurio ambicijų tapti Prezidentu, pasak Bra
zausko, „niekas neabejojo“, priims visų pirma valstybės 
labui palankiausią sprendimą.

Būsimų Respublikos prezidento rinkimų išvakarėse 
naujoji dauguma ėmė įvedinėti savo „teisines normas“. 
Vienas iš tiesiogiai mane palietusių pažeidimų buvo 
sudarymas naujos, „darbiečių“ kontroliuojamos, Prezi
dento rinkimų komisijos. Konstitucija numatė tik vie
ną Vyriausiąją komisiją, kuri, be abejo, turėjo rūpintis 
visais ir visokiais rinkimais bei referendumais. Ji jau 
buvo organizavusi ir Seimo rinkimus, ir referendumą 

vidMantas staniuLis

12 valdas adamkus, op. cit., p. 199.
13 įdomi analogija: prezidentas Rolandas Paksas per apkaltos procesą 

taip pat žiemą nėrė į ledines jūros bangas.
14 algirdas Brazauskas, op. cit., p. 23. dalyvauti Prezidento rinki-

muose taip pat pretendavo kazimieras antanavičius, kazys Bobelis, 
kazimieras Petraitis, kazimieras uoka bei Remigijus vilkaitis, tačiau 
jie nesurinko privalomų 20 000 juos remiančių piliečių parašų. Prezi-
dento rinkimų komisijai Brazausko štabas įteikė 110 571, o Lozoraičio 

patikėtiniai – 136 867 rėmėjų parašus.
15 vytautas Landsbergis, Kryžkelė: Politiniai tekstai (1992–1994) ir 

šiek tiek atsiminimų, vilnius: Lietuvos aidas, 1993, p. 371–372. ome-
nyje turimas patyręs šv. sosto diplomatas audrys j. Bačkis, nuo 1974 m. 
dirbęs vatikano valstybės viešųjų reikalų taryboje, nuo 1979 m. jos 
pasekretoriu, nuo 1988 m. jau kaip vyskupas – apaštališkuoju nunci-
jumi olandijoje.
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dėl Konstitucijos. Todėl sudarymas dar vienos – ir ne
pavaldžios Vyriausiajai – Prezidento rinkimų komisi
jos buvo daugumos nekonstitucinis veiksmas, tačiau 
tada dar nebuvo kam jį apskųsti. Aš pasirėmiau tuo 
argumentu ir atsisakiau būti kandidatas prezidento 
rinkimuose, kviesdamas visus savo šalininkus remti 
opozicijos ir bendrą visų nekomunistinių jėgų kandi
datą – Lietuvos ambasadorių JAV Stasį Lozoraitį.16

Brazauskas tik kurį laiką svarstė, „ar apsiriboti tik 
kelių savaičių trukmės laikinuoju Prezidento statu
su, ar ryžtis penkerių metų pirmojo atkurtos Lietuvos 
vadovo kadencijai“17. Sunku patikėti, kad tai buvo neį
kandama paslaptis socialdemokratų partijos vadovybei.

Vienas svarbiausių klausimų, į kurį vienareikšmio 
atsakymo nerandu iki šiol: kodėl Lozoraitis sutiko vai
dinti rinkimų spektaklyje, patirti milžinišką dvasinį 
ir fizinį krūvį, kai jau tapo aišku, kad ekskomunistai 
neatsisakys ambicijų kelti savo lyderio kandidatūros? 
Gal jį saistė duotas pažadas Adamkui, kuris pirmasis 
po eilinės viešnagės Lietuvoje parskraidino į JAV am
basadoriui socialdemokratų (?) kuluaruose subrandintą 
pasiūlymą? O gal jis tiesiog tikėjo Lietuvos žmonių pro
tingu apsisprendimu?

Netenka abejoti, kad tuo laiku politinė situacija Lie
tuvoje ir visos aplinkybės buvo visiškai nepalankios 
jėgoms, save kildinančioms ne iš buvusios sovietinės 
nomenklatūros jėgų. Virė nuožmi politinė kova – pa
saulėžiūrų, filosofijų susidūrimas. Todėl tikėtis, kad 
LDDP veikėjai svarstytų bent galimybę Brazauskui pa
sitraukti, buvo naivu. Bet į viešumą būtent iš jų pusės 
sklido liaudies susirūpinimą žadinantys gandai: neva 
„šefas“ nelabai norėtų užimti reprezentacines preziden
to pareigas, nes valstybės vadovui Konstitucija sutei
kianti ribotas galias. Labiausiai, matyt, kliuvo 84 str. 
pirmasis punktas: Respublikos Prezidentas „sprendžia 
pagrindinius užsienio politikos klausimus ir kartu su 
Vyriausybe vykdo užsienio politiką“. Užsienio politika 
niekada nebuvo Brazausko arkliukas, išskyrus, žinoma, 
„diplomatiją“ Kremliaus koridoriuose ir neaprėpiamuo
se respublikos medžioklės plotuose. 

Nors Brazauskas iniciatyvą „nominaliam reprezenta
ciniam Prezidento postui“ kviesti Lozoraitį ir priskiria 
socialdemokratams (apie juos – vėliau), manau, kad tai 
buvo politinis žaidimas svetimomis rankomis. Brazaus
kas tiesiog nė nebandė vargintis įžvelgti bei rimtai ver
tinti kitų politinių jėgų, kurios galėtų rimtai mobilizuoti 
rinkėjus, išskyrus LDDP. Argumentas, kad Landsber
giui atsisakius, visos kitos partijos nuo kairės iki de
šinės gali remti Lozoraitį, jam atrodė menkas. Niekas 
taip gerai nesuvokė situacijos partinės politinės siste

mos formavimosi užuomazgose, kaip patyrę partiniai 
šulai iš LDDP. Lietuvos žmonės politikos viršūnėms rū
pėjo mažiausiai. Ką tuomet turėjo suvienyti Lozoraitis? 
Iš vienos pusės, kad ir kaip tai atrodytų keista – LDDP 
elektoratą. Projektuojamas silpnas kandidatas, netu
rintis realios politinės atramos, buvo naudingas visų 
pirma LDDP strateginiams siekiams – pergalei dar pir
majame rinkimų ture pasiekti. Iš kitos pusės, švelniai 
tariant, nebeliktų ką vienyti.

O toms besiformuojančioms smulkioms politinėms 
srovėms reikėjo griebtis išsigelbėjimo šiaudo, kad visiš
kai neprasmegtų į politikos užribį po nesėkmingų neei
linių Seimo rinkimų. Žiniasklaidos palaikomas, visuo
menėje vyravo požiūris, kad Seimo rinkimus pralaimėjo 
dešinieji – vadinamasis Landsbergio sparnas. Tačiau, 
mano galva, neeiliniai Seimo rinkimai blogai baigėsi 
pirmiausia vadinamosioms centristinėms pretenzijoms, 
kurios, atskilusios nuo Sąjūdžio, telkėsi ir grupavosi 
tuometinės Aukščiausiosios Tarybos Sąjūdžio centro 
(20 sig natarų), Nuosaikiųjų (16), Tautos pažangos (11) 
frakcijose. Būtent šių politikų grupės daugiausia tikėjo
si iš būsimų neeilinių parlamento rinkimų, tačiau paty
rė fiasko. Partinės demokratijos užuomazgos dar nega
lėjo turėti rimtos atramos Lietuvos postkomunistinėje 
visuomenėje. Šią problemą tik patvirtino netikėtai pasi
baigę Seimo rinkimų rezultatai. Kaip mėgo juokauti tų 
laikų bendražygis vienas Centro judėjimo steigėjų, vė
liau nuėjęs dirbti užsienio politikos referentu Brazaus
ko komandon, signataras Petras Vaitiekūnas – tai buvo 
„sofos partijos“. Visi tokios partijos nariai būtų sutilpę 
ant vienos sofos arba lifte.

Reikėtų pažymėti, kad bręstant pirmalaikių Seimo 
rinkimų nuojautai, naujų politinių darinių – Nuosai
kiųjų, Centro ir Tautos pažangos judėjimų – nemenkas 
ambicijas, be jokios abejonės, kurstė vadinamieji popu
liarumo reitingai. Pavyzdžiui, likus vos mėnesiui iki 
rinkimų, konkurencija vyko paklaidos ribose: visuome
nės nuomonės tyrimai Centro judėjimui žadėjo 18,4%, 
Socialdemokratų partijai – 18,1%, o LDDP palankiai 
vertino tik nežymiai daugiau – 19,7% rinkėjų. 

Prisimenu, kaip būsimos pergalės nuojautos dvasioje 
pagrindinė Centro judėjimo ketveriukė – Mečys Lau
rinkus, Romualdas Ozolas, Egidijus Bičkauskas ir Ka
zimieras Motieka – erdviame tuomečio AT pirmininko 
pavaduotojo Motiekos kabinete tarpusavyje aptarinėjo, 
kas po rinkimų galėtų užimti Seimo pirmininko, vyriau
sybės vadovo, užsienio reikalų ministro pareigas ir būtų 
politinio spektro vidurio jėgų kandidatas į prezidentus 
(„istorinį momentą“ fiksavo mano pakviestas fotogra
fas)., Kaip mėgdavo sakyti Bičkauskas, „būsiu nepopu
liarus“18: jeigu atmintis neapgauna, Lozoraičio kandi

vieno (ne)suGRįžiMo istoRija

16 vytautas Landsbergis, Lūžis prie Baltijos: Politinė autobiografija, 
vilnius: vaga, 1997, p. 334.

17 algirdas Brazauskas, op. cit., p. 23.

18 egidijus Bičkauskas nuolat buvo „Baltijos tyrimų“ atliekamų tyrimų 
reitingų lentelių pirmajame trejetuke.
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datūra šiame pasitarime nebuvo net paminėta. Manau, 
panašių dalykų galėjo vykti ir gretimuose AT rūmų 
kabinetuose. Pavyzdžiui, kito AT pirmininko pavaduo
tojo – socialdemokrato Aloyzo Sakalo. Šiame kontekste 
paminėtini ir švediško socialdemokratijos modelio Lie
tuvoje apologeto, Sąjūdžio ekonomisto, prof. Kazimiero 
Antanavičiaus ketinimai. Netikėtai pasibaigusių neei
linių Seimo rinkimų rezultatai sujaukė visus planus. 
Tačiau ar atvėsino ambicijas?

diRBtinės sCheMos, Luoši siMBoLiai, 
žLuGusios viLtys

Buvusių komunistų gebėjimas intriguoti, žarstyti ža
rijas svetimomis rankomis buvo nepralenkiamas. Viešu
moje jie gąsdino diktatūra, rypavo, kad būtent dešinieji, 
ypač jų lyderis Landsbergis skaldo vieningą Lietuvą – 
kaip sustojusią, taip ir pasilikusią Baltijos kelyje. Visą 
atsakomybę už sovietų imperijos subyrėjimo padarinius 
ekonomikoje, socialiniuose reikaluose jie įstengė didelės 
dalies tautos akyse permesti „dešiniesiems“ (Landsber
gis ir Vagnorius sugriovė ko lūkius!19).

Įvairūs LDDP veikėjai, aršiai svaidydami kaltinimus 
kiršinimu, skaldymu, griovimu, patys labai anksti pa
mėgo vaidinti „supriešintos“ visuomenės taikytojus. Ką 
su kuo ir kokiu klausimu galėjo ir gali sutaikyti komu
nistai – atskirų svarstybų objektas, tačiau man rūpi 
pabrėžti jų esminį pačios pilietinės santarvės idėjos ne
suvokimą. Toliau į tai nesigilindamas apsiribosiu už
kabindamas tik vieną tokį  „projektą“, juoba susijusį 
su mano gimtine. Atvejis – pavyzdinis, ir viliuosi – ne 
klinikinis. Tai Santarvės fondas ir ordinas, kurį „stovė
damas Baltijos kelyje“ panūdo įsteigti naujame amplua 
mano akyse netikėtai išniręs Julius Kazėnas – buvęs Jo
niškio vykdomojo komiteto pirmininkas20, vėliau vers
lininkas, nuteistas lygtinai už finansines machinacijas, 
bet nesiliovęs skleisti „santarvės“. Partinioūkinio akty
vo auklėtinis porina, kad santarvės įprasminimo ėmėsi 
paveiktas filosofo Stasio Šalkauskio santarvės tarp tau
tų idėjos, tačiau čia už pramanytą kilmę kur kas svar
besnis nepramanytas idėjos prigijimas ir subrandinti 
vaisiai21. Štai Joniškio žemės ūkio mokykloje, kuriai 
vadovauja šlovingos praeities partinis Kazėno bend
ras Liudas Jonaitis, moksleiviai turi kolektyviai balsu 

skaityti santarvės priesaiką išstatytos fondo vėliavos 
originalo akivaizdoje, kurią mokyklai, žinoma, padova
nojo pats steigėjas. Nei su mokinių profesiniu ugdymu, 
nei su moralinių vertybių puoselėjimu ši stab meldystės 

atmaina nieko bendra netu
ri. Įsidėmėtina, kad ne tik 
niekas iš Santarvės premi
jos laureatų jos neatsisakė 
priimti, bet net ir jos (dar?) 
negavusieji ja didžiuojasi: 
štai žinomas Lietuvoje žmo
gus Viktor Uspaskich savo 
oficialiojoje kandidato į Sei
mą biografijoje nurodo esąs 
apdovanotas Šv. Vladimiro, 
Šv. Danilos ordinais, Šv. Mi
kalojaus statulėle ir... „San
tarvės“ fondo laureatas.

Bet grįžkime prie poli
tinės visuomenės „sutai
kymo“ idėjos. Į jos etaloną 
pretendavo genialusis soci
aldemokratų rinkimų „pla
nas“, kurio sužlugdymu jų 
aktyvistas Vytenis Andriu
kaitis suskubo apkaltinti 

Landsbergį, neva savąja parama sužlugdžiusį realius 
Lozoraičio šansus22. Ko buvo vertas pats planas, kokia 
tokia turėjusi būti ideali posovietinės Lietuvos valdžios 
viršūnė, nupasakojo Vytenis Povilas Andriukaitis.

1992–1993 metais Lietuvai teko sunki užduotis išsi
kovoti vietą demokratiniame pasaulyje. Tuomet gar
siai visiems sakiau, kad tokį tikslą Lietuva sėkmin
giausiai pasiektų, jeigu ministru pirmininku būtų 
Algirdas Brazauskas, nes jis labiausiai išmanė ūkį, 
Seimui vadovautų kitas žinomas Lietuvos demokra
tinės darbo partijos (LDDP) veikėjas, pedantiškas 
protokolinių dalykų specialistas Česlovas Juršėnas, 
o Stasys Lozoraitis, 40 metų praleidęs Vakaruose, 
užmezgęs pažintis su daugelio demokratinių šalių 
diplomatinėmis atstovybėmis ir užsienio reikalų mi
nisterijomis, būtų puikus Lietuvos „veidas“ pasauly
je – šalies prezidentas.23 

Lietuvos Respublikos 
Prezidento rinkimų kampanijos 
vizualinė atributika – lipdukas

vidMantas staniuLis

19 Buvęs partinis ūkinis aktyvas puikiai žinojo, kad tai pramanas. tais 
laikais buvau vienintelis joniškio rajono valdybos narys, kooptuotas 
kaip sąjūdžio atstovas. Gerai prisimenu, kaip per vieną popietę rajono 
valdyba visus „išrinktus“ joniškio kolūkių pirmininkus patvirtino laiki-
nų administracijų vadovais. Formaliai kolūkių nebeliko, o turtas, kuris 
buvo sukauptas prievartinės kolektyvizacijos ir sovietinės nacionaliza-
cijos pagrindu, tik formaliai tapo valstybės, o iš esmės liko tose pačiose 
„liaudies“ rankose. Liaudies požiūris į valstybės turtą sovietinėje visuo-
menėje plačiau nekomentuotinas.

20 apie šio veikėjo priverstinio atsistatydinimo priežastis pasakojau 
NŽ-A nr. 5.

21 tarp nuo 1994 m. teikiamo santarvės ordino laureatų – kazimieras 

vasiliauskas, vincentas sladkevičius, tėvas stanislovas, justinas Marcin-
kevičius, viktorija daujotytė, algirdas Brazauskas, aleksandras kwas-
niewskis, Romualdas Budrys, vladas vitkauskas, henrikas juškevičius, 
donatas Banionis, antanas vinkus, jonas kubilius, virgilijus alekna, 
kaliningrado ir sankt Peterburgo miestai, algimantas čekuolis, Romu-
aldas norkus, česlovas juršėnas.

22 už Lozoraičio kandidatūrą prezidento rinkimuose balsavo 38,28% 
rinkėjų, už Brazauską – 60,03%.

23 Cit. iš: arnoldas aleksandravičius, „naujasis Lieuvos vadovas kar-
tais paaiškėja ir per slaptas derybas užsienio viešbutyje“, in: Ūkininko 
patarėjas, 2009-05-05, nr. 53.
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Šis etiudas byloja, kad atskirų politinių veikėjų aro
gancija ir nepasitikėjimas demokratija buvo beribiai, 
kad ir kokioms „pažangioms“ srovėms jie būtų save pri
skyrę. Dirbtinių schemų braižytojų galvose Lozoraičiui 
buvo numatytas simbolinio prezidento vaidmuo. Tai 
patvirtina tekstas iš rinkimų lankstinuko, kurio for
muluotės buvo nukaldintos tų pačių socialdemokratų, 
besistengusių kryptingai įtakoti kandidato orientaciją 
Lietuvos politinėje situacijoje: „Kuris iš jų bus tinka
mesnis, jei pagal Lietuvos Konstituciją ir kitus įstaty
mus pagrindinė Lietuvos prezidento veikla yra Lietuvos 
užsienio politika, o ne ūkio problemos, kurios sprendžia
mos Seimo patvirtintoje vyriausybėje“24.

Taip, Lozoraitis priėmė komunistų siūlymą stoti į pre
zidento postą. Matyt, jam įtakingų komunistų veikėjų 
buvo pažadėta, kad mobilizuotas didžiausias elektora
tas parems jo kandidatūrą. Kita vertus, vertinant Lo
zoraičio asmenybę pripažintina, kad jis buvo neįkaino
jama Lietuvos valstybingumo išsaugojimo ir atkūrimo 
politinė figūra. Kaip ir Landsbergis. Tačiau, deja, tai 
nieko nereiškė vietiniams oportunistams, siekiantiems 
savų tikslų.

Ar tuomet būta vilčių, kad, staiga visiems susivieni
jus, Lietuva savo prezidentu išrinktų ne komunistinio 
sukirpimo lyderį? Kaip čekai – poetą, disidentą Vaclavą 
Havelą, lenkai – „Solidarumo“ įkūrėją Lechą Wałęsą, ar 
estai – rašytoją, kino režisierių ir istoriką Lenartą Merį. 
Vilčių – taip. Realių šansų – matyt, ne.

Mano galva, lietuvių tautos suvienyti nebuvo įmano
ma (tereikėjo nustoti ją dirbtinai kiršinti). Kalbos apie 
tariamą vienybę skambėjo kaip nuvalkiota sovietinio 
mąstymo klišė. Kovoje dėl valdžios komunistai žaidė 
nepralaimimą partiją: jeigu rinkimuose kandidatuoja 
Landsbergis – tikėtina, kad komunistai laimi, grįžta 
Lozoraitis – jis eina kaip eventualus jį atvedusių val
dančiųjų įkaitas. Todėl Landsbergio ir Lozoraičio su
priešinimas buvo visų pirma naudingas tikrajam LDDP 
vedliui Brazauskui. Tam supriešinimui buvo padėta 
nemažai pastangų. Tačiau Landsbergis, perpratęs už
mačias, žengė žingsnį, įrodantį, kad Lietuvos valstybės 
interesai jam yra svarbiau, ir paskelbė remiąs Lozorai
čio kandidatūrą. Tuomet komunistų pilkiesiems kardi
nolams prireikė nemažai pastangų įtikinti pradėjusius 
nerimauti savo rėmėjus, nesupratusius dvilypio politi
nio žaidimo niuansų, kad Lozoraičio kandidatūra rimto 
pavojaus nekelia.

štaBas

Pirklių namas Gedimino pr. 35/1 – lyg simbolizuojan
tis šią prezidento rinkimų kampaniją lydėjusių politi
nių sandėrių foną, faktiškai nebeatitiko savo istorinio 
statuso. Tai jau buvo tipiškas nutriušęs kontoros reik
mėms biurokratų užvaldytas pastatas, kokių Vilniuje 

buvo daugybė. Nežinau, kieno pastangomis Lozoraičio 
rinkimų štabo reikmėms keletas sovietinės įstaigos nu
gyventų kambarių buvo laikinai atlaisvinta. Nežiūrint 
nuklypusių kontorinių baldų ir įsisenėjusio popierių 
kvapo, čia buvo bent šilta, nes dėl siautusios ekonomi
nės krizės Lietuvoje galėjo būti ir kitaip.

Kita būstinė, pasivadinusi Lozoraičio rinkimų štabu, 
buvo įsikūrusi vos už poros kvartalų – A. Jakšto gatvėje. 
Vadovauti šiam dariniui ėmėsi Aleksandras Abišala – 
buvęs 1990–1992 m. Vyriausybės ministras be portfelio, 
neeilinių Seimo rinkimų išvakarėse pareigose pakeitęs 
ministrą pirmininką Gediminą Vagnorių.

Kodėl radosi ir atskirai veikė du kandidato į prezi
dentus Lozoraičio rinkimų štabai Vilniuje? Paaiškinti 
šią gana absurdišką situaciją nėra paprasta. Dirbda
mas Lozoraičio rinkimų štabe ir tiesiogiai  bendrauda
mas su žmonėmis miesteliuose ir kaimuose patyriau, 

kad realiai „Vilties prezidentą“, kaip ir Landsbergį, po
tencialiai palaikė tas pats dešiniųjų elektoratas. Todėl 
sunku buvo argumentuoti, kodėl Vilniuje turi veikti du 
tarpusavyje nebendraujantys to paties kandidato rin
kimų štabai. Tuo tarpu Brazausko būstinėje Barboros 
Radvilaitės gat vėje buvo trinama rankomis: sąjūdistai, 
pasipjaukite!

Iš dalies šią keistą situaciją atspindi Adamkaus per
teiktas įspūdis:

Jau pirmosiomis dienomis pajutau, jog visiems 
rėmėjams bendrai dirbti bus labai sunku. Mat kai 
atskridau į Vilnių, buvęs Lietuvos premjeras Alek
sandras Abišala, Stasio Lozoraičio neprašomas, savo 
iniciatyva jau buvo suorganizavęs jo rinkimų štabą, 
kuriam pats ir vadovavo. Iš pradžių nudžiugau, kad 

Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų dokumentas – 
patikėtinio pažymėjimas

vieno (ne)suGRįžiMo istoRija

24 stasys Lozoraitis, Naujai Lietuvai reikia naujoviško prezidento, 
(rinkimų lankstinukas).
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žmonės, nors ir nederindami savo veiksmų, kuria 
mūsų kandidatą remiančias organizacines struktū
ras. Maniau, jog pavyks visus pagalbininkus suvie
nyti į vieną komandą, o darbo per akis turėjo pakakti 
kiekvienam, kas tik pasišautų padėti mūsų štabui. 
Bet tuoj paaiškėjo, kad darniai dirbti neįmanoma, nes 
Aleksandras Abišala akivaizdžiai siekė būti Stasio 
Lozoraičio rinkiminės kampanijos vadu. Aš netroškau 
šios garbės, tačiau buvau tvirtai sutaręs su Stasiu, 
kad būsiu jo „dešinioji ranka“, be to, jutau, kad po
nas Abišala ne tik dega troškimu padėti Lozoraičiui 
laimėti rinkimus, kiek veržiasi būti dėmesio centre. 
Matyt, jam, ką tik sėdėjusiam premjero kėdėje, pir
miausiai norėjosi patenkinti savo asmenines politines 
ambicijas.25

Prisimenu, kai Adamkus, sugrįžęs iš A. Jakšto gatvės 
po susitikimo su Abišala, pasakojo jų tarpusavio pokal
bio detales, viena kurių buvo ir mano asmuo. Tada ne
suvokiau, kuo galėjau būti prasikaltęs politikos vilkui, 
tačiau supratau, kad esu bandomas įvelti į kažkokius 
intrigų brūzgynus. Kitaip tariant, esu bandomas „iš
mušti iš balno“. Šis pokalbis nupasakojomas ir publi
kuotuose atsiminimuose:

Su ponu Abišala prasikalbėjome dviese gerą valan
dą. Tačiau vos spėjau jam apibūdinti savo užduotį 
Lietuvoje, buvau tarsi šalto vandens apipiltas. Alek
sandras Abišala pareiškė, kad galime dirbti bendrai, 
tačiau mano jau pasirinktas organizacinio štabo va
dovas buvęs Aukščiausiosios tarybos seniūnas, vienas 
liberalų partijos lyderių Eugenijus Gentvilas26 esąs 
visiškai nepriimtinas toms pareigoms. Jis taip pat 
kažkodėl pareiškė nesutinkąs, kad rinkiminės kam
panijos akcijų koordinatoriumi taptų jaunas, ener
gingas Centro sąjungos atstovas Vidmantas Staniu
lis. Niekaip nemotyvuodamas savo nuomonės, ponas 
Abišala tiesiog atsainiai numojo ranka sakydamas, 
kad tai nekompetentingi ir netinkami tokiam darbui 
žmonės.27

Apie savo kompetenciją tada mažiausiai galvojau. 
Žinoma, turėjau rinkimų kampanijų organizavimo pa
tirtį, kuria galėjau pasidalyti. Matyt, tai kažkaip paste
bėjo radijo stoties Amerikos balsas lietuvių redakcijos 
Vašingtone bendradarbis Romas Sakadolskis, manau, 
vienas iš nedaugelio domėjęsis būsimais rinkimais ne 

iš savanaudiškų politinių paskatų. Jis pirmas mane ir 
pakvietė į buriamą kandidato komandą, rekomendavo 
ambasadoriui Lozoraičiui.

Su šiuo žurnalistu, jaunesniosios kartos Amerikos 
lietuvių išeivijos veikėju, tuo laiku viešėjusiu Vilniu
je, mane supažindino Laimutė Pilukaitė – Seimo nario 
centristo Egidijaus Bičkausko padėjėjasekretorė. Tai 
begalinės kantrybės mergina, tų laikų kompiuterio vir
tuozė, su kuria kartu teko nemažai paplušėti rengiant 
Centro judėjimo konferencijos Šiaulių inžinierių na
muose iškeltų neeilinių Seimo rinkimų kandidatų pa
reikštinius dokumentus Vyriausiajai rinkimų komisi
jai. Darbas iš tiesų buvo įtemptas: menkiausia klaidelė 
galėjo nulemti viso dokumentų paketo atmetimą, t. y. 
organizacijos eliminavimą iš rinkimų kovos. Patirtimi 
pasikliauti nebuvo galimybių, nes naujo rinkimų įsta
tymo procedūros (pusė Seimo narių renkami proporci
ne sistema, o kita pusė – mažoritarine, t. y. vienman
datėse apygardose) realiai buvo įgyvendinamos pirmą 
kartą. Sunkiai pakeliama atsakomybė ir nerimas slėgė, 
kol judėjimo sąrašas ir visi kandidatai vienmandatėse 
apygardose buvo sėkmingai įregistruoti: tada – džiaugė
mės. Beje, VRK kandidatų įregistravimo procedūrą pra
eidinėjome kartu su kukliu, smulkaus kūno sudėjimo, 
maloniu teisininku Zenonu Vaigausku, kuris tada buvo 
naujas LDDP atstovas rinkimams (Vaigauskas su mu
mis draugiškai pasidalijo net vertingu patarimu!). Vė
liau, kitų rinkimų kampanijų eigoje, ne kartą teko – jau 
ne taip maloniai – susidurti su šiuo žmogumi, ilgainiui 
tapusiu pagrindiniu (iki šiol) nepakeičiamu Vyriausio
sios rinkimų komisijos funkcionieriumi.

 Paaiškėjus būsimų prezidento rinkimų kandidatams, 
vieną popietę diskutuodamas su Sakadolskiu Seimo I 
rūmų 213 kabinete pasidalijau savo abejonėmis ir nuo
gąstavimais dėl labai trumpo, švelniai tariant, laiko, 
numatyto rinkimų kampanijai28. Tai buvo ypač nenau
dinga Lozoraičiui, kuris neskubėjo atvykti29, dar tik 
rengėsi kelionei į Lietuvą. Tuo tarpu laikinai ėjusiam 
prezidento pareigas Brazauskui trumpas kampanijos 
laikas buvo neabejotinai priimtinas.

Tada maniau, kad pažadas, Lozoraičiui atvykus į Lie
tuvą, pristatyti jam plataus spektro komandą, buvo 
lengvabūdiškas ir kvepėjo politine avantiūra. Turėjau 
omenyje asmenines ambicijas, gausybės interesų su
sikirtimus ir tariamo politikos spektro menką spalvų 
ryškumą. Veikiau štabas galėjo būti formuojamas tik iš 
politinių iškabų likučių, nes nekomunistinių jėgų pra

vidMantas staniuLis

25 valdas adamkus, op. cit., p. 190.
26 šiame adamkaus perteiktame epizode yra pora netikslumų: Gent-

vilas tuomet buvo nuosaikiųjų judėjimo pirmininkas, o staniulis – 
Centro judėjimo atstovas. Centro sąjunga buvo įkurta tik 1993 m. pa-
vasarį. Gentvilas į Liberalų sąjungos gretas įsijungė vėliau, tais pačiais 
metais.

27 valdas adamkus, op. cit., p. 190–191.

28 1992 m. gruodžio 3 d. naujoji seimo dauguma nustatė prezidento 
rinkimų datą – 1993 m. vasario 14 d.

29 Reiktų pažymėti, kad tuo metu Lozoraitis ėjo Lietuvos nepaprasto-
jo ir įgaliotojo ambasadoriaus jav pareigas, todėl negalėjo laisvai dis-
ponuoti savo laiku. Po rinkimų spaudos konferencijoje kaip vieną pra-
laimėjimo priežasčių Lozoraitis taip pat pažymėjo laiko stoką rinkimų 
kampanijai geriau organizuoti.
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laimėjimas neeiliniuose Seimo rinkimuose visus buvo 
gerokai išblaškęs30.

Štabas buvo suburtas spontaniškai. Jo branduolį su
darė įvairaus kalibro politinių organizacijų deleguoti 
atstovai, išskyrus vadinamuosius „dešiniuosius“, o kitą 
dalį sudarė savanoriai talkininkai ir užsienio lietuvių 
jaunimas. Prisimenu ryškiausiuosius: Eugenijų Gentvi
lą ir Virgilijų Kačinską (Nuosaikiųjų judėjimas), Joną 
Tamulį (Liberalų sąjunga), Rimantą Dagį ir Arvydą 
Akstinavičių (Socialdemokratų partija), Aidą Palubins
ką ir Vytautą Bogušį (Krikščionys demokratai), Viole
tą Gaižauskaitę (Lietuvos rytas), Darių Šilą, Edvardą 
Tuskenį (JAV) ir kt.

Mano pagrindinis darbas buvo parengti ir koordinuo
ti Lozoraičio susitikimų su rinkėjais tvarkaraščius, iki 
mažiausių smulkmenų suderinti išvykų laiką ir marš
rutus, sustyguoti darbotvarkę. Spaudos reikalus tvarkė 
Gaižauskaitė, politikos klausimus kuravo Gentvilas, 
Tamulis ir Bogušis. Žurnalistė Audrė 
Kudabienė su savo kūrybiniu bendra
žygiu ir sutuoktiniu Gintaru filmuoda
vo Lozoraičio susitikimus perpildyto
se miestelių ir gyvenviečių salėse ir iš 
atkampiausių vietovių parvežtus siu
žetus parodydavo per televiziją (regis,  
Baltijos).

Štabo vadovas Adamkus kampanijos 
eigoje taip pat išsakė pageidavimą vykti 
į kaimus ir miestelius susitikti su rinkė
jais, todėl turėjau jam paruošti atskirą 
maršrutą bei darbotvarkę. 

Tačiau būdavo momentų, kada reikė
davo staigiai reaguoti į oponentų veiklą 
ir ekspromtu koreguoti planus:

Man tos dienos taip pat buvo fizi
nės ištvermės išmėginimas. [...] Nak
vodamas tais laikais labai prastai 
šildomuose viešbučiuose smarkai 
peršalau ir buvo beprasidedąs plau
čių uždegimas. Prisigėręs stipriau
sių antibiotikų, gal antrą ligos dieną 
gulėjau lovoje ir varčiau laikraščius. 
Perskaitau vieną skelbimą ir netikiu 
savo akimis: artimiausią šeštadienį 

Marijampolėje su rinkėjais susitinka kandidatas į 
prezidentus Algirdas Brazauskas, o jį lydi Seimo na
rys Kazys Bobelis. Tai paliko sprogusios bombos įspū
dį. [...] Perskaitęs tą žinią laikraštyje, paskambino 
mūsų kelionių organizatorius Vidmantas Staniulis. 
Nutarėme, kad sekmadienį – kitą dieną po Algirdo 
Brazausko ir Kazio Bobelio apsilankymo Marijam
polėje – man, nepaisant ligos, taip pat reikia tenai 
vykti ir susitikus su žmonėmis, atsverti tą žalą, kurią 
galėjo padaryti netikėta „amerikono“ pagalba mūsų 
konkurentui. [...] Apsimuturiavęs šalikais, šilčiausiai 
apsirengęs, drauge su Vidmantu Staniuliu atvykstu 
į Marijampolę. [...] Įeiname į rūmus, kuriuose turėjo 
vykti susitikimas su rinkėjais. Tai, ką išvydau, buvo 
geriausias vaistas nuo ligos: žmonių tiek, kad net ne
telpa salėje, didžiuliais būriais susitelkę prie durų 
koridoriuose. Organizatoriai, alkūnėmis skindamiesi 
kelią, mane šiaip taip įsivedė vidun.31

Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose balsuoja kandidatas į prezidentus 
stasys Lozoraitis. 1993 m. vasario 14 d., vilnius

vieno (ne)suGRįžiMo istoRija

30 Centro judėjimo steigėjų branduolys ir rinkimų sąrašo pirmasis de-
šimtukas po 1992 m. pralaimėjimo pasuko skirtingais keliais: pirmasis 
rinkimų sąrašo numeris Mečys Laurinkus įsiliejo į besikuriančios tė-
vynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) partijos steigėjų gretas, kitas 
sig nataras – Petras vaitiekūnas – priėmė laikino prezidento Brazausko 
pasiūlymą dirbti jo komandoje užsienio politikos referentu, rašytojas 
stasys kašauskas tapo politikos savaitraščio Atgimimas vyriausiuoju re-
daktoriumi, neeilinių gabumų politikas albinas januška įsitvirtino už-
sienio reikalų ministerijoje, buvęs at vicepirmininkas kazimieras Mo-
tieka grįžo į advokatūrą, tautinių mažumų ekspertas eugenijus Petrovas 

ėmė darbuotis tautinių mažumų departamento kuruojamose srityse, 
jauniausias nepriklausomybės akto signataras Gintaras Ramonas sugrį-
žo į joniškį. Romualdas ozolas antrajame rinkimų ture šiaulių saulės 
rinkimų apygardoje tik po balsų perskaičiavimo įveikė LddP atstovą 
vytautą juškų ir tapo seimo nariu, o buvęs prokuroras, laikinasis reika-
lų patikėtinis Maskvoje egidijus Bičkauskas, įtikinamai nugalėjęs opo-
nentus vilniaus justiniškių rinkimų apygardoje, tapo seimo pirmininko 
česlovo juršėno pavaduotoju.

31 valdas adamkus, op. cit., p. 193.
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Rinkimų kampanijos laikotarpiu teko glaustis „Drau
gystės“ viešbutyje, viename iš štabo reikmėms išnuo
motų kambarių, nes nuolatinės gyvenamosios vietos 
Vilniuje tada neturėjau. Viešbutyje buvo apsistojęs ir 
Lozoraitis su žmona, kiti komandos nariai, kartu su 
ambasadoriumi atvykę į Lietuvą iš Vašingtono. 

Darbas štabe užtrukdavo iki vėlumos. Kartais į 
„Draugystę“ sugrįždavau tik gerokai po vidurnakčio. 
Panašiu laiku iš kelionių po Lietuvos kaimus ir mieste
lius sugrįždavo ir Lozoraičio ekipažas. Tautinės juostos, 
glėbiai gėlių (nors buvo žiema), naminės duonos kepa
lai, lininiai rankšluosčiai ir kitos dovanos vos tilpdavo 
automobilio bagažinėje (tekdavo pasinaudoti ir apsau
gos automobiliu).

Kartą Lozoraitis sugrįžo vėlyvą naktį, tačiau kitą 
rytą, berods, apie šeštą valandą, vėl turėjo tęsti kelio
nių maratoną – išvykti į naują maršrutą.

Bijodamas pramiegoti, atsikėliau apie penktą ryto: 
turėjau Lozoraičiui perduoti naują trijų dienų darbo
tvarkę, kažkokių popierių paketą, persimesti vienu kitu 
gyvu žodžiu su asistente Daniele (daugiausiai bendrau
davome telefonu arba faksais).

Apytamsiame viešbučio hole nustėrau, pamatęs besi
blaškantį, vienmarškinį, susitaršiusiais plaukais Lozo

raitį, kuris rankoje laikė būsimos kelionės maršrutą ir 
įpykęs man išdrožė, kad nekels kojos iš kambario į jo
kias keliones. Stovėjau it paralyžiuotas, nesumojau, ką 
daryti, tačiau akimirksniu prisistačiusi Danielė paėmė 
kandidatą už rankos ir, švelniai ramindama, palydėjo 
į kambarį. Bemaž po pusvalandžio Lozoraitis išėjo iš 

viešbučio puikios išvaizdos, elegantišku pilkos vilnos 
švarku ir juodomis, nepriekaištingai išlygintomis kel
nėmis, baltais marškiniais, pasiruošęs naujiems iššū
kiams. Gatvėje jau laukė vyšninis „žiguliukas“.

Kurį laiką jaučiausi kaip „kvailys neraliuotas“. Buvo 
gėda, kad pasinėręs į kampanijos reikalus, nesugebėjau 
suvokti, jog žmogaus ir dvasinės, ir fizinės galimybės 
turi ribas.

Kitą kartą panašiai pasijutau, kai pasibaigus rinkimų 
kampanijos agitaciniam laikotarpiui, šeštadienį prieš 
balsavimą sutikome su Brazausko štabo iniciatyva tar
pusavyje sužaisti draugiškas krepšinio rungtynes. Miš
rios sudėties komanda, paskubomis suburta iš štabo 
narių, apsivilkusi baltais trikotažiniais marškinėliais 
su aplikacija Lozoraitis 93 aikštelėje tapo lengvu grobiu 
Brazausko štabą atstovaujančiam, reguliariai krepšinį 
besitreniruojančiam mėgėjų klubui. Iš kažko pasisko
linęs numeriu per mažus sportbačius išbėgau į aikšte
lę ir, vos nubėgus nuo krepšio iki krepšio, ėmė svaigti 
galva, trūkti oro, o akyse mirgėjo kampanijos metu su
rūkyti Camel cigarečių pakeliai. Bijojau, kad tik kuris 
komandos draugų nesugalvotų perduoti kamuolio. Ko
rektiškai sutriuškinti, kartu su oponentais važiavome 
į vieną iš sporto bazių, kurioje tuo metu buvo šilto van
dens prakaitui nuplauti ir alaus atsigaivinti.

Sekmadienį, vasario 14 d., aštuntą valandą visoje 
Lietuvoje buvo atidarytos rinkimų apylinkės ir prasi
dėjo balsavimas. 

 Laiškas: vietoj PaBaiGos

Čikaga, 1993. III. 1 d.

Mielas p. Vidmantai,
rinkiminės įkaitusios nuotaikos jau ataušo, sukel

tos dulkės baigia nusėsti.
Gaila, kad turėjau taip staiga išvykti, net tinka

mai nepajėgęs Jums visiems išreikšti savo dėkingu
mo jausmų.

Tad nors šiuo laišku noriu pačiam nuoširdžiai padė
koti už tą nuoširdumą, pasišventimą. Ačiū už kiekvie
ną minutę, kurią praleidome kartu. Esu laimingas, 
kad turėjau progą susitikti ir dirbti. Tie prisiminimai 
ilgai ilgai išliks mano atminty.

Ačiū ir už tą progą Jums visiems, kurie bendrai dir
bome. Jūs praturtinote mane.

Noriu tikėti, kad dar nekartą susibursime bendram 
darbui, kai iškils reikalas Lietuvai ir Tautai.

Su dėkingumu,
Valdas Adamkus

vidMantas staniuLis

draugiškų krepšinio rungtynių, įvykusių 1993 m. vasario 13 d.,  
tarp Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų kampanijos 
kandidatų – algirdo Mykolo Brazausko ir stasio Lozoraičio –  
štabų komandų fragmentas. nuotraukoje: aidas Palubinskas, 
virgilijus kačinskas, vidmantas staniulis, jonas tamulis ir kt. 
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I

Pradėsiu nuo dviejų skirtingo tipo citatų. 

Argi Lietuva dėl to, kad būtų drauge su Lenkija, 
turi nustoti būti Lietuva? Ne. Esu lietuvis, ir tas jaus
mas manyje niekada neišnyks. Savo tėvynę myliu 
visu jaunuolio įkarščiu, visu vyro pasišventimu. Len
kiją irgi myliu ir jaučiu jai simpatiją tiek, kiek mus 
riša bendras likimas. Aš, gink Dieve, ir negalvoju apie 
atsiskyrimą, bet kviečiu drauge pamąstyti, kaip iš
bristi iš dvasios skurdo ir moralinio nuosmukio.1

Gerb. P. Redaktoriau,
Suspausta širdžia imu plunksną į ranką, kad pa

siskųsti iš susopėjusios vėlės gelmių, nes blogai de
dasi mųsų gimtinėje Lietuvoje. Tamstos, per blogai 
suprastą patriotizmą, padarėte Lietuvą mažute iš ko 
džiaugiasi mųsų priešininkai ir lenkai; priešininkai 
dėl to džiaugiasi, kad maža šalelė, susidedanti tik iš 
trijų, ir tai nepilnų, gubernijų, jiems nebaugi; Lenkai 
džiaugiasi, kad jiems netikėtai tiek pribuvo; dėl to tai 
jie apėmę lenkų laikraščių redakcijas Vilniuje lig prik
lumo skambina, kad Lietuvoje kas tik lenkiškai kal
ba, tas yra lenkas; Suprantamas dalykas, kad ir mųsų 
genijus poetus ir mokslo vyrus skaito savais, nes lie
tuviai lietuviškai kalbantieji maloniai juos jiems pa
siūlė, vien tik dėl to, kad jie priėmė lenkų kalbą nuo 
pratėvių už gimt paskaitytą, – yra tai skriauda visai 
Lietuvai, kurios Tamstos turite atlyginti, nes patįs su
tvėrėte tą persiskyrimą, o męs čia visi kenčiame. Ar 
Mickevičia rašydamas „Lietuva Tėvyne mano“, manė 

lenku esąs? ar Kondratavičia rašydamas „Lietuva, 
mano gimtoji, žemė mano šventa“, ar tas irgi jautėsi 
lenku? Ir Korotynskis ir Kasciuška ir daugelis kitų, 
taip kaip šveicaras yra šveicaru nors ir francuziškai 
kalba ir daugelis kitų tautų, taip ir męs lietuviai nie
kada neužsiginsime savo tautiškumo, nors kalbame ir 
rašome lenkiškai ir kenčiame dėlto kad mųsų Lietu
vą, Vytauto laikų Lietuvą tokią didžią, užkišo patri
jotai į kampą, atskirdami mus ir vadindami lenkais, 
mus, kurie čia už poros mylių turime Mindaugo kapą 
Mindaugo kalnu vadinamą, kurie turime Ringaldo 
statytos pilies griuvėsius Naujapilyje, o visur Lietu
vos kunigaikščių palikimus, kaip Lydoje, teip ir dau
gelyje kitų vietų; ar mažai pražuvo lietuvių lenkiškai 
kalbančių ant kartuvių, nuo kulkų, Sibyre, ar jie žuvo 
už Lenkiją? ar aš buvau Sibyre ir netekau turto, ir 
daugiau negu turto, nes netekau savo kūdykio ir visą 
gyvenimą kankinuosi, ar tas bei kam nors daroma? 
Žuvome už Lietuvą, nes lietuviai esame, laikraščiai 
tik erzina nervas vadindami mus lenkais, o jeigu kas 
parašys priešindamasis, tai užtyli tą. Kas šalį myli, 
tas stengsis, kad joje perskyrimo nebūtų, nes kitaip 
mus užčiaups draugai ar priešininkai; galime kalbėti 
įvairiomis kalbomis, bet jausti turime vaikais vienos 
motinos esą. Maloniai norėčiau mokėti ir lietuviškai, 
bet esu persitikrinusi, kad ir tie, kurie lenkiškai ne
kalba, nenukentėjo tiek už tėvynę. Be palyginimo, 
daug protingiau būtų reikalauti, kad visur ant Mic
kevičiaus paminklų užrašyta būtų, kad tai lietuvis, o 
savo šovinizmu tamstos atėmėte nuo savęs tą tiesą ir 
mus taip nuskriaudėte. Jeigu eidami sutartyje, kaip 
broliai, reikalautumėte ilgainiui įvesti į visas mokyk
las lietuvių kalbos lekcijas, tai pamažu, per patį žin
geidumą, jaunuomenė galėtų ant tiek išmokti, kad 
galėtų susikalbėti, bet teip iš karto pasirodyti prieši
ninkais daugumos, kuri tiek nukentėjo dėl Lietuvos, 
kad ne politiška ir ne krikščioniška dargi. Liūdna, 

skausMinGos skyRyBos:  
LITWINY – Lenkai iR Lietuviai

Virginijus Savukynas

kultūros IstorIja

viRGinijus savukynas (g. 1974) – istorikas, kultūros antro-
pologas, žurnalistas, politikos apžvalgininkas. dirba LRt, Lie-
tuvos kultūros tyrimų institute, intensyviai bendradarbiauja kul-
tūrinėje spaudoje ir elektroninėje žiniasklaidoje. Pagrindinis 
veikalas – „Maištininko“ mitologijos: Rolando Pakso įvaizdžiai 
(2004). NŽ-A skaitytojų dėmesiui siūlome ištrauką iš baigiamos 
rengti autoriaus knygos Istorija ir mitologijos: Tapatybės raiš-
kos XVII–XIX a. Lietuvoje.

1 Cit. pagal: antanas kulakauskas, „Lietuvos bajorija ir lietuvių tau-
tinis bei valstybinis atbudimas“, in: Literatūros teorijos ir ryšių proble-
mos: Etnosocialinė ir kultūrinė situacija XIX amžiaus Lietuvoje, vilnius: 
Mokslas, 1989.



472 naujasis židinys-aidai  2012  /  7

viRGinijus savukynas

kad ir kunigai yra atžagareiviais ir nemato, kad tik 
blėdis daroma iš tokio persiskyrimo. Eikime ranka 
į ranką, o Mickievičiaus dvasia džiaugsis danguje.2

Pirmosios citatos autorius – žymusis vilnietis Adomas 
Kirkoras – pademonstruoja klasikinį senosios Abiejų 
Tautų Respublikos piliečio mąstymo pavyzdį, būdingą 
XIX a. viduriui. Kaip matome iš antrosios citatos, ku
rios autorė (s należnym szacunkiem Litwinka pasirašiu
si) S. Wojniłowiczowa, XIX–XX a. sandūra tokiam mąs
tymui buvusi negailestinga: lietuviškasis ir lenkiškasis 
nacionalizmai nepaliko jam nei politinės, nei kultūrinės 
erdvės. Jos laiškas liudija vykus skausmingą skyrybų 
procesą ir iš to kilusį poreikį naujai apibrėžti savo ta
patybę. Matome, kaip jo autorė reaguoja į įvestą ir gi
linamą naują tapatybės ribą, atskiriančią lietuviškai 
kalbančius lietuvius nuo lenkiškai kalbančių litwinų, 
pastaruosius priskiriant prie lenkų. Tokie atskyrimai 
jai nepatinka, ji priešinasi naujoms tapatybėms (tiek 
naujai apibrėžtai lietuviškajai pagal kalbą, nors lietu
vių kalbos mokėjimo ji neišsižada, tiek jai priskiriamai 
lenkiškajai).

Lietuviškas nacionalizmas griežtai atskyrė lenkus 
nuo lietuvių. Adomas DambrauskasJakštas puikiai ži
nomoje ano meto brošiūroje Lietuvių balsas į Lietuvoje 
gyvenančius naujos generacijos magnatus, piliečius ir 
šlėktas taip rašė (beje, lenkiškai): „Lietuvis – tai lietu
vis, lenkas – tai lenkas, o dabartinė Lietuva yra ten, kur 
lietuvių liaudies lūpose skamba lietuvių kalba. Lenkas 
negali būti lietuviu, o lietuvis lenku“3.

Lydos apskrityje Lebiodkos dvarelyje XIX a. šeimi
ninkavo dvarininkų Ivanauskų šeima. Jie susilaukė 
keturių sūnų. Du jų – Jerzis ir Stanislawas save laikė 
lenkais, Tadas – lietuviu, o Vaclavas – baltarusiu. Beje, 
Tadas Ivanauskas – tai žymusis lietuvių gamtininkas. 
Tačiau čia galima paklausti ko kito: o kas buvo jų tėvai? 
Baltarusiai? Lenkai? Ar lietuviai? Ir kaip kiekvienam 
šių brolių parašyti savo šeimos istoriją? 

O ar gali būti kas simboliškiau už Narutavičių šeimos 
likimą? Vienas brolis, Stanislovas, buvo Vasario 16osios 
akto signataras, o kitas, Gabrielius, tapo pirmuoju Len
kijos prezidentu. Tiesa, po trijų dienų jis buvo nušautas. 
Kas buvo jų tėvai – lietuviai ar lenkai?

Šios šeimų istorijos, ženklinančios tapatybės pokyčius 
mūsų regione, vaizdžiai liudija tautų „gimimą“: vienas 
brolis Narutavičius prisidėjo prie Lietuvos valstybės 
kūrimo, o kitas – kūrė modernią Lenkiją. Taip pat ir 

Ivanauskų sūnus save tapatino su šiame regione išsi
kristalizavusiomis lietuvių, lenkų ir baltarusių tauto
mis. Tačiau ar nebuvo dar kažko, kas ir mirė, buvo ne
grįžtamai pamesta, tiesiog atsisakyta?

Tapo atmestas būtent buvimas ir lenku, ir lietuviu, 
tokio neaiškumo ir dviprasmybių jau nebereikėjo. Ir 
vieni, ir kiti atsispyrė nuo tam tikro bendro pagrindo, 
tačiau vėliau pasuko skirtingais keliais. Lietuviškasis 
nacionalizmas (kaip ir lenkiškasis) neigė senąją bend
rystės mintį, nubrėždamas tarp lenkų ir lietuvių, tarp 
lenkakalbių ir lietuviakalbių neperžengiamą ribą. Štai 
jau žymiai vėliau lietuvių rašytojas Antanas Škėma 
Baltoje drobulėje taip rašys apie tarpukario Lietuvą: „Ir 
mano tėvas rašė dramas. Jos buvo žiaurios ir efektin
gos. Teigiamus ir neigiamus personažus jis skirstė tau
tybėmis. Lietuvis – doras, lenkas – išdavikas, rusas – 
sadistas“4. Nuo bendrumo jausmo, negalėjimo atskirti 
lietuviškumo nuo lenkiškumo, iki išdaviko vaizdinio: 
toks kelias buvo nueitas.

Tačiau šitas kelias nebuvo neišvengiamas. Toliau no
rime pasiūlyti keletą vaizdelių, liudijančių, kad moder
nistinis „lietuvių“ ir „lenkų“ konfliktas Lietuvoje nebu
vo užprogramuotas, kad lietuviškai lenkiškoji tapatybė 
buvo rimta alternatyva vėliau įsigalėjusiems naciona
lizmams. 

II

Gabrielius LandsbergisŽemkalnis savo atsiminimus 
pradeda jam dažnai užduodamu klausimu: „Savo gyve
nimo bėgyje ne sykį buvau užklaustas, kokiu būdu aš, 
gimęs ir išauklėtas lenkų patriotinėje dvasioje, ūmai 
pasidariau karštu lietuviu“5. Jo sūnus Vytautas savuo
se atsiminimuose taip rašo: „Tais laikais, kuomet buvo 
toks patriotiškas ūpas, tėtušį atidavė į Livenbersen 
pensioną Kuršuose, ten mokė lenkiškai“6. Matyti, kad 
šeimoje vaikų likimas buvo aiškiai siejamas su lenkiška 
kultūra. Jaunajam Gabrieliui įtartinai atrodė 1863 m. 
sukilimas, tačiau kovose dalyvavęs brolis, „gražiai ap
sišarvojęs ginklais, apsivilkęs lietuvių gražiai išpuošta 
sermėga, kiek sutaikino mane su tuo sukilimu“7. Svar
biausia, jis pabrėžia save visą laiką laikęs lietuviu. Tai 
lietuviškoji tapatybė tradicine prasme: bajoras, gimęs 
LDK teritorijoje, kalbantis lenkiškai. Kad ir pabrėžda
mas savo jautrumą lietuviškumui, Landsbergis prisi
pažįsta nežinojęs, jog buvę uždrausta rašyti lietuviškai 
lotyniškais rašmenimis:

2 Lietuvos žinios, 1906, nr. 246 (564). Laiškas laikraščio 1-ame pus-
lapyje atspausdintas su redakcijos prierašu, pabrėžiančiu publikacijos 
ir joje kalbamų dalykų ypatingą svarbą, pridedant (mažesniu šriftu) ir 
lenkiško originalo tekstą.

3 [aleksandras dambrauskas-jakštas], Głos Litwinów do młodej gene-
racji magnatow, obywateli i szlachty na Litwie, wydanie 2-ie, powięk -
szone i poprawione, kowno, 1906, p. 22.

4 antanas škėma, Balta drobulė, vilnius: Lietuvos rašytojų sąjunga, 
1990, p. 180.

5 Gabrielius Landsbergis-žemkalnis, Raštai, paruošė aleksandras žir-
gulys, vilnius: vaga, 1972, p. 271.

6 vytautas Landsbergis-žemkalnis, Iš atminties ekrano: Rašyta ir pa-
sakota, sudarė vytautas Landsbergis, vilnius: versus aureus, 2009 p. 15.

7 Gabrielius Landsbergis-žemkalnis, op. cit., p. 272.
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Kad lietuvių spauda buvo užginta, man tuomet ne
rūpėjo. Kažin, ar aš tuomet žinojau apie tą užgyni
mą. Man rūpėjo greičiau, kad lenkų kalba persekioja
ma, nes viešose vietose mačiau iškabas: „Говорить по 
полски воспрещается“. Lietuvių gi rašto užgynimas 
buvo lyg nepatėmijamas. Kalbėti lenkiškai kai kurio
se vietose galėjome tik pažnibždomis, užtat skaity
ti – kiek tik norėjom. Lietuviškai kalbėt buvo galima 
visur, ir to mes liaudžiai pavydėjome, atspėdami, būk 
ji (liaudis) valdžios proteguojama, nei nenujausda
mi, kad lietuviai buvo skaudžiau daug nuskriausti, 
nes uždraudimas spaudos sulaikė jų kultūrą ilgiems 
metams.8 

Iš esmės matome tipinį ano meto Lietuvos bajoro sa
vivaizdį. Ir jis, atsakydamas į pradžioje išsikeltą klausi
mą, teigia: „Aš nepasidariau lietuviu, aš esu juo gimęs. 
Manyje lietuvių siela tik užmigdinta, ir reikėjo tik ki
birkštėlės, kad ji prisikeltų, prasiblaivintų ir stotų tėvy
nės sūnų eilėn“9. Toks atsakymas nustebina: jis nekalba 
apie lūžius, o kalba apie tęstinumą. Kaipgi taip? Galima 
tai interpretuoti kaip norą legitimuotis jau susiforma
vusios lietuviškos tapatybės plotmėje, kaip „pagražintą 
biografiją“. Tačiau nebūtina aiškinti taip įtariai. Galima 
matyti ir taip, kad tęstinumą įgalino būtent įsivardiji
mas lietuviu. Tai, kad laikė save lietuviu, – nors ir kal
bėjo lenkiškai, pergyveno, kad lenkų kalba persekioja
ma, – leido jam susitapatinti ir su nauju lietuviškumu, 
kurio pagrindiniu dėmeniu tapo lietuvių kalba, o „subs
tratu“ – valstiečiai. Landsbergio autobiografija parodo, 
kad buvo įmanomas ir neskausmingas tęstinumas tarp 
„litwinų“ ir „lietuvių“. 

III

Įėjus pro Seirijų, mažo miestelio Lietuvos pietuo
se, kapinių vartus, šiek tiek tolėliau nuo pagrindinio 
tako kairėje dėmesį patraukia neįprastas antkapinis 
pamink las: stilizuotas nulaužtas ąžuolas su nugenėto
mis šakomis, bet vis dar besiremiantis šaknimis į žemę. 
Užrašas ant jo byloja, kad čia palaidotas Ignacy, pasku
tinis iš Kęstučio Gedimino giminės:

Ignacy
ostatni z Rodu Kiejstut Giedymin
ur. 9 czerwca 1821 r. zm. 10 lutego 1899 r. Cześć 

Twej pamięci.

Iškyla klausimas: ar ta pavardė tikra, o gal romantiz
mo pagautas bajoras nusprendė „pagerinti“ savo genea

logiją. Seirijų bažnyčios metrikai patvirtina, kad Josifas 
Dovialga kunigui pranešęs apie Ignaco KiejstutoGiedy
mino (toliau KęstutisGediminas) mirtį. Jo tėvas buvo 
Juozapas (Józef) KęstutisGediminas10.

Taigi kada ši giminė pasirodo? Adamas Bonieckis savo 
fundamentaliame darbe Lenkijos bajorai mini Kęstutį

Gediminą. Toliau jis 
rašo: „Abraomas ir 
Kazimieras iš Žemai
tijos kunigaikštystės, 
Kazimieras ir Vladis
lovas iš Naugardo vai
vadijos ir Fabianas iš 
Haličo žemės pasira
šė Augusto II išrin
kimo dokumentą“11.

Augustas II buvo 
išrinktas karaliumi 

1697 m. Tad reiškia, kad XVII a. buvo giminė, kuri 
save laikė Kęstutaičiais ar ba Gediminaičiais. Geografi
ja yra pakankamai plati: nuo Žemaitijos iki Naugardo 
ir Haličo.

Jurgis Antanas (Jerzy Antoni) Kęstutis gimė apie 
1730 m. Ji turėjo tris sūnus – Jokūbą, Tomą ir Kazi
mierą, kurie Žemaitijoje buvo Pojuszc ir Gloryszki val
dytojai, o savo bajorystę įrodė 1803 m. Vilniuje. Jokūbas 
Gedyminas, Veiliškių valdytojas, gimė apie 1750 m. Jis 
vedė Prancišką Kuszelewską ir susilaukė dviejų sūnų: 
Juozapo bei Bernardo. Jokūbas Alovėje 1802 m. pastatė 
bažnyčią. Rusijos valdžios pareigūnai leido restauruoti 
buvusią koplyčią, tačiau pamačius rezultatą, kilo skan
dalas. Gausūs Jokūbo kyšiai valdininkus nuramino, 
bažnytėlė stovi ir dabar.

Juozapas patvirtino savo bajorystę Lenkijoje 1844 m. 
Jis turėjo du sūnus: Oskarą Raimundą ir jau mūsų ži
nomą Ignacą. Apie Oskarą žinoma tiek, kad jis savo ba
jorystę legitimavo 1848 m. Matyt, vaikų neturėjo, bent 
jau berniukų. Juk kitaip ant Ignaco kapo nebūtų para
šyta, kad jis yra paskutinis iš šios giminės. Ignacas vedė 
Aureliją Dombrovską. Ji mirė 1914 m. ir yra palaidota 
Alovėje. Matyt, po savo vyro mirties iš Seirijų persikėlė 
ten ir nugyveno paskutines savo dienas.

Daugiau žinių yra apie Ignaco dėdę Bernardą, gimusį 
1804 m. Jis buvo paties Adomo Mickevičiaus mokinys 
Kaune. Savo sąsiuvinyje Romos istorijos užrašai jis pa
žymėjo: „Amen. Na tym klasa 4ta uczyć się przestała“. 
Mickevičius turėjo atkreipti dėmesį į mokinį tokia ne
įprasta pavarde. Tikriausiai Bernardas buvo vienas jo 
mylimiausių mokinių, nes ne vieną kartą buvo pažymė
tas kaip nusipelnęs pagyrimo. Yra išlikęs ir Bernardo  

11 adam Boniecki, Herbarz polski: Wiadomości historyczno-genea-
logiczne o rodach szlacheckich, t. 6, Warszawa: Gebethner i Wolff, 
1903, p. 20.

8 Ibid., p. 273.
9 Ibid.
10 seirijų RkB mirties metrikų knyga, in: LVIA, f. 1364, ap. 1, b. 35, l. 242.

iškaba „kalbėti lenkiškai draudžiama“
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pratybų sąsiuvinys, kurį taisė žymusis poetas. Jis buvo 
tarp padėjusiųjų Mickevičiui ištverti Kauno tremtį, gal
būt šio įtaka prisidėjo prie Bernardo atsidūrimo Vil
niaus universitete. Jis studijavo žemės ūkio mokslus 
bei architektūrą, 1827 m. gavo architekto kvalifikacinį 
laipsnį. VU dirbo mechanikos profesoriaus F. Pożerskio 
ir architektūros profesoriaus S. Sawickio padėjėju. Čia 
1833 m. Šv. Jono bažnyčioje vedė Mariją Swierzyńską, 
po metų jiems gimė sūnus, kurį pavadino ne bet kaip, o 
Vytautu (Witold), pakrikštijo jį Apolinaro vardu.

XIX a. lenkiškai kalbanti bajorija pakankamai dažnai 
duodavo savo vaikams Witoldo vardus, dar kai valstie
čiai nė negalvojo taip vadinti savo sūnų. Ir Alovės baž
nyčios fundatorius Jokūbas, ir Bernardas, ir jo sūnus 
Vytautas save laikė kunigaikščiais12. Alovės bažnyčioje 
iki sovietų nusiaubimo buvo paminklinė lenta, kurioje 
buvo parašyta:

Tu pamiątka niech trwa w Świątyni na wieki.
Póki ludzka pamięć nie zawrze powieki.
Wspomniawszy Jakóba nadane fundusze.
Zmów zdrowaś Marya trzy za jego duszę.
Fundator Jakób z Książąt Litt. Giedymin chorąży Zie
mi Troc. umarł 13 Septembra 1818 R.

(Nuoširdžiai triūsė šis darbštus žmogus –
Lai poilsis nūn atpildas jam bus.
Tegu jo atminimas šioj šventovėj
Per amžius būna gyvas, neprapuola.
Jokūbo nuopelnus didžius minėki
Ir už jo sielą maldą sukalbėki.
Fundatorius Jokūbas, Gediminas iš lietuvių kuni
gaikščių, Trakų žemių vėliavininkas, mirė 1818 m. 
rugsėjo 13 d.)13

Yra išlikęs kunigo Kazimiero Patynskio parašytas 
pamokslas, pasakytas šventinant naująją Alovės baž
nyčią. Jame labai aiškiai teigiama, kad (fundatoriui) 
Jokūbui nereikią įrodinėti savo kilmės, nes „pilys ir 
bokštai, kuriuos Vilniuje jau keturis šimtus metų ma
tome, nuo Gedimino, Algirdo ir Vytauto jie jau stovi, Jo 
senumą liudija“14. Taigi aiškiai nurodoma į giminystę 
su Gediminaičiais. Beje, Onuškyje yra išlikęs Anelės iš 
Gedimino giminės kapas: ant paminklo yra pavaizduo
ta karūna, kuri irgi ženklina kunigaikštišką giminę. 
Mes čia neteigiame, kad iš tikrųjų būta kraujo ryšio, 

tačiau svarbu pažymėti, kad taip manė šios giminės at
stovai ir bent artimiausia jų aplinka dėl to visiškai ne
abejojo. Savimonės požiūriu tai liudija tapatinimąsi su 
lietuvių valdovais: Alovės dvare kabėjo Ldk Gedimino, 
Kęstučio, Vytauto portretai... Nepaminėjau dar vieno 
fakto – Ignaco KęstučioGedimino giminės herbas buvo 
Vytis. Dar įdomiau, kad 1918 m. Nepriklausomybės 
akto signataras Donatas Malinauskas taip pat yra ki
lęs iš šios giminės. Kadangi jis anksti neteko tėvo, tai jį 
auklėjo dėdė, kuris buvo ne kas kitas, o ne kartą mūsų 
jau minėtas Bernardas KęstutisGediminas. Akivaiz
du, kad giminės istorija buvo puikiai žinoma Donatui. 
Jam tikrai buvo papasakotos šios, o ir žymiai daugiau 
istorijų. Ir akivaizdu, kad jos tikrai paveikė jo apsis
prendimą dirbti Lietuvos valstybei. Tai vis neginčytinos 
šios giminės sąsajos su lietuvybe ir moderniąja Lietu
vos Respub lika. O kartu šios giminės istorija rodo, kad 
lietuvybė išliko ne tik po šiaudiniu stogu: moderniosios 
lietuvių tautos genezė žymiai sudėtingesnė, nei iki šiol 
įsivaizdavome. Ir tikrai akivaizdu, kad nemenką darbą 
nuveikė ne tik valstiečių išsimokslinę vaikai, bet ir ba
jorai. Ir būtent iš jų išlaikytos istorinės savimonės, savo 
krašto meilės kilo daug impulsų moderniai tautai atsi
rasti. Kartu šios giminės istorija iliustruoja, kad perė
jimas nuo lenkiškai kalbančio litwino prie lietuviškai 
kalbančio lietuvio nebuvo toks skausmingas.

iv

1862 m. rupgpjūčio 12 d. (pagal senąjį kalendorių – 
liepos 31 d.) Druskininkų bažnyčioje buvo aukojamos 
Šv. Mišios, jose dalyvavusios moterys buvo pasipuo
šusios baltomis suknelėmis, raudonomis ir mėlynomis 
kokardomis ant skrybėlių, o vyrai – lenkų tautiniais 
drabužiais. Po mišių prastuomenei buvo patiekta val
gyti miesto sode bei pasirūpinta pramogomis – sureng
ta nemokama loterija, nemokamai buvo įleidžiama ir 
į koncertą. Šventė kulminaciją pasiekė vakare: Ne
munu buvo plukdomas transparantas, kuriame buvo 
vaizduojama lietuviška sermėga aprengta ranka, be
sitiesianti lenkišku durtiniu aprengtos rankos link, ir 
fejerverkas15. 

Kokia tai buvo šventė, kurioje toks didelis dėmesys 
skiriamas lietuvių valstiečiams ir pabrėžtinai rodoma 
lietuvių ir lenkų vienybė? Ogi Liublino unijos metinių 
minėjimas, kas būtų visiškai neįsivaizduojama prieš

12 viktoras jencius, taip pat kilęs iš šios giminės, man papasakojo, 
kad jų giminėje buvo iš lūpų į lūpas perduodama, jog jie esantys kilę 
iš kunigaikščių.

13 vikotras jencius-Butautas, 1918 metų Lietuvos Nepriklausomybės 
akto signataras Donatas Malinauskas, trakai: voruta, 2011, p. 21.

14 k. s. Patyński, Kazanie w dzień poświęcenia kościoła Oławskiego 
w dobrach dziedzicznych Wielmożnych Państwa Jakóba i Franciszki z 
Kuszelewskich Giedyminów szambelaństwa dworu polskiego w Wóje-

wodztwie Trockim, roku 1797 dnia 11 Maja, W Wilnie: w drukarni 
XX. Bazylianów, 1815.

15 Архивные материалы Муравьевского музея, относящиеся к 
польскому восстанию 1863–1864 г. г. в пределах Северо-Западного 
края, t. 6, d. 1: Переписка по политическим делам гражданского 
управления с 1 января 1862 по май 1863 г., Вильна: Виленское генерал-
губернаторское управление, 1913, p. 120–121.
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kario arba netgi šiandienos (jei kalbėsime apie Kauną 
ar provinciją) Lietuvoje. Druskininkai tikrai nebuvo iš
imtis anuometinėje Lietuvoje. Liublino unijos metinės 
XIX a. viduryje buvo šventė, kurioje dalyvavo ne tik 
bajorai, bet ir valstiečiai. Štai 1861 m. rugpjūčio 12 d. 
užnemuniečiai su kauniečiais susitiko prie išardyto til
to per Nemuną. Vyko Šv. Mišios, procesijoje dalyvavo 
daug lietuvių valstiečių, tad Užnemunės kunigai į juos 
kreipėsi lietuviškai16. Ir nėra čia ko stebėtis: vyraujanti 
konfesinė tapatybė negalėjo nesukelti bendrumo jaus
mo. Tą laikotarpį taikliai charakterizuoja Vincas Trum
pa: „Niekas o niekas per visą tą 70 m. [po Lenkijos ir 
Lietuvos padalijimo, – V. S.] atviros kovos laikotarpį 
neįsivaizdavo Lietuvos nesusirišusios savo likimo su 
Lenkija“17. Tokiam Trumpos vertinimui neprieštarau
tų ir jo XIX a. sampratos atžvilgiu kritiškai nusistatęs18 
Kulakauskas: „iki pat 1863 m. bemaž visos buvusios 
LDK teritorijos visuomeniniame ir kultūriniame gyve
nime vyravo jėgos, siekusios viena ar kita forma puose
lėti buvusio bendro valstybingumo su Lenkija tradicijas 
ir viltis tą valstybingumą atkurti“19.

Žinome tuo metu buvus gyvą bendros valstybės idėją 
ir artimus Lietuvos bajorų ryšius su Lenkija ir lenkais. 
Ryškus patriotizmas, pabrėžiama meilė tėvynei20 nie
kaip neleido atsiriboti nuo lenkų, kur jau ten su jais su
sipriešinti. Stanisławas Morawskis šmaikščiai pastebi: 
„visi, kurie žinojo, ko nori, kurie žinojo, ko nenori, ir 
kurie apskritai nieko negalvojo, – visi troško ir ilgėjosi, 
kad Lietuva vėl susijungtų su Lenkija ir naudotųsi su ja 
tomis pačiomis gėrybėmis“21. Dėl šių bajorijos nuotaikų 
nesiginčyta nei istoriografijoje, nei amžininkų atsimi
nimuose. Čia tinka paminėti istoriką Stasį Matulaitį, 
kuris prisiminimuose taip rašo apie savo tėvą: „Lietuva 
jam buvo nežinoma. Savo kraštą jis vadino „Polščiumi“ 
arba „Lenkų žeme“, namie kalbėjo lietuviškai, bet mel
dėsi lenkiškai“22.

Tačiau mums svarbus ir kitas klausimas: o kaip gi į 
lenkus žvelgė lietuvių valstiečiai? Juk lenkai buvo jiems 
svetimi ir sociališkai, ir kalbiškai. Argi ne logiška, kad į 
juos bent iš dalies turėjo žvelgti kaip į svetimus? Galima 

sakyti, toks lietuviško nacionalizmo (kartu ir tapatybės) 
aiškinimas vyrauja ir mūsų istoriografijoje: panaikinus 
baudžiavą atsiradusi nauja socialinė jėga – ekonomiš
kai sustiprėję valstiečiai, galėję į mokslus išleisti savo 
vaikus, o šie jau iškėlę lietuvių kalbą kaip pagrindinį 

tautos atpažinimo ir 
egzistavimo kriterijų.

Manau, kad vien so
ciologinis lietuvių atgi
mimo aiškinimas nėra 
pakankamas. Be abe
jonės, luominės visuo
menės suardymas bu
vo svarbus veiksnys 
„konstruojant“ tautą. 
Tačiau tai, kad vals
tiečiai žymiai lengviau 
galėjo tapti svarbia 
socialine ir kultūrine 
jėga, nepaaiškina visų 
XIX a. pabaigos kul
tūros reiškinių. Ir ne 
vien todėl, kad sociolo
gines struktūras reikė
tų papildyti mentalite
to struktūromis23: šiuo 

atveju reikėtų įrodyti, kad tarp valstiečių tyliai kun
kuliavo neapykanta lenkams, kuri, pakitus sąlygoms, 
iškilo į paviršių.

Tačiau analizuojant tautosaką galima prieiti prie vi
sai kitos išvados: vis pabrėžiama vienybė, bendrystė su 
lenkais. Pradėkime nuo geografijos vaizdavimosi. Lie
tuvių liaudies dainose aiškiai išskiriami savi ir svetimi 
kraštai, ir labai įdomu pasekti vieną pasikartojantį mo
tyvą: kur Lietuvos bernelis joja ieškoti sau žmonos.

Oi reiks man joti
Į svetimą šalį,
Į svetimą šalį,
Į Rusijos žemę.

skausMinGos skyRyBos: LITWINY – Lenkai iR Lietuviai

16 Cit. pagal: ieva šenavičienė, Lietuvos katalikų dvasininkija 1863 
metų sukilimo išvakarėse, vilnius: eugrimas, 2010, p. 154.

17 vincas trumpa, Lietuva XIX amžiuje, Chicago: a. Mackaus knygų 
leidimo fondas, 1989, p. 162.

18 antanas kulakauskas, „senos polemikos pėdsakais“, in: Baltos 
lankos, 1991, nr. 1, p. 74–77; egidijus aleksandravičius, antanas ku-
lakauskas, Carų valdžioje: XIX amžiaus Lietuva, vilnius: Baltos lankos, 
1996, p. 42–44.

19 antanas kulakauskas, „nuo didžiosios kunigaikštystės iki Respub-
likos: Lietuvos etnopolitinės raidos XiX amžiuje bruožai“, in: Kultūros 
barai, 1995, nr. 1, p. 60.

20 saulius Pivoras, „Prigimtiniai piliečiai: Bajorija tarp tradicijos ir 
naujovės Lietuvoje ir latvių Pabaltijyje Xviii a. pabaigoje – XiX a. pir-
moje pusėje“, in: Metmenys, 1996, nr. 71, p. 32–44.

21 stanisław Morawski, Kilka lat młodości mojej w Wilnie (1818–
1825), Warszawa: Państwowy instytut Wydawniczy, 1959, p. 267.

22 stasys Matulaitis, Atsiminimai ir kiti kūriniai, sudarė ir paaiškini-
mus paruošė adolfas sprindis, vilnius: valstybinė grožinės literatūros 
leidykla, 1957, p. 61.

23 to dažnai reikalauja Annales mokyklos atstovai. iš tikrųjų, norint 
suprasti žmonių visuomenės sąrangą ir ją keičiančias jėgas, svarbu ly-
giai dėmesio skirti mentaliniams fenomenams, kurių veikla yra negin-
čijamai tokia pat determinuojanti kaip ir ekonominių bei demografinių 
veiksnių; Georges duby, „histoire sociale et idéologies des sociétés“, 
in: Faire de Phistoire: Nouveaux problèmes, t. 1, Paris: Gallimard, 1974, 
p. 147–148. tiesa, nacionalizmo teoretikai, kaip antai ernestas Gellne-
ris, nacionalizmą aiškina būtent socialinių struktūrų pasikeitimu (Tau-
tos ir nacionalizmas). kitur jis rašo: „Gal tai intelektualo pasipūtimas ir 
malonumas galvojant, kad iš tikrųjų visuomenių santvarką ir istorijos 
kryptis reguliuoja jo paties įrankis, t. y. idėjos“ (ernest Gellner, Postmo-
dernizmas, protas ir religija, iš anglų kalbos vertė Laimantas jonušys, 
(ser. Atviros Lietuvos knyga), vilnius: Pradai, 1993, p. 98).

Liublino unijos paminklas. 1942. 
atvirukas
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Vai aš išjodamas,
Išmarširuodamas,
Palikau mergelę
Vygelėje gulint.24

Taigi Rusija yra svetimas kraštas, išjodamas „brole
lis“ mergelę palieka savo krašte. Svetima šalis buvo ir 
Prūsija:

Mes du braliukai.
Braliai braliukeliai,
Karaliaus žauniereliai,
Karaliaus žauniereliai.

Ai veža veža
Mus du braliukeliu
Čiužajan šalytelėn
Pruskajan granyčelėn.25

Beje, Latvija taip pat buvo suvokiama kaip svetima. 
Latvių berneliai nebuvo tokie godojami kaip lenkų. O 
Ryga buvo svetimas miestas, ne toks kaip Krokuva. Pa
lyginkime dvi dainas:

Liko brolelis Rygos miestely,
Rygos miestely, svečioj šalelėj,
Rygos miestely, svečioj šalelėj.26

Išjojo brolelis į Kriokuvą,
Į Kriokuvą slauną miestą.
Padabojo gražią paną,
Gražią paną kriokuvaitę.27

Tačiau jei „brolelis“ joja į Lenkijos žemę, į Krokuvą, jis 
ten ir ieško sau „mergelės“. Lenkų žemė nėra svetima, 
ten galima ieškotis nuotakos, ten ir miestai „slaunūs“. 
Beje, pagal lietuvių liaudies dainas ir lietuvės mergelės 
laukia bernelių iš Lenkijos:

Kam prižadėjai
Šiam šelmiui berneliui,
Šiam pijokyžėliui.

Aš tik buvau gadna
Lenkų žalnierėliui,
Tikram bajorėliui.28

Ir mergelė labai nuliūsta, pamačiusi, kad jos laukia
mas bernelis nėra lenkų bajoras:

O sužiuro
Visas lenkų pulkelis.
Ar jis ponaitis,
Ar lenkų karalaitis?

O nei jisai ponaitis,
Nei lenkų karalaitis,
Tik tėvelio sūnelis,
Laukelio artojėlis.29

Matome, kad geografiškai erdvė yra aiškiai padalyta 
į savą ir svetimą. Pirmoje galima ieškoti sau mergelės, 
o antra yra atšiauri, joje nieko gero nėra. Tai galioja ir 

vyrams, ir moterims. Lenkai ir lenkaitės buvo laikomi 
tinkamais vedybų partneriais, kitų kraštų merginos ir 
vaikinai taip neviliojo.

Jau vėliau, susikūrus nepriklausomai Lietuvai ir 
konfliktuojant su Lenkija dėl Vilniaus krašto, sąžiningi 
autoriai, aprašydami savo vaikystės metus, buvo pri
versti konstatuoti, kad antilenkiškumo nebūta:

Lenkų neapykantos zanavykuose man neteko pa
stebėti. Bet palinkimo į lenkybę taip pat čia nebuvo. 
Žinoma, lenkų kalba buvo laikoma „poniška“, bet mu
žikams ji mažai rūpėjo. [...] Zanavykas nors ir nebuvo 
į lenkybę linkęs, vis dėlto gailėjosi senosios Lenkų val
džios. Mat ji buvusi katalikiška. Todėl ir vykusiems 
1831, bei 1863 metais Lenkų sukilimams Zanavykai 
pritarė.

1831 metų sukilimą zanavykai vadina „Krakosme
čiu“. Apie jį maža man teko patirti tradicijos. Seniai 
pasakodavo, kad tuomet dar buvusi lenkų kareivija, 

24 Tautosakos darbai, kaunas, 1938, t. 5, p. 120.
25 Ibid., t. 4, p. 74.
26 Ibid., t. 5, p. 145.
27 Ibid., p. 131.

28 simonas daukantas, Žemaičių tautosaka, t. 1: Dainos, kalbą reda-
gavo kostas aleksynas, vilnius: vaga, 1984, p. 66.

29 nuoroda pamesta.
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kad jinai buvusi gražiai parėdyta ir „katalikai būtų, 
girdi, be abejo apgalėję maskolius“, jei ne vadas Gel
gaudas, kuris rusams parsidavęs ir Lenkų kareiviją 
pražudęs.30

Vienoje dainoje sakoma: „Vai jūs mano lenkai, / Mano 
geri broliai“31. Turbūt sunku būtų surasti vaizdinį, kuris 
jautriau nusakytų artumo jausmą. Kitoje dainoje žen
giama dar toliau: „Kad jau lenkai, mūsų broliai, karei
viaut pradėjo / Tad Lietuvos jiems berneliai padėti norė
jo“32. Katalikų kunigai Lietuvoje gana aktyviai agitavo 
eiti į sukilimą, nepamiršdami pridurti, kad kovojama 
ir už tikėjimą: „Ant vieškelio iš Naujamiesčio į Griška
būdį mano motinėlė rodydavo akmenį, ant kurio labai 
kalbus kunigas sakęs pamokslą. Primindamas pirmųjų 
krikščionių pavyzdį, visus raginęs drąsiai kraują lieti už 
katalikų tikėjimą, kurį norį panaikinti maskoliai“33.

Štai dar viena sukilimus menanti daina:

Kilkit, kilkit nemigokit,
Tą maskolį gerai tvokit;
Kaip užmušit tą vabalą
Gausit žemės gabalą.

Mūsų vierą jis naikina,
Prie savosios prisaikdina.
Persiuntina čion barzdylą
Lyg smilkyt jam kodylą.

Tėvynė mūsų. Motina šventa,
Mes tavo vaikai, tu mūsų būsi atimta.
Neprapuls tėvynė mūsų, zgadoj gyvensim,
Ne po ilg jau pareis lenkai mūsų išvaduoti.34

Šilalės valsčiuje buvo dainuojama: „Kilkit, kilkit, vy
rai narsūs, / Jau pareina lenkai garsūs“35. Kartu su „bro
liais“ galima rizikuoti savo gyvybe, stoti kovon. Akivaiz

du, kad šios dainos 
buvo sukurtos spe
cialiai, tačiau jos 
buvo dainuojamos 
valstiečių, o tai 
reiškė, kad atrodė 
artimos, nepriešta
ravo pasaulėžiūrai. 
Kaip abiems soci
aliniams sluoks
niams konfesiškai 
kiti tapdavo sveti
mi (Čičinsko isto
rija), taip reikalui 
atėjus buvo galima 
kartu kovoti dėl 
„vieros“.

Tautosakos pa
vyzdžiai liudija, kad 
valstiečių sluoks
nyje būta gyvo 
bendrumo jausmo 
su lenkais, pagrįs

to viena tikyba, o etnografinė medžiaga patvirtina, kad 
šio bendrumo apraiškų galime aptikti ir šiandien. Kita 
svarbi išvada: baudžiavos panaikinimas savaime neve
dė į lietuviškąjį nacionalizmą, nes valstiečių sluoksnyje 
vyravo polonofilinės nuotaikos. Priešingai, baudžiavos 
panaikinimas turėjo sudaryti puikias sąlygas priimti 
lenkų kalbą. Turėjo įvykti pasikeitimai mentaliteto sri
tyje, idant atsirastų naujas tapatybės modelis, pagrįs
tas gimtąja kalba. Akivaizdu, kad šis lūžis valstiečių 
atveju turėjo vykti nepastebimai: jie visą laiką kalbėjo 
tik lietuviškai. Tiesiog turėjo atsirasti samprata, kad 
kalba kaip tokia esanti bendruomenės tapatybės šalti
nis. Be šios sampratos nebūtų radęsis modernusis lie
tuvių nacionalizmas.

32 Mykolas Biržiška, Dainų atsiminimai iš Lietuvos istorijos, vilnius: 
švyturys, 1920, p. 70.

33 justinas staugaitis, op. cit., p. 190.
34 Gimtasai kraštas, 1943, nr. 31, p. 330.
35 Ibid.
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30 justinas staugaitis, „zanavykai prieš Lenkmetį“, in: Zanavykija, 
t. 1, redaktorė alicija Rūgytė, čikaga: Lietuvių istorijos draugija, 1978, 
p. 189–190.

31 jonas Basanavičius, Rinktiniai raštai, paruošė danutė krištopaitė, 
(ser. Lituanistinė biblioteka), vilnius: vaga, 1970, p. 677.

Malda už tėvynę. XX a. pr. 
atvirukas. krokuva

abiejų tautų Respublika iki padalijimo. XX a. pr. atvirukas. 
krokuva 	
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IstorIja

„dinGę“ LITUANICOS katastRoFos 
tyRiMo akto PRiedai

Gražina Sviderskytė

Nauja patirtis suteikė atradimo džiaugsmą ir patvirti
no seną tiesą: planinga archyvinių dokumentų paieška 
vis dėlto gali pateikti stebėtinų netikėtumų. Judant 
suplanuotomis tyrimo kryptimis, vienos pasitvirtina ir 
atveria tolesnių gairių, o kitos pasirodo tesančios infor
macinės aklavietės. Deja, nesama būdo tiksliai ir pati
kimai nustatyti, ar archyvuose trūkstami dokumentai 
yra sunykę, ar sunaikinti, ar atsitiktinai išblaškyti, ar 
sąmoningai paslėpti nežinomų asmenų nežinomoje vie
toje. Juolab nėra metodo tiksliai nustatyti, ar tebeegzis
tuoja tokių dokumentų slaptavietė, ir jei taip, tai kur. 
Sėkmės atvejus, kai lyg iš niekur nieko išaiškėja ir vie
na, ir kita, matyt, reiktų vertinti kaip mažai tikėtinus, 
retus fortūnos šypsnius. Tačiau būtent taip susiklostė 
gilinantis į lėktuvo Lituanica katastrofos, įvykusios 
1933 m. liepos 17 d. Vokietijoje (dab. Lenkijos teritori
joje), oficialių tyrimų medžiagą.

Šį rudenį ūmai „atsirado“ dingusiais laikyti lietuviš
kojo tyrimo Akto priedai: tekstai, žemėlapiai, brėžiniai, 
nuotraukos. Šių dokumentų pėdsakų nebuvo nei ar
chyvuose, nei kur kitur. Apie juos išvis buvo retai kal
bama, net nebuvo žinomas jų kiekis bei pobūdis. Dabar 
nustatyta, kad „dingę ir atsiradę“ dokumentai tiksliai 
atitinka Aviacijos komisijos pirmininko Antano Gustai
čio raporte pateiktą priedų sąrašą. Tai yra kol kas stam
biausias šio tyrinėjimo radinys privačiuose archyvuose 
ir dar vienas pragiedrulis Lituanicos katastrofą gau
biančių neišsiaiškintų, visaip iškraipomų ir „mistifikuo
jamų“ aplinkybių visumoje1. Šiame straipsnyje, užuot 

stačia galva puolę krapštyti atsiradusių dokumentų 
turinį, pirmiausia atskleisime, kuo jie svarbūs, kokia 
jų kilmė ir kaip jie gali paveikti ne tik istorijos tyrinė
jimus, bet ir populiarųjį pasakojimą apie Lituanicą bei 
tautos didvyrius – Steponą Darių ir Stasį Girėną. 

Paieškos Laukas, įžvaLGos, 
GaLvosūkiai

 Ligi šiol Lituanicos katastrofos tyrimai nesusilaukė 
kieno nors sistemingo dėmesio. Dominuojančioje memu
arikoje, proginėse spaudos publikacijose ir publicistikoje 
skirtingų autorių naudojami beveik tie patys riboti šal
tiniai: nepaisant kelių kolekcininkų (JAV – Edmundo 
Jasiūno, Aleksandro Račkaus, Lietuvoje – Jono Čiapo) 
rinkinių bei jų pagrindu išleistų albumų, per 79 metus 
pažinimo ribos prasiplėtė minimaliai. Todėl leidžiantis 
į visapusišką Lituanicos istorijos tyrimą, pirmiausia 
atrodė svarbu susirinkti visą medžiagą, susijusią su 
1933 m. atliktais oficialiais katastrofos tyrimais Vokie
tijoje ir Lietuvoje (apie tokį tyrimą JAV nėra žinoma2).

Paieška pradėta 2011 m. birželį Vilniuje ir Kaune: 
Lietuvos centriniame valstybės archyve (LCVA) ir Vy
tauto Didžiojo karo muziejuje (VDKM). Iš pradžių pa
sirinktas siauras chronologines ribas teko plėsti: nuo 
lakūnų transatlantinio skridimo manifesto JAV lietu
vių Drauge ir Naujienose (19320711) iki Tarpžinybi
nės komisijos3 trečiojo protokolo (19340530), kuriame 
konstatuota, kad nebebus imtasi jokių papildomų veiks

1 tarp keisčiausių nežinomųjų Lituanicos istorijoje – skrydžio marš-
rutas (paskutiniai lakūnų užrašai daryti skrendant virš atlanto, vėlesni 
it išgaravę), paskutinė atkarpa (naktį dėl žemų debesų, prasto matomu-
mo lakūnai buvo priversti skristi pavojingai žemai, prarado orientaciją 
ir/arba ieškojo vietos leistis avariniu būdu, bet senkant kurui įtartinai 
ilgai blaškėsi, kol lėkdami dideliu greičiu kliudė medžius ir nukrito), 
Berlincheno stovykla (tiksliau neidentifikuotas objektas, virš kurio prieš 
sudužimą praskrido Lituanica: stovykla miglotai paminėta vokiečių tyri-
mo išvadų Pranešime ir ypač išgarsinta gandų, esą lėktuvą apšaudė jos 
ginkluota sargyba), vokiečių „greitai sutvarkyta“ katastrofos vieta (sau-
gomoje miško aikštelėje esą išgrobstytas trečdalis lėktuvo dalių), dingęs 
Lituanicos borto žurnalas (vokiečių užlaikytas, jų tyrime nepaminėtas, 
perduotas Lietuvai ir čia dingęs, taip ir neaprašytas) ir kt.

2 kokiu pagrindu jav institucijos nusišalino nuo Lituanicos katastro-
fos tyrimo – kol kas neaišku. darius ir Girėnas buvo natūralizuoti jav 

piliečiai ir skrido su amerikietiškais pasais kaip stephen William darius 
ir stanley Girch. jie turėjo jav pilotų licencijas, Lituanica buvo regis-
truota jav Prekybos departamento aeronautikos skyriuje. Plačiau žr. 
Gražina sviderskytė, „Finansai Lituanicos katastrofos peripetijose: kaip 
sukosi privatūs ir valstybės pinigai“, in: NŽ-A, nr. 6, p. 370–379. 

3 „tarpžinybinė komisija transatlantinių lakūnų – a. a. kap. s. dariaus 
ir leit. s. Girėno – palaikams globoti“ (toliau – tarpžinybinė komisija) 
pirmąsyk posėdžiavo ir kompetencijos ribas apsibrėžė 1933-07-24: 
„tarpžinybinė komisija kaip tokia pirmoje eilėje turi rūpintis visos žu-
vusiųjų skridimą liečiančios medžiagos tvarkymu. Pačios katastrofos 
priežasčių tyrinėjimas rasta tiksliau palikti siauresnei specialistų komisi-
jai“. Pastarajai vadovavo plk. ltn. inž. antanas Gustaitis, kuriuo sekdami 
šią pakomisę čia vadiname aviacijos komisija (žr. i posėdžio protokolą 
nr. 1, 1933-07-24, in: LCVA, f. 383, ap. 7, b. 1471, l. 93).
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mų oficialiam tyrimui tikslinti ar pildyti, nes „katastro
fos priežastys yra pakankamai ištirtos“4. 

Daugiausia pirminių šaltinių rasta LCVA Užsienio 
reikalų ministerijos ir Ministrų kabineto fonduose. 
VDKM fondų Spaudos skyriuje informatyviausi pasi
rodė iš Lituanicos nuolaužų vokiečių pareigūnų paimti 
ir Lietuvai perduoti dokumentai, žemėlapiai (tarp jų – 
ir iš rekonstruojamos nuolatinės VDKM ekspozicijos 
laikinai išimti eksponatai), korespondencinė medžiaga 
ir spaudos iškarpos Jasiūno ir Račkaus rinkiniuose.

Jau pačioje paieškos pradžioje pasitvirtino prielaida 
apie šaltinių ribotumą ir fragmentiškumą gausiuose 
abipus Atlanto skelbtuose tekstuose. Juose populiariau
sia katastrofos versija (Lituanicą pašovę naciai ir nuslė
pę nusikaltimo pėdsakus) tai eskaluojama, tai paneigia
ma: tai kurstomas nepasitikėjimas oficialiais tyrimais 
dėl juose neva esamų argumentacijos spragų, tai ragi
nama abejonių atsikratyti, nes tų pačių tyrimų išvadose 
pašovimo versija kategoriškai atmetama. Šitaip dėl šal
tinių stygiaus nusistovėjo status quo: Lituanicos istori
ja dėstoma nenuosekliai, apeinant arba kvestionuojant 
nežinomus aspektus; neva išsamūs, „demaskuojantys“ 
aprašymai būna šališki, pilni netikslumų ir faktinių 
klaidų, anonimų „duomenų“ ir visiškų pramanų.

Svarbu pažymėti, kad Vokietijoje atlikto oficialaus 
tyrimo raportas (toliau – Pranešimas)5 iki šiol ne tik 
nepub likuotas, bet, panašu, netgi niekur necituotas. 
Plačiai skelbtas tik Lietuvoje atlikto Lituanicos katast
rofos tyrimo Aktas, ir tai – ne originalus dokumentas, o 
tik jo tekstas, skelbtas Lietuvos aide 1933 m. spalio 9 d.6

1935 m. didžiuliu tiražu JAV išleistoje žurnalisto 
Pet ro Jurgėlos (1903–1992) knygoje Sparnuoti lietu-
viai Darius ir Girėnas Aktas cituojamas fragmentiš
kai7, Dariaus dukters ir dviejų muziejininkų 1991 m. 
sudarytame dokumentų rinkinyje paskelbtas visas do
kumento tekstas8, bet abiem atvejais jis pateikiamas 
panašios interpretacijos fone. Jurgėla Aktą pasitelkia 
iškalbingo, sparnuota fraze tapusio pavadinimo skyriuje 
„Soldino miško paslaptis“, o dokumentų rinkinio suda
rytojai komentare prie Akto teksto pabrėžia: „Tikrosios 
„Lituanicos“ tragedijos priežastys iki šiol nėra galutinai 
išaiškintos. Tarp žmonių sklinda įvairios versijos“. To
liau, komentuodami kitą dokumentą, jie užsimena apie 
ilgametį archyvų neprieinamumą, o p. 158 tvirtina, esą 

„1935 m. P. Jurgėlos išleista knyga yra [...] nepakeičia
mas dokumentinis šaltinis visiems“. Tačiau Jurgėla savo 
studiją baigia ne išvadomis, o veikiau raginimu tęsti jo 
pradėtą darbą, toliau aiškintis „Soldino miško paslaptį“. 
P. 293 jis pabrėžia: „Tautininkų Amerikos Lietuvių Są
jungos pastangomis Amerikos piliečių Dariaus ir Girėno 
žuvimo klausimu 1935 m. sausio mėn. susirūpino Jung

tinių Amerikos Valstybių kongresas ir J. V. teisingumo 
departamentas“. Jurgėlos įdirbio nepratęsus, niekas ne
kito. Kaip „memuaruose“ rašė Dariaus duktė, „taip ir 
liks galutinai neaišku, ar vokiečiai apšaudė „Lituani
ką“. Tikrąją mūsų transatlantinių lakūnų katastrofos 
priežastį ir toliau saugo Soldino (dab. Mislibožo) žemė“9.

Nei šiose knygose, nei juolab kur kitur vokiškas Pra
nešimas negalėjo atsirasti dėl kelių priežasčių: čika
gietis Jurgėla daugiausia rėmėsi Dariaus asmeniniu 
archyvu, spauda ir negausiais iš JAV bei Lietuvos pa
reigūnų gautais dokumentais10; kauniečiai rinkinio su
darytojai iš esmės rėmėsi VDKM (tuo metu – Kauno 
istorijos muziejaus) rinkiniais ir netikrino LCVA fondų, 
kuriuose ir buvo vokiečių Pranešimas. Šis dokumentas 
neišplito, nes, priešingai nei Aviacijos komisijos Aktas, 
nebuvo paskelbtas Lietuvos spaudoje. Kodėl? Nes, kaip 
matysime, dokumentai iš Vokietijos buvo registruojami 
URM (kai kurie – slaptoje raštinėje) ir jos išimtinai ski
riami specialių komisijų žiniai.

vokiškasis PRanešiMas iR jo PRiedai

Pranešimo data – 1933 m. liepos 24 d. Taigi vokiečių 
pareigūnai katastrofos aplinkybes tesiaiškino daugiau
sia savaitę, nuo pirmadienio iki pirmadienio. Įvertinant 

„dinGę“ LITUANICOS katastRoFos tyRiMo akto PRiedai

aviacijos komisijos tyrimo išvadų aktas: nedatuoto  
originalo pirmasis lapas (LCva) ir Lietuvos aide (1933-10-09) 

paskelbtas tekstas

4 tarpžinybinės komisijos iii ir iv posėdžio protokolas nr. 3, 1934-
05-30, in: Ibid., l. 24.

5 vertimas į lietuvių kalbą: Brandenburgo provincijos Berlyno ober-
prezidento pranešimas, 1933-08-24, nuorašas, in: Ibid., l. 25–34.

6 ht tp: //www.epaveldas.lt /image-por tlet-1.0 -snaPshot/
images?id=recordimagesmall/LnB/2761796/89706/6.

7 Petras jurgėla, Sparnuoti lietuviai Darius ir Girėnas: jų gyvenimas ir 
pirmasis lietuvių skridimas per Atlantą iš Amerikos Lietuvon, su 81 pa-
veikslu ir 5 brėžiniais, čikaga, 1935 (fotografuotinis leidimas – vilnius: 
Lietuvos žurnalistų sąjunga, 1990), p. 286.

8 nijolė dariūtė-Maštarienė, algirdas Gamziukas, Gytis Ramoška, 

Darius ir Girėnas: Dokumentai, laiškai, atsiminimai, kaunas: Lietuvos 
technikos muziejus „Plieno sparnai“, 1991, p. 113.

9 nijolė dariūtė-Maštarienė, Darius ir Girėnas: Memuarai, vilnius: 
Mintis, 1990, p. 215. 

10 iš LCva uRM fondo, ypač Lietuvos pasiuntinybės vašingtone ir 
konsulato čikagoje dokumentų matyti, jog Lietuvos diplomatai jurgė-
lą traktavo nevienareikšmiškai ir nebuvo linkę jam siųsti prašomų do-
kumentų. 1933–1934 m. diplomatinėje misijoje jav ir valdžios institu-
cijose kaune kur kas palankiau buvo vertinama ir dosniai skolinamais 
dokumentais remiama Lietuvos aeroklubo studijos iniciatyva, tačiau ji 
baigėsi be rezultatų.
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tarptautinį katastrofos kontekstą, adekvačiam jos išty
rimui praktiškai nebuvo laiko11. Tikėtina, kad vokiečių 
pareigūnams pakako kažkokio operatyvaus Vašingto
no ir Kauno susitarimo12 ir tarptautiniais reikalais jie 
nesidomėjo: liepos 24 d. Pranešime, kaip ir liepos 17 d. 
raporte iš įvykio vietos, konstatuojama, kad sudužęs lėk
tuvas registruotas JAV, žuvę lakūnai yra JAV piliečiai, 
bet pasekmėmis apsiėmė rūpintis Lietuva, užuojauta 
pareikšta jos atstovams, jiems perduoti lėktuvo likučiai 
ir t. t. Galiausiai „žuvusiųjų lakūnų priėmimas į Soldino 
koplyčią buvo dalyvaujant Lietuvos pasiuntinybės atsto
vams ir glaudžiai bendradarbiaujant Soldino landratui“.

Pranešime neužsimenama, kad vokiečių pareigūnai 
būtų kreipęsi kokių nors duomenų į JAV institucijas ar 
į Lietuvos pasiuntinybę Berlyne (tiesa, to laikotarpio 
pasiuntinybės dokumentų LCVA išlikę nedaug, pasiun
tinio Jurgio Šaulio archyvas JAV dar netyrinėtas). Ver
tėtų pasigilinti: jei vokiečiai tyrimą atliko skubiai ir ne
turėdami jokių žinių iš išorės, tai kiek gali būti pagrįsta, 
tarkime, kad ir jų išvada dėl kuro, kuris esą buvo pasi
baigęs? Antai į Lituanicą sukrauto kuro ir tepalo kiekį 
tiksliai žinojo niujorkietis aviacijos technikas Victoras 
Yesulaites (Viktoras Jasulaitis): Lietuvos diplomatai 
su juo susisiekė ir skaičius perdavė Aviacijos komisijai; 
lietuvių išvados dėl kuro ir buvo kitokios... 

Ne vėliau kaip 1933 m. liepos 29 d. Pranešimas su 
priedais buvo įteiktas Lietuvos pasiuntinybei Berly
ne. Pasiuntinio Šaulio pavaduotojas Leopoldas Dym
ša liepos 30 d. pranešė URM, kad dokumentai išsiųsti 
oro paštu į Kauną: „Turiu garbės siųsti vakar vakare 
Aus wärtiges Amt‘o atsiųstąjį Brandenburgo provincijos 
ir Berlyno Oberpresidento pranešimą dėl „Lituanicos“ 
žuvimo. – Priedų: Pranešimas su priedais“. Ant Dym
šos pranešimo uždėtas URM slaptos raštinės spaudas 
ir brūkštelėta viza: „Į Tarpžinybinės Komisijos bylą. 
1. VIII. 1933“13. Apie šią bylą kol kas nedaug težinoma, 
Pranešimo vokiškas originalas nerastas. Atsiųstas į 
URM, Pranešimas su priedais buvo išverstas į lietuvių 
kalbą, matyt, jo nuorašai persiųsti Tarpžinybinei ko
misijai, o jau kitą dieną buvo įteikti Aviacijos komisijos 
pirmininkui, karo aviacijos pulkininkui leitenantui in
žinieriui Gustaičiui: „iš Tarpžinybinės komisijos sekre
toriaus, URM valdininko Jono Švelniko dokumentai pa
imti 1933. VIII. 2 d. 9 val. 45 min. Iš viso 17 lapų, kurių 
tarpe 3 priedai su atvaizdais ir katastrofos planais“14.

Pastarasis Pranešimo priedų paminėjimas – labai 
svarbus, nes kol kas tarp peržiūrėtų maždaug 25 000 

rašytinių dokumentų lapų yra bene vienintelis. Pačia
me Pranešimo tekste paminėti šie devyni priedai (atski
ro priedų sąrašo nėra): 1) darbininkės Annos Rosenthal, 
aptikusios lėktuvo nuolaužas, apklausos protokolas; 
2) „paveikslas“, rodantis, jog „lakūnai buvo negyvi po 
lėktuvo laužu“ (nuotrauka?); 3) katastrofos vietos žemė
lapis; 4) nuotrauka arba brėžinys – lėktuvo kritimo tra
jektorija ir jos detalės: aplaužytos pušys, nuplėštas lėk
tuvo motoras; 5) kvotos priedas – darbininko Herberto 
Griebeno, mačiusio lėktuvą prieš katastrofą ir girdė
jusio jį sudūžtant, apklausos protokolas; 6) „oro stovis 
per vandenyną pagal Berlyno meteorologijos stotį“; 7) ir 
8) Lietuvos pasiuntinybės atašė Baliui Paliokui perduo
tų Dariaus ir Girėno daiktų atskiri sąrašai; 9) vėliau, 
liepos 20 d. sudarytas lėktuve buvusių ir Paliokui per
duotų antspaudų ir dokumentų sąrašas.

LCVA be paties Pranešimo nuorašo (4 l.) išlikę priedų 
Nr. 1, 5, 6, 7, 8, 9 nuorašai lietuvių kalba (6 l.). Taip pat 
yra priedų Nr. 7, 8, 9 (daiktų sąrašų) vokiški originalai 
(trys lapai). Nėra priedų Nr. 2, 3, 4.

Jei Pranešimo nuorašas su rašytiniais priedais suda
rė 10 lapų, o Gustaičiui perduota iš viso 17 lapų, tai kas 
buvo likusiuose 7 lapuose? Matyt, ne kas kita kaip Gus
taičiui perduoti ir prapuolę „3 priedai su atvaizdais ir 
katastrofos planais“, kurių ir neradome LCVA. Jei tuos 
3 priedus gavo Gustaitis, tai jie buvo jo vadovautos Avi
acijos komisijos žinioje, o šiai baigus darbą, turėjo būti 
grąžinti Tarpžinybinei komisijai. Tačiau jie pasimetė. 
Kaip, kada, kur?

Štai čia pagaliau prieiname prie Gustaičio vadovautos 
Aviacijos komisijos tyrimo išvadų Akto. Tik už plačiai 
skelbtą jo tekstą čia mums svarbesnis beveik nežino
mas Gustaičio raportas – Akto lydraštis, kuriuo Karo 
aviacijos viršininkui, generalinio štabo pulkininkui lei
tenantui Stasiui Pundzevičiui (jis bei Gustaitis buvo 
Tarpžinybinės komisijos nariai) pristatomas Aktas ir jo 
priedai, skirti perduoti Tarpžinybinės komisijos pirmi
ninkui Vidaus reikalų ministerijos generaliniam sekre
toriui pulkininkui Brunonui Štenceliui. Pundzevičiui 
pritarus, Aviacijos komisijos Aktas rugsėjo 23 d. buvo 
ant Štencelio darbo stalo.

antano Gustaičio RaPoRtas  
iR – euReka! – akto PRiedai

1933 m. rugsėjo 22 d. Gustaičio raporte15 nurodyti 
du unikalūs dalykai: laikotarpis, kiek dirbo Aviacijos 

GRažina svideRskytė

11 apie pirmąjį vokiečių pareigūnų raportą iš katastrofos vietos 1933-
07-17, atvykusius pirmuosius Lietuvos atstovus ir kitus teisinius aspektus 
žr. Gražina sviderskytė, op. cit.

12 Plg. The New York Times žinutę apie jav valstybės departamento 
atsakymą į jav pasiuntinybės Berlyne paklausimą: „Pašalintos forma-
lios kliūtys, kurios galėtų trukdyti laidoti jav piliečius Lietuvoje“, 1933-
07-18, in: Balzeko lietuvių kultūros muziejus, dariaus ir Girėno doku-
mentų kolekcija, nekataloguoti dokumentai.

13 Leopoldo dymšos lydraštis užsienio reikalų ministerijai, 1933-07-
30, in: LCVA, f. 383, ap. 7, b. 1471, l. 60.

14 kapitono žongailos pranešimas apie nuorašo priėmimą iš tarpži-
nybinės komisijos sekretoriaus jono švelniko, įsipareigojant juos per-
duoti antanui Gustaičiui, 1933-08-02, in: Ibid., l. 59.

15 antano Gustaičio raportas karo aviacijos viršininkui, 1933-09-22, 
in: Ibid., l. 48.
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komisija, ir Akto priedų sąrašas. Visų pirma, „Darbas 
pradėtas š. m. liepos 24 d. baigtas š. m. rugpjūčio 30 
d.“ Kitaip, nei tvirtinama literatūroje, Aviacijos komi
sija dirbo ne porą mėnesių, o tik apie penkias savaites. 
Antra, kariška tvarka išvardyti devyni Akto priedai: 
1) Meteorologijos žinios; 2) Kpt. Morkaus pranešimas 
su schema; 3) URM raštai Nr. 15816, 16496, 17718; 
4) Inž. maj. Gavelio motoro tikrinimo išvados; 5) Artile
rijos laboratorijos raštas Nr. 1227; 6) Medicin. dr. plk. 
Oželio raštas; 7) ir 8) Žemėlapių schemos; 9) Vokiečių 
protokolo nuorašas. 

Analizuojant šį sąrašą, dar pernai neliko nieko kita, 
kaip ties visais priedų punktais sudėti niūrias žymas: 
„Nėra“, „Nėra“, „Nėra“... Tik ties paskutiniu, devintuoju 
punktu „Vokiečių protokolo nuorašas“ – „Yra“. Sąraše 
išvardytų priedų trūkumas reiškė didžiulį nuostolį. Kur 
jie galėjo dingti?

Tą pačią rugsėjo 22 d. įvyko Tarpžinybinės komisijos 
antrasis posėdis; jame išklausiusi „Gustaičio pranešimą, 
Komisija nutarė Subkomisijos šiuo reikalu surašytąjį 
Aktą prijungti prie šio protokolo ir paskelbti jį plačiai 
spaudoje“16. Galima tik spėlioti, ar „Gustaičio praneši
mas“ ir Aktas buvo identiški, nes prie protokolo Gustaičio 
teksto nėra. Beje, šio posėdžio protokole nėra nė Gustai
čio parašo. Bet į tai pasigilinsime kita proga, analizuo
dami paties Akto turinį, kuriame irgi trūksta parašų.

Rugsėjo 22–24 d. Gustaitis atskirais pranešimais 
Štenceliui perdavė bent tris skirtingus daiktų ir do
kumentų sąrašus. Mums čia svarbūs du momentai: 
pirma, Aviacijos komisijai baigus darbą, Gustaitis grą
žino Tarpžinybinei komisijai tyrimo reikmėms gautus 
dokumentus ir daiktus. Antra, LCVA kažkodėl išlikusi 
tik nedidelė jų dalis. Štai rugsėjo 23 d. rašte Gustaitis 
Štenceliui rašo: „Prisiunčiu aktą ir susirašinėjimą dėl 
Lituanicos žuvimo priežasčių. Be to, prisiunčiu minėto 
akto nuorašą ir dvi schemas paruoštas spaudai, ir lėk
tuvo dalių sąrašą bei nepristatytų bortinių prietaisų 
sąrašą pridėjimui prie protokolo. Priedas: 48 lapai“17. 
Didžiumos iš tų 48 lapų nėra nė kvapo.

Tokiu būdu pernai atlikta pirminė dokumentų anali
zė leido konstatuoti, kad Vokietijoje ir Lietuvoje atliktų 
oficialių tyrimų medžiaga, kuri po Lituanicos katastro
fos 1933 m. liepos 17 d. kaupėsi URM ir Tarpžinybinė
je komisijoje, vėliau pasklido nežinia kur ir vargu ar 
išliko. Nepaisant praplėsto paieškos rato, ir šiemet iš 
tam tikrų detalių tebuvo galima spėti, kad dokumentai 
pasklido ne po vieną, bet šūsnimis, paketais. Iki šio ru
dens niekas, išskyrus kelis paprastus Lietuvos pajūrio 
gyventojus, nežinojo, kad vienas tų paketų saugiai tūno 
privačiame seife...

Aviacijos komisijos Akto priedų originalus išsaugoję 
žmonės prašė konfidencialumo, todėl tenka nutylėti jų 
pavardes ir tik taip išreikšti gilią padėką. Jei šie do
kumentai būtų atsidūrę nerūpestingose rankose, būtų 
sunykę, arba, geresniu iš blogų atvejų, atitekę kolekci
ninkams, kurie paprastai yra labiau linkę kaupti nei 
publikuoti, juolab analizuoti.

iš kieno Rankų?

Gerai, kad neteks nutylėti galbūt svarbiausio Akto 
priedų „dingimo“ ir „atsiradimo“ istorijos herojaus – ku
nigo Antano Žalkausko18 (1914–1982). Deja, kiek žino
ma, kunigas nepaliko jokių užrašų apie savo sąsajas su 
šia istorija, todėl tenka pasikliauti dokumentus išsaugo
jusios giminaičių šeimos pasakojimu: panašiu į legendą, 
nekonkrečiu ir vieninteliu, todėl sunkiai paneigiamu.

Taigi pasakojama, kad okupacijos pradžioje (neaišku, 
ar sovietų, ar nacių, ir kelintais metais) kun. Žalkaus

kui priedų paketą perdavė karininkas. Jis esą dėl per
sekiojimų traukęsis iš Lietuvos ir prašęs kunigo paslėp
ti ir išsaugoti vertingus dokumentus. Nežinia, kas jis 
buvo ir kur jiedu susitiko: 1938 m. kunigu įšventintas 

„dinGę“ LITUANICOS katastRoFos tyRiMo akto PRiedai

kapitono vlado Morkaus, vieno iš kelių lietuvių, 
mačiusių Lituanicą katastrofos vietoje soldino 

miške, pranešime nupiešta schema

16 tarpžinybinės komisijos ii posėdžio Protokolas nr. 2, 1933-09-
22, in: Ibid., l. 47.

17 antano Gustaičio raštas tarpžinybinei komisijai, 1933-09-23, in: 
Ibid., l. 55.

18 duomenys apie kun. žalkauską – iš jo asmens bylos kauno arki-
vyskupijos kurijos archyve. kadangi po kunigo mirties dar nesuėjo 40 
metų senatis, byla nenumeruota, duomenis viešai naudoti leista išim-
ties tvarka.
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Žalkauskas buvo vikaras Raguvoje, Saločiuose, Alanto
je, 1940–1944 m. su pertraukomis studijavo Kauno kon
servatorijoje, vikaravo Panevėžyje, buvo administrato
rius ir klebonas Kazliškyje, Duokiškyje, Daugailiuose, 
Vilkaviškyje, vėl Kaune. Šiaip ar taip, jis dokumentus 
paėmė, saugiai paslėpė ir... tylėjo. Prieš mirtį perdavė 
juos broliui. Šis irgi buvo atsargus: esą tik kartą do
kumentus nusivežė į Da
riaus tėviškę (Dariaus 
kaimą, buv. Rubiškes) 
ir pasiūlė juos ten sau
goti, bet nusivylęs par
sivežė ir niekam nebe
rodė. Kunigo brolis mirė 
1997 m. ir dokumentus 
paliko saugoti dukrai. Ši 
buvo buhalterė, supra
to dokumentų svarbą ir 
namie netgi turėjo seifą. 
Galiausiai ji priedus, su
dėtus į sovietinį segtuvą 
„Delo“, iš to seifo ištrau
kė, mums parodė ir šią 
istoriją papasakojo.

Beje, paprašyta patiks
linti, pasakotoja pridūrė, kad, jei tik ji neklysta, doku
mentus kun. Žalkauskui perdavęs... Gustaitis. Negali 
būti! To neįmanoma pagrįsti. Bet iškart dingteli: o ar 
galima paneigti?

Gustaitis buvo Tarpžinybinės komisijos narys ir, ti
kėtina, jos veikloje dalyvavo iki pat sovietų okupacijos 
1940 m. (LCVA rastas paskutinis nenumeruotas posė
džio protokolas datuotas 1937 m. sausio 22 d., yra kitų 
indikacijų apie komisijos veiklą 1939 m.). Būtina įver
tinti, kad Tarpžinybinės komisijos veikloje dalyvavo dar 
būrys karininkų. O dar labai svarbu, kad šios komisijos 
žinioje buvę dokumentai (minėtoji byla?) buvo dosniai 
„paskolinti“ Lietuvos aeroklubui (LAK) kartu su kita 
svarbia dokumentacija.

LAK tuo metu buvo solidi organizacija. Jos steigėjai, 
tikrieji ir garbės nariai buvo ne vien aviatoriai (tarp 
jų – Darius), bet ir gerokai platesnis elitas: politikai, 
karininkai, visuomenės veikėjai. LAK jau 1933 m. lie
pos 21 d. įgaliotais atstovais Tarpžinybinėje komisijo
je paskyrė savo narius Karo aviacijos kapitoną Vladą 
Morkų ir inžinierių Kęstutį Bulotą (katastrofos dieną 
jie vieninteliai iš Kauno išvyko į Vokietiją ir, nors be 
oficialių raštiškų įgaliojimų, vis dėlto ten veikė kaip Lie
tuvos atstovai, padėdami organizuoti ir vykdyti lakūnų 

palaikų, Lituanicos nuolaužų, visų relikvijų pergabeni
mą į Lietuvą). Kartu LAK Užsienio reikalų ministeri
jos paprašė „išduoti su „Lituanicos“ skridimu susijusią 
visą iš Vokiečių valdžios įstaigų gautą dokumentaciją, 
daiktus, Vokiečių oro policijos protokolą ir visą įvykio 
bylą“19. Deja, taip uoliai puolęs rinkti medžiagą, LAK 
nieko apčiuopiamo nenuveikė, nebent... negrąžinamai 

ją išsklaidė.
Rugpjūtį jau ir Ameri

kos lietuvių spaudoje bu
vo paskelbtas LAK krei
pimasis prašant siųsti 
dokumentus išleisti mo
nografijai, kurios redak
cinė komisija – LAK se
kretorius Karo aviacijos 
majoras Jonas Pyragius 
ir leitenantas Vladas 
Adomavičius. Rugpjū
čio viduryje Lietuvos pa
siuntinybė Vašingtone 
pradeda siųsti dokumen
tus. Spalį LAK pirminin
kas teisinasi, esą „mono
grafijos leidimas kiek 

užtruko dėl to, kad norime ją išleisti kiek galima pil
nesnę, tad medžiagos rinkimas ir surinktos tvarkymas 
dar ne visai baigtas“20. 1934 m. vasarį LAK iš URM gau
na Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone atsiųstą Dariaus 
dienyną, lakūnų testamento originalą. O štai balandį 
LAK vicepirmininkas Antanas Gustaitis (!) ir sekre
torius Vaclovas Juodis prašo Tarpžinybinės komisijos 
pirmininko „paskolinti Dariaus ir Girėno reikalų bylą ir 
visa kita, ką galėtumėm naudoti kaip medžiagą mūsų 
ruošiamai knygai“! Štencelio vizoje nurodyta perduoti 
medžiagą maj. Pyragiui „po parašais, o reikalui praėjus, 
ją vėl priimti savo žinion“21!

Tačiau toliau viskas ėmė ir susijaukė. Daugeliui čia 
minimų asmenų 1934ieji buvo lemtingi: 1) ltn. Ado
mavičius (beje, anot Pyragiaus, vienas išaiškintų VSD 
agentų kariuomenėje) sausį jo paties prašymu paleistas 
į Karo aviacijos karininkų atsargą, įsidarbino VRM; 
2) maj. Pyragius liepą už dalyvavimą birželio „voldema
rininkų maište“ pažemintas į eilinius, paleistas į atsar
gą; 3) kap. Morkus taip pat paleistas į atsargą; 4) civilis 
LAK lakūnas Juodis rugpjūtį žuvo lėktuvo ANBO II 
katastrofoje. 

Dramatiškos permainos jei ne užkardė, tai gerokai 
suvėlė ir uždelsė LAK monografijos leidybos reikalus. 

kun. antanas žalkauskas, 
išsaugojęs akto priedų paketą

GRažina svideRskytė

aviacijos komisijos pirmininkas 
antanas Gustaitis

19 Lak pirmininko prof. zigmo žemaičio ir sekretoriaus maj. jono 
Pyragiaus raštas uRM teisių-administracijos departamento direktoriui 
kaziui Bizauskui, 1933-07-21, in: Ibid., l. 104. 

20 Lak pirmininko prof. zigmo žemaičio raštas generaliniam kon-
sului niujorke Povilui žadeikiui, 1933-10-13, in: LCVA, f. 658, ap. 1, 

b. 266, l. 239.
21 antano Gustaičio ir vaclovo juodžio raštas tarpžinybinės komisi-

jos pirmininkui Brunonui štenceliui, 1934-04-16, in: LCVA, f. 383, ap. 
7, b. 1471, l. 17.
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Šiaip ar taip, iki karo ji nebuvo išleista. Knygos ini
ciatyva dar buvo gaivinama nacių okupacijos metais: 
1942 (1943?) m. LAK vicepirmininkas Tomas Zauka 
(beje, tuomet Puntuko akmenyje iškalto paminklo Da
riui ir Girėnui statybos komiteto pirmininkas; jis galėjo 
perimti ir LAK monografijai sukauptus dokumentus) 
jai rašyti sudarė sutartį su buvusiu prezidento Antano 
Smetonos sekretoriumi Aleksandru Merkeliu. Bet ir ši 
knyga nepasirodė.

Darytina prielaida, kad knygos leidybos reikmėms su
rinkta medžiaga LAK dispozicijoje išliko galbūt iki na
cių okupacijos pabaigos. Įrodymų, kad LAK „pasiskolin
tus“ dokumentus grąžino Tarpžinybinei komisijai, URM 
ar kitoms institucijoms, nerasta. Jei tarp negrąžintų 
dokumentų buvo Akto priedų paketas, tai jis kun. Žal
kausko žinion galėjo patekti iš daugelio karininkų ran
kų prieš karą, jo metu ir net po karo. Gal ir iš 1941 m. 
kovą suimto brigados generolo Gustaičio?..

kas nauja iR kas toLiau

Kadangi Akto priedų paketo turiniui išnagrinėti šio 
straipsnio apimtis per maža, pabaigoje dar kartą at
kreipsime dėmesį į jo sudėtį ir išryškinsime galbūt svar
biausius epizodus ir detales.

Paketą sudaro daugiau negu 35 susegti lapai. Tikslus 
bendras lapų skaičius nenurodytas, lapai nenumeruoti, 
kai kurios dalys, pavyzdžiui, žemėlapiai ir nuotraukos, 
suklijuotos po kelias ant vieno lapo. Beveik visų doku
mentų viršuje romėniškais skaitmenimis ryškiu raudo
nu rašikliu užrašyti tik priedų numeriai, tiksliai taip, 
kaip Gustaičio priedų sąraše: nuo I iki IX.

Krinta į akis vaizdiniai dokumentai: meteorologiniai 
ir topografiniai žemėlapiai, katastrofos vietos brėžinys 
ir paskutiniuose 3 lapuose suklijuotos net šešios dar nie
kur nematytos katastrofos vietos nuotraukos. Dviejose 
jų kryželiais pažymėti nulaužti ar aplaužyti medžių ka
mienai ir nuo lėktuvo atitrūkęs, tolėliau ant žemės gu
lintis motoras. Kitoje nuotraukoje ant sumaitoto lėktuvo 
liemens raudonu rašikliu apibrėžtas į gulintį žmogaus 
kūną panašus siluetas (jo vietoje – juoda nekontrastin
ga dėmė) ir parašyta: „Stanley Girėnas“. Dėl lietuviams 
neįprastos ir net dokumentacijoje nesutinkamos mišrios 
vardo ir pavardės rašybos peršasi prielaida, kad šios 
nuotraukos paimtos iš vokiečių Pranešimo ir kad būtent 
jos yra minėti trūkstami Pranešimo priedai Nr. 2 ir 4. 
Veikiausiai tarp susegtų topografinių žemėlapių yra ir 
trūkstamas Pranešimo priedas Nr. 3 – gal tie du, kurie, 
kaip ir nuotraukos, suklijuoti ant vieno lapo?

Ypatingos vertės yra brėžinys: katastrofos vietos sche
ma, tiesiog nupiešta rašikliu po Vlado Morkaus prane
šimu (santūriu, užtat unikaliu) iš Soldinen Stadt Forst. 
Katastrofos vietos nuotraukų težinoma keliolika ir tarp 
jų nėra nė vienos panoraminės, kuri apimtų visą aikš

telę su visomis detalėmis. Tad ši liudytojo schema gali 
padėti išsamiau rekonstruoti įvykio vietą ir patikslinti 
vieną svarbiausių dalykų – lėktuvo kryčio trajektoriją, 
sudužimo momentą, smūgio galią bei poveikį ir pan.

Neįkainojamos 1933 m. rugpjūčio 30 d. (anot Gustai
čio raporto, paskutinę komisijos darbo dieną?) surašytos 
Lituanicos motoro tikrinimo išdavos: esą išnarstyto mo
toro dalių „stovis leidžia manyti, jog jų mechaninis vei
kimas kliūčių nedavė. Benzino filtrui ir karbiuratoriui 
užsiteršus, galėjo vykti pertraukos motoro veikime prie 
didelių apsukų“. Po tekstu – aiškus, ryškus Karo avia
cijos dirbtuvių jaunesniojo inžinieriaus majoro Antano 

Gavelio spaudas ir parašas. Būtent Gavelio trūkstamas 
parašas Akto originale inspiravo ilgametį bendrą nepa
sitikėjimą Akto tekstu ir netikrumą dėl jame suformu
luotų išvadų dėl galimo nesklandaus Lituanicos variklio 
veikimo. O čia štai technikos ekspertų komentaro dar 
prašosi Artilerijos laboratorijos „analizas dėl Gustaičio 
prisiųstos rakietos degamosios medžiagos“...

Apskritai tenka pažymėti, kad pakete tik priedas Nr. 
3 (URM dokumentai) teatkartoja informaciją, žinomą 
iš kitų šaltinių. Likę dokumentai yra ne kas kita, kaip 
79 metų senumo „naujienos“, kurios ateityje gerokai 
susiaurins iki šiol tarpstančių gandų, manipuliacijų ir 
spekuliacijų galimybes. Tačiau dabar, pirmąsyk viešin
dami nepaprastąjį radinį, jau dedame tašką vildamiesi, 
kad išsamiai atsakę į klausimą „Kas tai?“, išpurenome 
dirvą nuodugniam ir ilgalaikiam kito klausimo – „Ką 
tai reiškia?“ – nagrinėjimui.

Pirmas žinomas Lietuvos aeroklubo raštas, kuriuo 
prašoma išduoti su Lituanicos katastrofa susijusius 

dokumentus

„dinGę“ LITUANICOS katastRoFos tyRiMo akto PRiedai
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Kartais, ypač kai savas darbas užkni
sa, pagalvoju apie kitas profesijas. (Vi
sokeriopai naudingas pratimas – ir 
kitus labiau supranti, ir sava dalia 
nebelabai spaudžia.) Pavyzdžiui, apie 
budinčius gydytojus vakare, kai einu 
miegoti. Arba apie vairuotojus, kai ne
rūpestingai žvalgausi pro langą ser
pantinais ropojančiame autobuse.

Pastaruoju metu vis susimąstau 
apie lietuvių kalbos mokytojus. Ne, ne 
dėl streikų, „mažų atlyginimų“ ar „ne
sutramdomų“ vaikų. Dėl dėstomo da
lyko turinio. Visų pirma – kalbos, kuri 
per ilgametį stažą turinčio mokytojo 
karjerą pasikeitė net savo skambesiu, 
ką ir kalbėti apie skyrybos tai švelnė
jančias, tai griežtėjančias taisyk les. 
Nesakau, kad sunku tai išmokti. Bet 
kaip sau tai paaiškinti? Jeigu mano
me, kad esama kalbos mokslo, tai tu
rėtume būti įtikinti, kad naujieji at
radimai yra geresni už ankstesnius. 
Tik turint omenyje, kad kalba tiriama 
ne lazeriais ar mikroskopais, tai būtų 
sunku argumentuoti. Matyt, veikiau 
kažkaip tobulėja kalbos lauko tyrėjai 
ar „tvarkytojai“. O jei jau pripažįstame, 
kad kalba yra ne tik mokslo objektas, 
bet ir (tarsi augalas) gyvas darinys, tai 
bent kiek turime gerbti tradiciją ir, pa
vyzdžiui, laikytis tos kalbos, kuria rašė 
mūsų taip gerbiami rašytojai. Niekaip 
netelpa galvoje, kaip mylint literatūrą 
ir garbinant jos klasikus, galima to
leruoti vadovėlius su perredaguotais 
(„adaptuotais“) tekstais? Kaip moky
tojams su tuo sugyventi?

Žinoma, esama visokių žmonių – kai 
kuriems tik duok paklusti taisyklėms. 
Jokio vargo: nei tau pačiam mąstyti, 
nei atsakomybę prisiimti. Perskaitei 
metodinius nurodymus, kaip mokinys 
privalo suvokti tekstą, ir gali sau ne

rūpestingai pro langą žvalgytis – pats 
autobuso nevairuoji. Ir vertinti leng
va – vieni mokiniai teisingai supran
ta tekstą, kiti neteisingai. Negi ver
tinsi gerai vien už tai, kad apskritai 
kažkaip supranta?.. Nenuostabu, kad 
vaikai nenori skaityti literatūros, ypač 
tos, kurią suprasti „teisingai“ yra su
dėtinga. Kaip viena literatūros kriti
kė įvertino vieną rašytoją, „rašytojai 
visiškai nepavyko pavaizduoti to, ką 
ji norėjo...“

Taigi kai kuriems žmonėms, tarp 
kurių yra ir lietuvių kalbos bei litera
tūros mokytojų, patinka tiesiog vyk
dyti instrukcijas. Ir man jų visai ne
turėtų būti gaila, nes jie jaučiasi kuo 
puikiausiai. Tačiau tada klausimas 
kyla apie vaikus. Dėl mokytojų belie
ka smulkus neaiškumas, kaip patys 
jie tuos tekstus sugeba suprasti nuro
dytu būdu ir kaip jie kalba apie laisvę, 
tikėjimą ir kitus į normas netelpan
čius sielos virpesius? Turėtų būti la
bai sunku.

  Visuomenėje visada rasis žmonių, 
kurie nenori galvoti ir spręsti patys, 
jie geriausiai jaučiasi vykdydami nu
rodymus. Jei tokių žmonių instituci
joje (ministerijoje, mokykloje, polikli
nikoje) yra daug, tai galima pasiekti 
gana efektyvų tų nurodymų įgyven
dinimą. Tvarka ir paklusnumas veda 
prie sistemos efektyvumo, tad gal vi
sai neblogai, kad vaikai nuo mažens 
to mokomi? Juk tarp 
visuomenės narių bū
tent jaunimas labiau
siai nori spręsti pats. 
Jis sukelia maištus, 
perversmus, klibina  
jei ne valstybės, tai 
bent savos mokyk
los, klasės ar šeimos 

tvarką. Vieni mano, kad tai neišaug
tas vaikiškumas, nuo tada, kai vaikas 
turėjo išmokti pats vaikščioti, valgy
ti, kalbėti ir suprasti, kodėl negalima 
liesti karšto lygintuvo. Tada jo „noriu 
pats“ ir „kodėl?“ buvo pateisinami ir 
netgi būtini. Tačiau išmokęs socialinių 
įgūdžių minimumo – užsirišti batus, 
perskaityti laikraščius, susiskaičiuo
ti pinigus – jis esą turi liautis mąs
tęs pats. Turėtų „suaugti“, klausyti 
ką kiti, gudresni už jį, yra sugalvoję ir 
klusniai vykdyti. Taisyklingai kirčiuo
ti „bẽ  bras“ ir „Aristoteliù“, teisingai su
prasti Donelaitį ir Martinaitį. Žinoti 
vienintelį teisingą draugystės apibrė
žimą (žr. pradinių klasių vadovėlius). 
Jokiais filosofiniais klausimais netu
rėti savo nuomonės, bet dailiai cituo
ti tuo metu kotiruojamus autoritetus. 
Teisingai pasirinkti profesiją, būtinai 
gauti vidutinį atlyginimą (nes jei ma
žiau, atsiras socia linės atskirties rizi
ka, jei daugiau – teks susirūpinti dėl 
godumo), turėti ne daugiau ir ne ma
žiau vaikų negu tuo metu įprasta. Val
gyti tai, ką nurodo licencijuoti mitybos 
specialistai ir būtinai laiku skiepytis. 
Idealus gerovės valstybės pilietis.

Tačiau sėkmės istorijos kalba ką 
kita. Kalba apie kūrybiškumą ir inova
cijas, kurios suprantamos kaip gebėji
mas pažvelgti į tą patį reiškinį iš kitos 
pusės, – būtent egoistiškai ir individu
alistiškai savaip (!). Jomis grindžiama 

konkurencinga ekonomika, 
kūrybiški žmonės yra lau
kiami, mylimi ir trokštami 
ambicijų turinčiose įmonė
se, meno kolektyvuose ir 
net draugų kompanijose. O 
ir visada smagiau būti to
kiu, nei paklusniu vykdy
toju. Nes gali jaustis gyvas.

kodėl aš nepavydžiu lietuvių kalbos mokytojams

GUODA AZGURIDIENė

nustebimai
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Tokiomis temomis garsiai nekalba
ma, nes politiškai nekorektiška, bet 
būtent laisve mąstyti ir veikti grin
džiama žmogaus kasdienės veiklos 
prasmė. Kūrybiškumas yra dieviškas 
žmogaus pradas, leidžiantis pajus
ti džiugesį ir pakylėjimą. Jis būtinas 
žmogaus savivertei ir psichologinei 
pilnatvei, skleidžiasi kiekvienoje mūsų 
laisvai pasirenkamoje veikloje, net jei
gu nieko ekonomine ar menine pras
me neveikiame – tik mąstome. Tačiau 
sekuliarioje, materialistinėje visuome
nėje tam erdvės darosi mažiau. Demo
kratijos santvarka čia mažai tepade
da, nes daugumos sprendimas būtent 
ir riboja individą.

Kaip, referuodama į Karlą Marxą, 
pastebi Hannah Arendt, „suvisuome
ninta žmonija yra tokia visuomenės 
būklė, kai viešpatauja tik interesas, o 
šio intereso subjektas yra klasės arba 
žmonija, bet nei žmogus, nei žmonės. 
Turima omenyje, kad dabar žmogui 
ką nors darant išnykęs net paskutinis 
veiksmo pėdsakas – savanaudiškumo 
implikuojamas motyvas. Liko tik „gam
tos jėga“, paties gyvenimo proceso jėga, 
o šiam procesui buvo lygiai pajungti 
visi žmonės ir visos žmonių  veiklos“.

Pajungimas mums nuo seno sieja
si su individo egoizmu, priespauda ar 
kitokiu jungu. Tai gali būti ponas, fab
rikantas, diktatorius ar kitoks drako
nas, pasiglemžiantis auksą ir nekal
tąsias mergeles. Tuomet suprantama, 
kad reikia didvyrio ant balto žirgo. Ta
čiau tie patys senieji pasakojimai įspė
ja, kad pagrindiniai vaidmenys nėra 
tokie jau aiškūs. Nes nugalėjęs drako
ną maištininkas žūsta ir pats tampa 
drakonu. Tegyvuoja naujas drakonas!

Šiandieniame postmoderniame pa
saulyje atrodo kvaila tikėti senąja  gė
rio–blogio, laisvės–priespaudos sim
bolika. Šiandien ne žmogus išnaudoja 
žmogų, o sistema išnaudoja visus. Šian
dien nėra nieko egoistiškiau už bendrą 
interesą ir nieko individui nenaudin
giau už viešąsias gėrybes. Drakonų 
kaita vyksta tokiu greičiu, kad net 
vardus sunku atsiminti. Ir nebūtina – 
žmogus sukūrė sistemą, kuri jį pavertė 

sraigteliu sistemos gyvybei palaikyti, 
statistiniu vienetu. Pavertė laipsniš
kai, jam to nė nepastebint. Pradžioje 
tėvai sugalvoja turėti vaikų ne iš mei
lės, o dėl mados arba  mokamų pašal
pų. Po to mama valgo visus prirašy
tus vaistus ir gimdo pagal ligoninės 
patvirtintus metodus (neleidžiančius 
patirti transcendentinės gimimo pa
slapties), vaiką iš mamos atima (o iš 
vaiko – pasaulį), kad jį paskiepytų ir 
patikrintų, ar tinkamas sistemai gi
musysis žmonijos atstovas. Vėliau – 
privalomas pasaulėjautos formavimas 
darželyje ir mokykloje. Sovietiniais 
laikais, pavyzdžiui, reikėdavo mokytis 
Majakovskio poemą apie Leniną, šiais 
laikais sugestijuojama mintis, kad vai
kas gali pats nuspręsti, kokios yra ly
ties. Laimingi vaikai, kuriems teko su
tikti tikrų mokytojų ir gydytojų...

Laimėti prieš sistemą neįmanoma, 
nes žmonės negali laimėti prieš save. 
Todėl kai kurie bando pasitraukti 
arba bent jau kelti šiokį tokį triukš
mą – mesti prestižines mokyklas, iš
eiti klajoti po pasaulį, valgyti tik kitų 
išmestą maistą, kurti „primityvių“ gy
venimo sąlygų gamtoje bendruome
nes, kurti filmus, radikaliai protestuo
ti prieš valstybių vadovus, ekonominę 
santvarką, gamtos niokojimą, atominę 
energetiką, vartojimą, karą ir pan.

Nebūtinai tokie protestai yra logiš
kai pagrįsti ar kitiems žmonėms kuo 
nors naudingi, tačiau kyla jie neabejo
tinai iš autentiško gyvenimo trūkumo, 
iš pojūčio, kad esi varžtelis valstybinė
je, tarpvalstybinėje ar net pasaulinė
je šiuolaikinės visuomenės mašinoje, 
kurioje kas sekundę tūkstančiai maiš
tininkų atsistoja į savo nukautų dra
konų vietą. Apie tai prirašyta nemažai 
knygų, pastatyta filmų. Atrodo, turėtų 
sukrėsti ir padaryti perversmą žmonių 
mąstyme. Bet nepadaro – gal dėl to, 
kad yra priskirti fantastikos žanrui?

Vertėtų nepamiršti ir to, kad siste
mos irgi gali būti visokios. Gali būti 
paprastosios biurokratinės – skirtos 
tenkinti viršūnių interesus (manau, 
kad Lietuvoje veikia būtent tokia), 
yra ekspansinės – skirtos pajungti 

kitų sistemų išteklius (žmones) savo 
ekonominiams interesams. Bet yra ir 
atvirai grobikiškų. Nepaisant mūsų 
didelio noro sudemoninti du didžiau
sius XX a. nusikaltėlius – Staliną ir 
Hitlerį, jie nebūtų įvykdę savo kėslų, 
jei žmonės nebūtų linkę tarnauti sis
temai. Kaip šnipai, kaip informatoriai, 
kaip išdavikai, – nejausdami asmeni
nės atsakomybės, nes jos ir nebuvo. 
Jie jau buvo tapę sistemos varžteliais. 
Kurie nebuvo tapę, skaudžiai kentė
jo, negalėdami suvokti, kodėl jie turi 
daryti tai, ką juos verčia. Pažvelgus 
atgal, atrodo nesuvokiama, kaip tai 
galėjo atsitikti. Bet atsitiko ir tebeat
sitinka – visai neseniai buvo Balkanų 
karas, kuriame žmonės elgėsi ne kaip 
žmonės, o tik kaip tam tikros rūšies 
ar doktrinos atstovai. Todėl nematau 
pag rindo manyti, kad esame nuo to 
apsaugoti ateityje.

Juo labiau žmogus praranda gebėji
mą mąstyti, juo apskritai mažėja noro 
tai daryti, juo labiau tingsta protas. O 
tingdamas jis traukiasi. Kadangi pro
tas yra langas, pro kurį mes matome 
pasaulį – pasaulis taip pat traukiasi. 
Jei vakar dar matėme dramblio tris 
kojas ir straublį, tai šiandien pastebi
me tik vieną koją, – ir galime užmėty
ti visus kitus plytomis, kurie sako, kad 
dar yra straublys. Ne, plytomis užmė
tyti negalime – neužtenka nei fizinių 
jėgų plytą pakelti, nei drąsos mesti. 
Bet galim paskųsti – parašyti prane
šimą atitinkamoms institucijoms apie 
neteisingai mąstančius. Juk mes nie
ko blogo nedarome – tik vykdome įsta
tymą ir atidžiai žiūrime, kad visi tuos 
įstatymus, nutarimus bei metodinius 
nurodymus vykdytų. Kad ir pačius 
kvailiausius. O tauta vis nori iš politikų 
asmeninės atsakomybės... naivuoliai.

Dėl to, kai pagalvoju apie lietuvių 
kalbos mokytojų darbą, suprantu, kad 
nenorėčiau būti jų vietoje. Juk reikia 
mokiniams ne tik poeziją skaityti, bet 
ir juos įkvėpti didiems darbams, ug
dyti patriotais, įskiepyti moralines 
vertybes. O ką daryti, jei visi šie da
lykai prieštarauja metodiniams nuro
dymams?  	

nustebimai
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 „įdomios prekės“

GRAŽINA SVIDERSKYTė

Dešimtmečius galvojus, per technolo
ginius, politinius, ekonominius, kultū
rinius virsmus nesugalvota nieko ge
riau: ideali trukmė – 30 min. Paprastai 
tiek užtenka nacionalinio kanalo (vi
suomeninio ar komercinio) žinių lai
dai Lietuvoje. Tiesa, pusvalandis te
levizijoje anaiptol nėra nekintamas 
dydis: ištįsta it pusdienis ar susitrau
kia it pusė minutės, nelygu kokie įvy
kiai vyksta ir kiek jų žinių tarnybos 
sugeba, įperka, spėja parodyti. 

Būna, kad žiniose ne tik savaitga
liais ar per šventes, bet net darbadie
niais tarpsta pramanytos, pritemp
tos „aktualijos“. Kai „nėra ką rodyti“, 
laikui tempti „žiniukai“ (televizinin
kų žargonu – žinių tarnybos darbuo
tojai; toliau ši frazeologija – kabutėse) 
naudoja nesudėtingus triukus: sva
rios informacijos trūkumą maskuo
ja ilgesniais „kadriniais“ (kadre skai
tomi vedėjų pristatomieji, įžanginiai 
tekstai), „sinchronais“ (iš pašnekovų 
interviu iškarpyti epizodai, įterpti re
portaže arba rodomi atskirai) ir per
dėm išsamiu „softu“ (angl. soft news – 
„minkštos“ žinios, įdomybės). Tokiais 
atvejais žiūrovams nuobodu, žiniu
kams truputį gėda, ir tas pusvalan
dis mūsų nuostabaus mažyčio krašto 
svarbiausioms dienos naujienoms at
rodo beviltiškai per ilgas. 

Tačiau kartais nutinka priešingai – 
laiką tenka ne tempti, bet taupyti. 
Tada žiniose nuo pirmos iki pasku
tinės sekundės spraudžiasi „hardas“ 
(angl. hard news – „sunkiosios“ žinios: 
politika, ekonomika. Beje, teigtume, 
kad tradicinėse lietuviškose žiniose 
„hardu“ vadintini ir pranešimai apie 
teroro aktus, katastrofas, stichijas, 
ūmias krizes bei panašius katakliz
mus. Užsienio televizijosemilžinėse 

jie priklauso breaking news kategori
jai, nes perkerta iš anksto suplanuotą 
žinių srautą, bet Lietuvoje tokių „įsi
kirtimų“ itin reta: kad ir kas benutik
tų, stengiamasi vengti improvizacijų 
tiesioginiame eteryje. Dėl pratybų re
tumo lieka neugdomi žinių komandos 
įgūdžiai. Žiūrovai lengviausiai pastebi 
vedėjų klaidas, kai jiems sunkiai se
kasi ekspromtu skaityti bemaž nere
daguotas naujausias žinutes, kalbinti 
pašnekovus ir net suregzti kelis sufle
ryje neįrašytus elementarius jungia
muosius sakinius: dėl įtampos ir są
myšio pakinta jų kūno kalba, mimika, 
intonacija, dikcija, pasitaiko „liapsu
sų“. Gana dažna improvizacijos imi
tacija mūsiškose žiniose – kai vedėjai 
pristato „šiuo metu ten ir ten esantį“ 
kolegą, kuris iš anksto parinktoje ra
mioje vietoje dėsto pasiruoštą tekstą 
ar kalbina iš anksto prisikviestą pa
šnekovą. Tai – geriau negu nieko, bet 
vis dėlto nesulyginama su breaking 
news meistryste. Galbūt mūsų televi
zijų eteryje „įsikirtimų“ gausės ir im
provizacijų praktika nusistovės, jei 
didžiųjų kanalų konkurencijoje įsitvir
tins šiemetė naujovė – ilgesnės infor
macinės laidos. 

„Hardas“ – geriausia proga profesio
naliems „žiniukams“. Tuomet vedėjas, 
užuot gražbyliavęs bei koketavęs, tik 
šmėsčioja arba triūsia ekrane, infor
matyvūs, tikslūs reportažai be jokių 
pagražinimų savaime pinasi į logišką 
ir intriguojančią kaskurkadakaip
kodėl grandinę. Tokiais 
atvejais žinių pusvalan
dis atrodo begėdiškai 
striukas, žiūrovai mė
gaujasi, o televizininkai 
stresuoja ir... kaifuoja, 
vietoje rutininio melan

choliško „Ką dedam?“ entuziastingai 
šūkčiodami „Ką metam?“

Šį melancholišką rudenį pažiro įvy
kių, tad, tikėtina, žinių biurai aidėjo 
nuo šūksnių „Ką metam?“ Spalis be 
kasmetinių, sezoninių šalies biudže
to reikalų atnešė bent tris ypatingas 
naujienas Lietuvoje bei pasaulyje: iš
tiko analoginės televizijos galas, rinki
mai su referendumu ir uraganas JAV. 
Tokios visuotinės svarbos ar intereso 
temos – dovis iš aukštybių, jas gausiai 
eksploatuoja ne tik žinios, bet ir kitos 
laidos, televizijos kuo platesnei panau
dai iš rėmėjų ar savų biudžetų netgi 
parengia specialių projektų. „TV nar
veliui“ toks masiškas masinimas info
masalu buvo retesnė galimybė stebėti 
TV raiškos būdus ir net pro kiečiausią 
„hardą“ prasismelkiančią nepalenkia
mą televizijos prigimtį. 

Be abejonės, spalio 29oji reiškė 
svarbią slinktį mūsų šalies televizijos 
raidoje, eros pabaigą ir pradžią, istori
nį įvykį. Tačiau kokiam žanrui reikėtų 
priskirti analoginės televizijos pakasy
noms skirtą rypavimą baisioje galybėje 
laidų bei reklamos? Europos Sąjungos, 
valstybės ir verslo pinigais šis smagra
tis buvo įsuktas dar pernai, ne mažiau 
kaip prieš pusantrų metų. Įdomu, kad 
2011 m. gegužę pradėdama analoginės 
televizijos išjungimo Lietuvoje komu
nikacijos kampaniją, Susisiekimo mi
nisterija deklaravo, esą tyrimų duo
menimis jau tuomet dauguma žmonių 
buvusi pakankamai informuoti ir tik 

trečdalis nepasirengę 
permainoms. Įgyvendi
nant ES finansuojamą 
Skaitmeninės televizi
jos plėtros skatinimo 
projektą, siekta nein
formuotųjų skaičių su
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mažinti bent iki ketvirtadalio. Ir ką gi, 
pavyko: istorinę spalio 29ąją pergalin
gai konstatuota, kad neinformuoti teli
ko keturi procentai gyventojų, o nema
tančių skaitmeninės televizijos – kaip 
tik ketvirtadalis. Biurokratiškai fan
tastiška! Jei tik įmanoma, lauktume 
tolesnių tyrimų apie šią precizinio ko
munikavimo pergalę. Bet graužia abe
jonė dėl valdžios nuopelnų, nes, tarki
me, svarbiausiu kampanijos akcentu 
ir TV reklamos veidu tapęs persona
žas senolis Tautvydas feisbuke tesu
krapštė 709 draugus – galima sakyti, 
liko vienišas; tokios pat vienišos reitin
gų žemumose liko ir specialiosios TV 
laidos. Darytume prielaidą, kad ma
sinės ilgalaikės komunikacijos kam
panijos santykinis pozityvas buvo tas, 
jog televizininkai turėjo gražios progos 
į valias, nepakaltinamai ir dargi ne už 
dyką tuščiažodžiauti. O žiūrovams į 
vieną sakinį telpančios informacijos 
besaikis kartojimas tedarė panašaus 
įspūdžio kaip andai šypseną sukėlu
si „naujiena“ TV žinių orų prognozė
je lapkritį: Skandinavijos šiaurėje ga
lima šlapdriba. Tai bent! Gerai, kad 
pranešė, – būsime pasirengę.

O kad taip preciziškai savo tariamus 
komunikavimo įgūdžius valdžios insti
tucijos taikytų kitose valstybės gyveni
mo srityse! Gal taip pat šauniai įkal
bintų piliečius dalyvauti rinkimuose? 
Nagi, sugniaužkim ir laikykim kumš
čius kitam kartui. Nes šiuokart balsa
vusiųjų aktyvumo skaičiai buvo niū
riai įprasti, kaip ta lapkričio šlapdriba 
samių žemėse. Beje, intrigos neišlaikė 
nė politikos naujokų šturmas – jis iš
sikvėpė, išsivadėjo dar kandidatų de
batų laidose. Užtat šviežesnių naujie
nų televizininkai gausiai prisuko post 
factum – apie rinkėjų papirkimus ir 
eiles prie balsadėžių. Tenka tik apgai
lestauti, kad stulbinančią politikos ly
derių panieką rezultatams demaskavo 
ne televizininkai, bet – kaip niekada – 
politikos apžvalgininkai, viešai įvardi
ję tai politinio cinizmo viršūne. 

Kad ir kokius komunikavimo nuo
pelnus prisiskirtų valdžia ar valdi
ninkai, kažin kiek jie teprisidėjo prie 
ganėtinai sklandaus spalio 29osios 

virsmo. Jei nieko nebūtų dariusi, val
džia, aišku, būtų iškeikta ir daugybės 
šoką patyrusių namisėdų paduota į 
Apvaizdos ar apylinkės teismą; tuo
met parengtis skaitmeninei televizijai 
vėluotų, bet kažin ar užsitęstų, juolab 
nežlugtų. Televizija pernelyg įtakin
ga, žmonės prie jos prijunkę. Nema
žai jų apskritai neboja politikos ir dėl 
jos, už ar prieš ją nepajudins nė piršto. 
Bet dėl TV programų transliacijų jie 
eis nors į karą. Ne atsitiktinai vienoje 
reklamoje gąsdinančiu įvaizdžiu buvo 
pasirinktas monotoniškai mirgantis 
„išjungtas“ ekranas: NE, tik ne tai! 

Pagaliau, jei valstybės struktūroms 
tikrai rūpėtų piliečius įjunkinti ne tik 
žiūrėti televizorių, bet ir balsuoti rin
kimuose, tai ji galėtų šio to pasimoky
ti Jungtinėse Amerikos Valstijose. Ten 
jau dešimtmečius veikia kad ir nepat
raukli, bet, kaip mėgsta amerikiečiai, 
paprasta ir aiški taisyklė: pranašumą 
lemia ne turinys ar pati idėja, bet pa
teikimas, įvaizdis. Bet kokia žinia te
levizijoje – apie pandas zoologijos sode 
ar į prezidentus kandidatuojančius su
pervalstybės lyderius – turi būti bent 
iš dalies paversta pramoga su šou, re
viu elementais: drama, emocine įtam
pa, psichologine įtaiga, vaidyba, speci
aliaisiais efektais. Spalį visas pasaulis 
sužinojo, kad JAV prezidentas Ba
rackas Obama TV debatų tiesioginės 
transliacijos metu kelis kartus neap
dairiai nuleido akis žemyn (!) ir „at
rodė mažiau užtikrintas, mažiau pa
sirengęs“ nei jo varžovas, holivudiško 
stoto respublikonas Mittas Romney. 
JAV kandidatų į prezidentus TV de
batai yra tapę populiariosios kultūros 
fenomenais, kurie tarsi kokie įvaiz
džio kūrėjų režisuoti „TV žvaigždžių 
karai“ varo fanus iš proto. Taip, tele
vizija kalta, kad pati Idėja krito kovo
je prieš Įvaizdį. Bet gal Lietuvos poli
tikams visgi būtų ne pro šalį įvertinti 
JAV rinkėjų beprotišką aktyvumą?

O, ne. It amžini tapatybės klajokliai, 
lietuviai nesiskubina nei svetimo kur
palio naudoti, nei savojo dirbintis. Lai
mei, ne „TV narvelio“ reikalas, kodėl 
Lietuvoje tarp TV laidose būriais daly
vaujančių politikų kaip buvo, taip tėra 

vos keli, kurių TV įvaizdis būtų ver
tas bent penkinės. Jei Viktoras Uspas
kichas tikrai leidžia solidžias sumas 
įvaizdžio konsultantams, tai, įverti
nant jo aukštus reitingus, darosi grau
du: kaip Lietuvoje įsišaknijęs netaktas, 
chamiškumas, abejingumas elgsenos 
niuansams. Iš politikoturčiaus pasi
telkiamų komunikacijos technologijų 
it bereikalingas niekalas eliminuotas 
subtilus korektiškumas. Žiū, debatų 
laidoje vedėjui paskelbus pauzę rek
lamai, darbiečių lyderis kaip įpratęs 
nesivargina nė sekundės patylėti ir, 
sprendžiant iš prie baltinių prisegto 
mikrofono šnaresio, kasydamas papil
vę ar krūtinę, matyt, tujindamas vedė
ją, skardžiai sububena maždaug taip: 
„Nuu, tai ką, gerai, tu sakai?“ Ir tai – 
ne vienintelis viešumoje kandidatų į 
Seimą pademonstruotas perlas. 

Iš trijų didžiųjų spalio naujienų tik 
niujorkiečių gyvenimo ritmą trumpam 
sutrikdęs uraganas Sendi buvo komu
nikacijų technologijoms bei transfor
macijoms nepavaldus gamtos gaivalas: 
koks atūžė, tokį televizija ir parodė. 
Tiesa, eteryje buvo daugiau foninio in
formacinio „triukšmo“ nei konkretaus 
faktų konstatavimo, daugiau sąmy
šio eskalavimo, intrigos kurstymo nei 
rea laus pavojaus. Bet juk tai savaime 
sup rantama ir nereikalinga komenta
rų: jei TV žiniose neliktų dramos, kiek 
liktų žiūrovų? O jei neliktų žiūrovų, ką 
veiktų televizija? Jos paskirtis – įteik
ti, įbrukti ir, galiausiai, gerai parduoti 
paveikslėlius: uraganus, debatus, prie
dėlius, antenas, pandas... Leiskite te
levizijai būti televizija!

 „Taip sukasi pasaulis“, – teko šyp
telti, kai vieną darganotą popietę gre
timame didmiestyje žvilgsnį patrau
kė iškaba krautuvėlės lange: „Įdomios 
prekės“. Į dešimtuką, kaip rašė Jea
nas Boudrillard‘as: vartotojų visuome
nėje parduodami ne aiškios paskirties 
daiktai už jų vertę atitinkančius pini
gus, bet įdomybės už akcijinę kainą, 
kultivuojama pirkimopardavimo pa
slauga kaip malonumo simuliakras ir 
vartojimo stimulas. Tuo viskas pasa
kyta... Sveikiname Tamstas skaitme
ninės TV proga. 
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1612 m. rugsėjo 27 d. Krokuvoje, jėzui
tų namuose prie Šv. Petro ir Pauliaus 
bažnyčios, savo žemiškąjį gyvenimą 
baigė pirmasis Vilniaus universiteto 

rektorius, pamokslininkas, rašytojas, 
polemistas, katalikų tikėjimo gynėjas, 
vienas iškiliausių Lenkijos jėzuitų Pet

ras Skarga (1536–1612). Minėdami 
400ąsias jo mirties metines (Lenkijoje 
šie metai paskelbti Skargos metais, o 
jo portretas puikuojasi ne tik ant baž
nyčių, bet ir kitos paskirties visuome
ninių pastatų) Vilniaus universitetas 
ir Lietuvių literatūros ir tautosakos 
institutas spalio 11–12 d. surengė tarp
tautinę mokslinę konferenciją Petras 
Skarga SJ ir Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės kultūra 1612–2012, į kurią 
susirinko mokslininkai iš Lietuvos, 
Lenkijos ir Vokietijos. Kadangi plati 
ir įvairiapusė Skargos veikla LDK, jos 
įtaka Lietuvos kultūrai iki šiol žinoma 
palyginti menkai, konferencijoje buvo 
aptarta šio didžio vyro kūryba, gyveni
mas ir veikla, susiję su LDK, Lietuvos 
jėzuitų provincija, Vilniumi ir Vilniaus 
universitetu; pateikti naujausiais tyri
mais paremti jų vertinimai, apibrėžtas 
to meto istorinis kontekstas.

Konferencija prasidėjo šv. Mišiomis 
Šv. Jonų bažnyčioje. Tuojau po jų Vil
niaus universiteto Mažojoje auloje, 
kur ir vyko konferencija, pranešėjams 
ir svečiams sveikinimo žodį tarė 86
asis Vilniaus universiteto rektorius 
Benediktas Juodka, pažymėjęs, kad 
per 2,5 metų Skarga sugebėjo nuveik
ti daugiau nei dabartiniai rektoriai per 
kelias kadencijas. Dalyvius taip pat 
sveikino Lietuvių literatūros ir tauto
sakos instituto direktorius Mindaugas 
Kvietkauskas, prasmingai susiejęs ke

lias didžias ir Lietuvai svarbias asme
nybes, poetuspranašus: Petrą Skargą, 
Adomą Mickevičių, Česlovą Milošą ir 
Justiną Marcinkevičių. Žodį tarė Lie
tuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas 
Gintaras Vitkus SJ, pastebėjęs, kad jė
zuitai įdavė ano meto žmogui kompa
są, jog nepamestų kelio šviesos, mokslo 
ir Dievo link. Visus susirinkusiuosius 
pasveikino ir Lenkijos Respublikos 
ambasados Vilniuje atstovė.

Pirmasis pranešėjas, Vilniaus uni
versiteto docentas Liudas Jovaiša 
apžvelgė Skargos gyvenimo faktus ir 
jo veiklą, susijusią su Lietuva, ypač 
su Vilniumi. Mokslininkas priminė, 
kad atvykęs čia 1573 m. vasario 16 d., 
Skarga ženkliai prisidėjo prie Vilniaus 
kolegijos augimo, jėzuitų apaštalinės 
veiklos plėtros, dalyvavo polemikoje 
su protestantais. 1576 m. pasirodė 
pirmasis Skargos veikalas Už Šven-
čiausiąją Eucharistiją, prieš Cvinglio 
ereziją. Kaip tik šis traktatas ir buvo 
pirmasis garsiosios Vilniaus jėzuitų 
kolegijos spaustuvės leidinys. Vilniuje 

Petras Skarga SJ: 
konferencija 400-osioms 

mirties metinėms

ŽiViLė NeDziNSKAiTė

Pirmojo skargos veikalo Už Švenčiausiąją 
Eucharistiją, prieš Cvinglio ereziją titulinis 
puslapis. 1576

Konferencijos programa

aPžvalga
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Skarga pasiekė ir jėzuitišką brandą – 
1577 m. davė paskutiniuosius profeso 
įžadus. Jovaiša išskyrė skirtingas, ta
čiau vienodai svarbias Skargos veiklos 
kryptis: pamokslininkas, rašytojas, or
ganizatorius, polemikas, religinis re
formatorius, teologas, Bažnyčios uni
jos rėmėjas. Būtent tokią mokslininko 
trumpai aptartą Skargos veiklą, jos 
reikšmę ir įtakas detaliau plėtojo kiti 
konferencijos pranešėjai.

Skargos rašytojopamokslininko veik
lą savo pranešimuose aptarė kelios 
konferencijos pranešėjos. Vilniaus uni
versiteto profesorė eugenija Ulčinaitė 
analizavo vieną žinomiausių jo leidi
nių Seimo pamokslai, išleistą 1597 m. 
Krokuvoje. Mokslininkė svarstė, ar tai 
iš tiesų „pamokslai“, ar politiškai an
gažuoti literatūriniai tekstai, kuriuose 
siekiama atkreipti dėmesį į valstybėje 
vyraujančias „ligas“: tėvynės meilės 
stoką, nesutarimus su kaimynais, ere
zijų, t. y. protestantiškų tikėjimų, tole
ravimą, karaliaus valdžios silpnėjimą, 
Katalikų Bažnyčios įtakos mažėjimą, 
teisių ir įstatymų pažeidinėjimus. 
Skarga buvo įsitikinęs, kad negydo
mos minėtos „ligos“ pražudys valstybę. 
Viktorija Vaitkevičiūtė iš Nacionalinės 
Martyno Mažvydo bibliotekos gilinosi į 
Skargos laidotuvių pamokslus, atsklei
dė jų ypatumus, pateikė ars moriendi 
ir ars vivendi traktuotę. Didžiausias 
dėmesys kreiptas į pamoksluose ku
riamų kilmingų moterų – Lenkijos 
karalienės Onos, paskutinės Jogailų 
namų palikuonės, ir Lenkijos ir Švedi
jos karaliaus zigmanto Vazos žmonos 
Onos Austrės – paveikslus. Pranešėja 
pastebėjo, kad Skargos laidotuvių pa
mokslai buvo vieni pirmųjų šio žanro 
tekstų, neišvengiamai turėjusių įtakos 
kitiems LDK autoriams. Jie buvo ir 
Baroko epochos atspindys bei savotiš
ki „etikos vadovėliai“. Magdalena Ślu
sarska, Literatūros tyrimų instituto 
Varšuvoje mokslininkė, aptarė Skar
gos recepciją XViii a. pamokslininka
vimo ir religinėje Vilniaus diacezijos 
dvasininkijos veikloje, kai vyskupu 
buvo ignotas Masalskis. Mokslininkė 
konstatavo, kad Skargos Šventųjų gy-
venimai ir pamokslai buvo neginčija

mas pavyzdys ir inspiracijos šaltinis 
ano meto pamokslininkams. Kata
rzyna Kiszkowiak iš Gdansko pateikė 
vieno iš Marijai skirtų tekstų, esan
čių Šventųjų gyvenimuose, retorinės 
struktūros analizę.

Skargos hagiografo temą vystė ire
na Vaišvilaitė. Mokslininkė išsamiai 

aptarė kritiško ir apologetinio požiūrio 
derinį Šventųjų gyvenimuose. Veikale 
surašyti Lenkijos šventųjų gyvenimai 
atspindėjo jėzuito norą priartinti juos 
prie konkrečios tikinčiųjų bendruo
menės, buvo paremti autoriaus stu
dijomis, todėl pranešėja laiko Skargą 
pilnaverčiu potridentiniu hagiografu, 
išaugusiu krikščioniško humanizmo 
tradicijoje. Du pranešėjai – profesorius 
Janas Okońis iš Krokuvos ir Lietuvių 
literatūros ir tautosakos instituto 
mokslininkas Mintautas Čiurinskas – 
analizavo Šventųjų gyvenimuose pa
teiktą šv. Kazimiero paveikslą, kuris 
atsirado tik 1610 m. leidime. Okońis 
išryškino Skargos kaip Kazimiero 
kulto propaguotojo vaidmenį, atsklei
dė hagiografinę pasakojimo struktū
rą, jo atsiradimo aplinkybes, aptarė 
jėzuito pateiktą šv. Kazimiero įvaizdį 
ir tolesnę jo kaitą. Čiurinskas atliko 
Skargos ir ankstesnių šv. Kazimiero 
gyvenimo aprašymų analizę. Ji paro

dė, kad Skarga buvo originaliai rašęs, 
kritiškas, savą šventojo karalaičio 
įvaizdžio koncepciją kūręs hagiogra
fas, atsisakęs lokalių lietuviškų ak
centų. Visuotinės Bažnyčios lenkiškai 
skaitančiai auditorijai Skarga pateikė 
šv. Kazimierą kaip tėvynainį, Lenkijos 
šventąjįvaldovą.

Viena iš Skargos veiklos sričių buvo 
siekis suvienyti katalikus ir stačiati
kius. 1577 m. Vilniuje pasirodžiusi jo 
knyga Apie Dievo Bažnyčios vienybę 
atgaivino bažnytinės unijos sąjūdį, ne
maža prisidėjo prie Brastos bažnytinės 
unijos sudarymo (1596), graikų apeigų 
katalikų (unitų) Bažnyčios atsiradimo. 
Apie šią Skargos veiklą kalbėjo profe
sorius Tomaszas Kempa iš Torūnės. 
Jis ypač pabrėžė Skargos kaip Brastos 
unijos gynėjo vaidmenį ir jo nuopelnus 
šiuo klausimu karaliaus dvare. Lietu
vos istorijos instituto mokslininkas 
Darius Baronas pateikė knygoje Apie 
Dievo Bažnyčios vienybę rastus faktus, 
rodančius, kad Skarga norėjęs matyti 
rusėnus viename būryje su katalikais 
bei didaktinį jo požiūrį į rusėnus.

Dar viena svarbi Skargos veiklos 
kryptis – polemika su protestantais. 
Netrukus po Skargos atvykimo į Vilnių, 
tarp jo ir reformato Andriaus Volano 
užsimezgė debatai eucharistijos (Šv. 
Vakarienės) tema, kurie pasižymėjo 
ne tik aukšta teologine kokybe, bet ir 
dideliu rezonansu ano meto visuome
nėje. Trukę daugiau nei dešimtmetį, į 
savo sūkurį jie įtraukė tiek Lietuvos, 
tiek italijos teologus. Pranešimą apie 
polemiką tarp dviejų žymių teologų ir 
jos atgarsius skaitė Kęstutis Daugir
das iš Mainco Leibnico europos isto
rijos instituto. Retorine veikalo Sep-
tynios kolonos (Siedem filarów, 1582) 
analize Daugirdo pranešimą papildė 
ir išplėtė Dariuszas Chemperekas iš 
Liublino Marijos CurieSkłodowskos 
universiteto. Jis pabrėžė, kad retorinę 
persvaziją Skargą vartojo kaip vieną iš 
priemonių įtikinti, jog tik visų Respub
likos gyventojų vieningas tikėjimas tu
ri tapti pagrindine valstybės jėga.

Vertingomis įžvalgomis ir visai nau
ja medžiaga konferencijos pranešimus 
papildė profesorė Alina NowickaJeżo

a P ž v a l g aa P ž v a l g a

nežinomas dailininkas. Petras skarga. 
Xviii a. drobė, aliejus
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wa, išryškinusi Skargos veikaluose 
atsispindintį dialogą su Renesanso 
humanizmu, Lietuvių literatūros ir 
tautosakos instituto mokslininkas 
Kęstutis Gudmantas, analizavęs nese
niai surastą Skargos amžininko Pau
liaus DaumantoSiesickio dienoraštį ir 
pademonstravęs, kaip jame pateikia
mi Abiejų Tautų Respublikos politinio 
ir religinio gyvenimo faktai. Clarinda 
e. Calma ir Jolanta Rzegocka iš Kro
kuvos pristatė Skargą kaip vertėją ir 
jo su kolega Kaspru Wilkowskiu vers
tą anglų jėzuito edmundo Campiono 
veikalą Decem Rationes.

Vaizdingiausias buvo Opolės universi
teto Dailės instituto mokslinin ko Kazi
mierzo Sebastiano Ożógo pranešimas, 
kuriame buvo atskleisti žinomiausio 
Skargos portreto, dabar saugomo Lie
tuvos nacionaliniame muziejuje, pro
vaizdžiai ir inspiracijos šaltiniai, taip 

pat apžvelgta, kaip per amžius dailėje 
keitėsi Skargos įvaizdis.

Belieka pridurti, kad konferencija 
neapsiribojo vien pranešimais ir po 
jų vykusiomis aktyviomis diskusijo
mis. Vilniaus universiteto bibliotekos 
Baltojoje salėje atidaryta 400osioms 
Skargos mirimo metinėms skirta pa
ro da „Tarnauti Dievui, valstybei ir 
žmonėms“, kurioje eksponuojami uni
versiteto bibliotekoje saugomi Skar
gos veikalai, rankraščiai, taip pat iš 
užmaršties ištrauktas, mažai žinomas 
ir tikrai daug kam nematytas Skar
gos portretas. Konferencijos dalyviai 
ir svečiai taip pat turėjo retą malonu
mą pasivaikščioti po Vilniaus jėzui
tų vietas, apie kurias entuziastingai 
pasakojo vienas žymiausių Lietuvos 
jėzuitų istorijos žinovų Liudas Jovai
ša. Kaip tik jis ir pastebėjo, kad Skar
gos atminimas Vilniuje nėra deramai 

įamžintas. Neturime jėzuito vardu 
pavadintos gatvės, nors jo oponento 
Volano gatvė yra. Neturime ir jo vei
kalų, išverstų į lietuvių kalbą. Apie 
pirmąjį Vilniaus universiteto rektorių 
primena vien atminimo lenta Šv. Jonų 
bažnyčios fasade...

Viename savo pamokslų Skarga 
kalbėjo: „Dieve, atidaviau savo širdies 
kietumą, kad ta uola griūtų ir sutru
pėtų dėl tavo meilės, kad už meilę at
silyginčiau meile. Smok į tą kietą širdį 
savo sprendimų ir geradarysčių kūju 
ir suminkštink ją savo karštai meilei. 
Tegul tavo kančios ir mirties galia at
veria mano slaptų minčių kapą, kad 
jų blogas kvapas išeitų per išpažintį, 
ir kad ateitų tavo gyvenimo malonė bei 
atgaivintų numirusią mano sielą“. Lai 
Skargos žodžiai atgaivina merdinčias 
sielas ir primena mums šio gyvenimo 
tikslą ir prasmę.

a P ž v a l g aa P ž v a l g a
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Prieš 50 metų prasidėjo vienas svar
biausių XX a. įvykių – Vatikano ii Su
sirinkimas. Šalys, tuo metu buvusios 
už geležinės uždangos, apie Susirin
kimą žinojo labai nedaug. Ypač skur
džios žinios pasiekė buvusią Sovietų 
Sąjungą, ir dabar mums, gyvenan
tiems Lietuvoje, sunku įsivaizduoti, 
kokią svarbią dalį visuomenės – ne 
vien ka tali kiškos – vaizduotėje iki 
šiol užima Vatikano ii Susirinkimas. 
Mūsų istorinėje atmintyje jo kaip ir 
nėra. Tad itin svarbu, kad Lietuvą 
pasiektų informacija apie iniciatyvas, 
susijusias su Susirinkimo paminėjimu 
ir gilesniu pažinimu.

Popiežiaus Benedikto XVi valia pen
kiasdešimtieji metai po Susirinkimo 
paskelbti Tikėjimo metais, o jų pradžią 
paženklino Vyskupų Sinodas, skirtas 
Naujajai evangelizacijai. Per Tikėjimo 
metus visi katalikai yra raginami gi
lintis į Vatikano ii Susirinkimo doku
mentus. Susirinkimas bus minimas, 
tiriamas ir svarstomas artimiausius 
trejus metus – 2015 m. bus paminėtas 
jo užbaigimas.

Būtent 2015 m. turėtų būti baigta ir 
Popiežiškojo istorijos mokslų komiteto 
iniciatyva, skirta vietiniams Susirinki
mo archyvams. Prieš dvejus metus šis 
komitetas kartu su Bažnyčios archy
vų asociacija kreipėsi į visų žemynų 
katalikų vyskupijas, kviesdamas jų 
istorikus atlikti Susirinkimo dalyvių 
archyvų inventorizaciją.

Spalio 3–5 d. Romoje, Vatikane ir 
Popiežiškajame Laterano universitete 
įvyko konferencija Visuotinis Vatika-

Pasaulinė vatikano ii 
susirinkimo archyvų paieška  

ir inventorinimas

iReNA VAiŠViLAiTė

no II Susirinkimas jo dalyvių archyvų 
šviesoje, pristačiusi pirmąjį šios bepre
cedentės paieškos etapą ir aptarusi 
Susirinkimo tyrimų būklę.

Dar 1967 m. popiežius Paulius Vi, 
siekdamas objektyvaus ir žiniasklai

dos interpretacijų neįtakoto Susirin
kimo tyrimo, įsteigė specialų Archy
vą, tuėjusį priimti visą Susirinkimo 
sekretoriato dokumentaciją, skelbti 
Susirinkimo aktus ir bendradarbiauti 
su Susirinkimo tyrėjais. iki 2000 m. 
šis Archyvas paskelbė 62 tomus Susi
rinkimo rengimo ir eigos dokumentų. 
Nuo 2000 m. Vatikano ii Susirinkimo 
archyvas tapo Vatikano slaptojo ar

chyvo dalimi, buvo atlikta jo invento
rizacija, surašyti ne tik tekstiniai, bet 
ir garso bei vaizdo šaltiniai.

Per laiką, praėjusį nuo Susirinkimo, 
prie katalikiškų pasaulio universitetų 
buvo sukurtas ne vienas Susirinkimo 
tyrimo centras – pakanka paminėti 
Liuveno universitetą, Paryžiaus kata
likų universitetą, Vašingtono katalikų 
universitetą, Bolonijos religijos studijų 
centrą, Laterano universitetą. Pasta
rąjame veikiantis Vatikano ii Susi
rinkimo studijų centras leidžia žurna
lą CVII. Studi e ricerche. Būtent šis 
cent ras kartu su Popiežiškąja istorijos 
mokslų komisija ir inicijavo vietinių 
Susirinkimo archyvų inventorizaciją. 
Šia inventorizacija siekiama aprėpti 
Susirinkimo dalyvių – vyskupų, jų pa
sitelktų teologų, ekspertų, pasauliečių 
ir kitų krikščioniškų konfesijų atsto
vų – Susirinkime archyvus, jų darbo 
užrašus, dienoraščius, susirašinėjimą, 
prisiminimus.

Pirmoji inventorizacijos apžvalga, 
pristatyta per tris konferencijos die
nas, ne tik atvėrė įspūdingą Katalikų 
Bažnyčios archyvų įvairiose šalyse 
panoramą, bet ir nušvietė kai kurias 
labai įdomias Susirinkimo veiklos bei 
jo recepcijos puses. 

Konferencijos pradžios posėdyje, vy
kusiame Vatikane, šventojo Popiežiaus 
Pijaus X auloje, be katalikų istorikų 
kalbėjo liuteronas Martinas Wallraf
fas ir stačiatikis Aleksejus Dikarevas. 
Walraffas pristatė įtakingo liuteronų 
teologo, Susirinkimo dalyvio Oscaro 
Cullmanno archyvą ir jo vardo fondo 
veiklą. Maskvos patriarchato išorės 
ryšių departamento bendardarbis, 
dia konas Dikarevas, į Vyskupų sino
dą atlydėjęs Departamento vadovą 
arkivyskupą ilarijoną, kalbėjo apie 
Maskvos patriachato archyve esančius 
Vatikano ii Susirinkimą liečiančius do
kumentus. Kaip žinia, po arkivyskupo 
Johanneso Willebrandso apsilankymo 
Mask voje, Rusijos Stačiatikių Bažnyčia 
pasiuntė į Vatikano ii Susirinkimą du 
stebėtojus. Patriarchato archyve sau
goma medžiaga, susijusi su Vatikano 
pasiuntinio vizitu, stebėtojų skyrimu, 
ir išsamios jų ataskaitos.

Konferencijos Visuotinis II Vatikano 
susirinkimas jo dalyvių archyvų šviesoje 
programos viršelis. 2012
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Antroji konferencijos diena buvo skir
ta europai. Šios dienos sesijų praneši
mai išryškino didžiulius nacionalinius 
skirtumus tvarkant ir tyrinėjant Baž
nyčios archyvus. Austrijos ir Vokietijos 
archyvai puikiai organizuoti, juose dir
ba kompetetingi pasauliečiai, archyvų 
fondai tvarkomi ir skelbiami jų aprašai. 
Susirinkimo dalyvių fondai daugiausia 
sutvarkyti ir aprašyti. Visi konferenci
jos dalyviai nuo Miuncheno ir Freizin
go arkivyskupijos archyvo gavo dovanų 
labai solidų arkivyskupo kardinolo Ju
lijaus Doepfnerio Vatikano ii Susirin
kimo dokumentų inventorių (1080 p.).

Tuo tarpu italijos, kuri Susirinki
mo metu turėjo itin daug diecezijų (ir 
dabar, po kelių administracinių refor
mų, jų turi 155), archyvai dažniausiai 
tvarkomi itin netolygiai. Vyskupas 
Francesco Milito, pristatęs Pietų ita
lijos vyskupijų archyvus, sakė, kad, 
net ir pasitelkus ordinarų pagalbą, 
jam pavyko gauti tik pusės archyvistų 
atsakymus apie Susirinkimo dalyvių 

fondus, kurie paprastai likę nesutvar
kyti arba neprieinami.

Prancūzijos, Portugalijos ir Belgijos 
archyvuose saugomi ne tik tų šalių, 
bet ir tuometinių jų kolonijų vyskupų 
fondai. Taip, pavyzdžiui, Belgų Kongo 
vyskupų belgų, kurie sudarė daugiau 
negu pusę Kongo episkopato, archyvai 
yra Belgijoje. Tuo tarpu juodaodžių 
Kongo vyskupų archyvai yra dingę 
arba išblaškyti.

Buvusių komunistinių europos vals
tybių, kurių tik nedaugelis vyskupų 
ir tik po nemažų Vatikano pastangų 
bei įvairių kompromisų galėjo atvykti 
į Susirinkimą, istorikai pateikė infor
macijos ne tik apie dalyvių archyvus, 
bet ir apie komunistinio saugumo ar
chyvuose esančią sekimo informaciją. 
Lenkijos, Čekijos, Vengrijos saugumo 
tarnybos labai atidžiai domėjosi Su
sirinkimo eiga. Lenkijos saugumas 
net buvo įsteigęs specialų Susirinki
mo padalinį. Buvo sekami vyskupai, 
klausomasi jų pokalbių, siekiama į 

Susirinkimą pasiųsti sau pavaldžius 
asmenis „ekspertų“, „žurnalistų“, „ti
kinčiųjų atstovų“ pavidalu.

Trečiąją konferencijos dieną nu
skambėję Afrikos, Azijos, Amerikos 
istorikų pristatymai parodė didelį šių 
žemynų Bažnyčių gyvybingumą. Susi
rinkimas čia yra ne tik mokslo tyrimo, 
bet ir perduodamos patirties dalykas. 
itin įdomus buvo Vidurio Afrikos 
Katalikų universiteto dėstytojo Jea
noPaulio Messina pranešimas apie 
surinktą žodinę Susirinkimo dalyvių 
iš Kamerūno istoriją. Dalies dabarti
nių savarankiškų Bažnyčių vyskupų, 
dalyvavusių Vatikano ii Susirinkime, 
dokumentai saugomi Tautų evangeli
zacijos kongregacijos archyve, nes sep
tintą XX a. dešimtmetį tos Bažnyčios 
dar buvo misijų Bažnyčios.

Konferencijos medžiagą rengiamasi 
skelbti Popiežiškojo istorijos mokslų 
komiteto puslapyje. Turėtų būti pa
rengta ir vieša atliktos inventorizaci
jos duomenų bazė. !
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Artuma
Katalikiškas mėnraštis šeimai

      2013-uosius, 
TiKėjimo meTus,
      išgyvenkime 
  Dievo 
             ir žmonių 
        artumoje

„Artumą“ užsisakyti galima nuo kiekvieno numerio savo parapijoje,  
bet kuriame „Lietuvos pašto“ skyriuje, internetu (prenumerata.post.lt, indeksas 5010) 

arba redakcijoje (Rotušės a. 23, Kaunas, tel. 8 37 20 96 83).
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Seimo rinkimai, kaip ir bet kurie kiti, 
yra proga atsirasti atvaizdams viešo
siose erdvėse, per kuriuos stebintieji 
pažįsta vieną ar kitą personaliją arba 

politinę jėgą. Tokie plačiai pasklin
dantys bei per neregėtai trumpą lai
ką „ikoniniais“ pavirstantys atvaizdai 
tampa integralia rinkimų kampanijos 
dalimi, net jos neišvengiamybe. Tokį 
atvaizdą išvydęs gali iškart pasakyti: 
„O, žinau šitą!“ 

Tokie atvaizdai tampa lengvai re
produkuojamais bei peržengia popu
liariosios kultūros ribas, dėl jų galima 
suklastoti parodymus ir leistis į teis
mų maratoną, –  kaip ir atsitiko per 
2008 m. JAV prezidento rinkimus. 
Gatvės menininkas Shepardas Fairey, 
pasinaudojęs Associated Press priklau
siančia fotografija, sukūrė mėlynai
baltairaudoną plakatą „Hope“, kuris 
akimirksniu panaikino distanciją tarp 
oficialios rinkiminės kampanijos ir 
gatvės kultūros. Būtent šis plakato 
„Hope“ atvaizdas su susimąsčiusiu, 
bet užtikrintai žvelgiančiu Baracku 
Obama bylojo amerikiečiams „Yes, we 
can!“ Vėliau galerijos ekspozicinėms 
erdvėms pritaikytą pastarojo atvaiz
do versiją už solidžią sumą įsigijo 
National Portrait Gallery, o pačiam 
menininkui teko stoti prieš teismą dėl 

lietuvos respublikos seimo 
rinkimai 2012, 

arba rinkiminių kampanijų atvaizdai

VAiVA BYLAiTYTė

autorinių teisių pažeidimo. ilgas teis
mo procesas, kurio metu pats Fairey 
niekaip negalėjo apsispręsti, kam pri
klausančią fotografiją panaudojo, bai
gėsi šių metų rugsėjo 7 d. – menininkas 
prisipažino suklastojęs dokumentus ir 
išsisuko su 300 valandų viešųjų darbų 
bei 25 000 dolerių federaline bauda. 

Ši intriguojanti, beveik krimina
linė istorija man, reklamos entuzi
astei, buvo svari priežastis nepraeiti 
nestabtelėjus pro reklaminį stendą, 
nepraversti žurnalų ar laikraščių pas
kubomis, neperjungti kito televizijos 
kanalo mūsų rinkimų išvakarėse. 
Žinia, nesitikėjau aptikti „Hope“ ati
tikmenų, tačiau neregėta kandidatų 
įvairovė (nuo patyrusių Lietuvos poli
tikos vilkų iki vos sakinį surezgančių 
krepšininkų) bei neribotos reklamos 

galimybės balansuoti ties meno riba 
masino. Ko gero, teisingiausia šį po
litinės reklamos žvalgymą pavadinti 
reklamos dienoraščiu, registravusiu, 
per kokius atvaizdus kokias persona
lijas ar politines jėgas pažino reklamos 
stebėtojas.

Besivaikant reklamą

Atvaizdus medžioti pradėjau dar 
prieš rugsėjo 14 d., t. y. iki oficialaus 
agitacijos starto, nors jau balandžio 11 
d. buvo leista pradėti reklamos kam
panijas. Mano asmeninė patirtis (kaip 
ir bet kurio kito gatvėmis vaikštančio, 
televizorių žiūrinčio, laikraščius bei 
žurnalus skaitančio žmogaus) visą lai
ką kuždėjo, kad reklamos ieškoti ne
reikia, ji pati pas tave ateina, nes jau 
tokia jos prigimtis. Šiuo atveju buvo 
priešingai – reklamos teko ieškoti. 
Vaikščiodama Vilniaus gatvėmis nuo 
rugpjūčio antrosios pusės iki rugsėjo 
vidurio anksčiau apibūdintų atvaizdų 
ieškojau kone užsimušdama. Vilniaus 
gatvės šiuo laikotarpiu turėjo visai 
patikti tiems, kurie iš esmės nekenčia 
nuolat į akis lendančios reklamos ir 
dar labiau erzinančių politikų – „šito 
purvo“. Nespausdino tokių atvaizdų ir 
didieji šalies dienraščiai, netransliavo 
jų populiarieji televizijos kanalai taip 

shepardo Fairey rinkiminis plakatas Hope 
(http://www.huckmagazine.com/blog/
shepard-fairey-offers/, (2012-10-24))

sąjungos „taip“ erdviniai reklaminiai stendai. 2012. autorės nuotr.
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dažnai, kad bet kada prisėdusi prie 
televizoriaus galėtumei neišvengia
mai su jais susidurti. Tačiau aktyviau 
pasiblaškius po Vilnių pavyko atrasti 
vieno kandidato, savo partijos repre
zentanto, ir vienos politinės partijos 
atvaizdų.

Vilniaus viešosios erdvės visų pir
ma pasitarnavo pačiam „vilnietiškiau
siam“ bei „šeimyniškiausiam“ politi
niam susivienijimui – sąjungai „Taip“. 
Tai, į ką žiūrint galima pažinti sąjun
gą „Taip“, vargiai pavadinsi tradiciniu 
politinės reklamos formatu. erdviniai 
reklaminiai stendai buvo padalyti į 
dvi puses. Vienoje pusėje žydrame 
fone puikavosi naujutėlaičiai oranži
niai dviračiai, o užrašas skelbė „At
gimusi Lietuva – Taip“. Kitoje pusėje 
po užrašu „akubiliaus Lietuva – Ne“ 
kabojo gerokai „pavargę“ dviratukai 
arba tiksliau tai, kas iš jų belikę. Ka
žin ar galima kaip nors pažinti sąjun
gą „Taip“, žiūrint į tokią instaliaciją; 
kokie žmonės už jos stovi, ką ji mums 

sako apie save, be to, kad šiandien blo
gai, o rytoj (kai atgims Lietuva) bus 
geriau? Tai veikiau kažkokia vizualinė 
reabilitacija daikto su ne itin vykusio 
projekto konotacija.

Antrasis „radinys“, aptiktas Vilniaus 

gatvėse, buvo kur kas tradiciškesnis. 
iš standartinio reklaminio stendo kaip 
koks Viešpats Visagalis žvelgė garsu
sis cerkvių statytojas Viktoras Uspas

kichas, gerokai atjaunėjęs ir su daug 
vešlesnia plaukų danga. Frontalaus 
veido figūra po pažadu, jog minimalus 
atlyginimas pakils iki neregėtų 1509 
Lt ribos bei nedarbas pasieks mažiau
sio europoje lygmenį, demonstratyviai 
nusiiminėjo akinius. Būtent pastara
sis gestas ir priartino kandidatą prie 
Παντοκράτορ ikonografinio tipo. Šalia 
tokios figūros užrašas „Mes žinome 
kaip!“ iš tikrųjų sakė: „Aš žinau kaip!“ 
ir apskritai labai jau mįslingai atrodo 
tas demonstratyvus akinių nusiiminė
jimas – kodėl reikia nusiimti savo kas
dienį atributą, be kurio negali žmogus 
aiškiai matyti? Ar tokį gestą reikėtų 
suprasti, jog šis kandidatas, kaip ir vi
siems protingiems žmonėms pridera, 
nešioja akinius, tačiau juos retsykiais 
nusiima, nes nėra jau toks senas ir vie
nas tų paprastiems žmonėms neaiš
kiai kalbančių „protinguolių“ – žodžiu, 
baisiai netarpiškas?

Paieškoms Vilniaus gatvėse apsiri
bojus dviem identiško tiražo radiniais, 
savo žvalgybą perkėliau į interneto 
erd vę. ir iš tiesų atvaizdų čia kur kas 
daugiau. Atradau net baisiai nesko
ningą vaizdo klipą – partijos „Tvarka 
ir teisingumas“ kūrinį. Skambant erzi
nančiai muzikėlei herojus, eilinis Lie
tuvos gyventojas nykiame (netgi po
bjauriame) kasdienybės fone pradeda 
ir baigia savo dieną. Toji nenutylanti 
muzikėlė visur jį persekioja, kad ir kur 
jis eitų ir ką darytų. Galiausiai pasie

kęs kantrybės ribas herojus pro langą 
sviedžia televizorių, bet veltui – mu
zikėlė ir toliau sklinda iš aplamdyto 
televizoriaus, nukritusio ant praeivės 
galvos. Viską vainikuoja užsklanda: 
„Už teisingumą žmogui, laisvę verslui 
ir kalėjimą žulikams!“ Paskutinis žo
dis nubrauktas ir pakeistas „vagims“. 
Suglumti verčia paskutinis kadras su 
tysančiu merginos kūnu – ar tai reiš
kia, kad sunkiai apibrėžiamai erzinan
čiai neišvengiamybei nepasipriešinsi, 
tik kitus užmuši, o gal ten tyso pusiau 
užmušta, bet vis dar dainuojanti šlykš
čiosios muzikėlės atlikėja? Užsklan
dos tekstas ir vaizdas dar labiau di
sonuoja. Niekas labiau nepaaiškėjo ir 
po partijos vicepirmininko Valentino 
Mazuronio komentaro: „Aš siūlyčiau 
to paskutinio kadro netraktuoti ties
mukai, o žiūrėti kaip į metaforą, kaip 
į metaforą bandant sustiprinti efektą. 
Net įžiūrėčiau čia truputį siurrealiz
mo elementų. Sakykime, meniniuose 
filmuose apie Visatos žūtį, žūva visa 
žmonija. Tai yra meniniai dalykai“. 
Tikrai, siurealizmas, netgi šiurpokas 
toks, todėl nenuostabu, kad kai kurie 
partijos nariai (kaip antai Ramojus 
Girinskas) fotografijose spindulingo 
dangaus fone atrodo kaip kokie Arti

mųjų Rytų diktatoriai, ar net veikiau 
jų parodijos.

„Avangardiniais“ užmojais neatsi
liko ir Liberalų centro sąjunga – pa
skelbė „Trečiojo kelio manifestą“ bei 
išleido Trečiojo kelio knygą, kuri, pasi

darbo partijos reklaminis stendas 
vilniaus gatvėse. autorės nuotr.

Partijos „tvarka ir teisingumas“ 
rinkiminė reklama internetiniame 
puslapyje (http://www.tvarka.lt/index.
php?id=7292, (2012-09-04))

Kadras iš partijos „tvarka ir 
teisingumas“ rinkiminio vaizdo klipo 
(http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/
tvarkieciu-agitacineje-reklamoje-ant-
grindinio-tysantis-merginos-kunas.d?
id=59454539#ixzz25ikqryam)
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rodo, buvo vežiojama po visą Lietuvą. 
internetinę knygos versiją sudaro vien 
vaizdai – tiksliau, kandidatų fotografi
jos su lozungais ir iš jų kylančiais klau

simais, kuriems fotografijose iškėlę de
šinę ranką, atgręžtą delnu, kandidatai 
pritaria „per vidurį“. Baisiai keistai 
atrodo visi kandidatai, sustingę vie
noje pozoje, kuri kaip ir turėtų reikšti 
priesaiką savo šalia išrašytam lozun
gui, tačiau vienas primena dažno filmo 

epizodą su kaliniu, susitikimų kam
baryje priglaudusiu delną prie stik lo, 
antras – seną hipį, nulipantį nuo sce
nos, trečias – vidutinio amžiaus vyriš
kį, mojuojantį gimnazistėms. Tačiau 
visiško „avangardo“ ir bet kokios rea
lybės ribas interneto erdvėje peržengė 
Uspaskichas, gatvėje dar atpažįsta
mas kaip „Viešpats Visagalis“. Jis savo 
svetainėje demonstravo vaizdo įrašą, 
kuriame, pasitelkęs kažkokią įrangą, 
nardo vandenyje it delfinas arba iškyla 
keliolika metrų virš vandens.

Tokiais „ekstravagantiškais“ vaiz
dais nepasižymėjo nei konservatorių, 
nei socialdemokratų, nei Liberalų sąjū
džio interneto erdvės. Pastarųjų parti
jų kandidatų atvaizdai patys įvairiau
si, – akivaizdžiai ne vienos fotosesijos 
ar bendro plano produktas. Šiek tiek 
išsiskyrė socialdemokratai, prie kie
kvieno kandidato fotografijos prirašę 
po „sparnuotą“ frazę, pavyzdžiui, prie 
Algirdo Butkevičiaus – „Nuo vyriau
sybės juokų šalies gyventojams „kailį 
peršti“, o prie Juozo Oleko – „Juozas 
Olekas – mūsų gyvasis sidab ras“. Ka
žin ar tokie prierašai daro kandidatą 
artimesnį rinkėjui, veikiau priešin
gai – kandidato solidumas ge rokai su
menksta. Konservatorių spren dimą 
pasislėpti po žaismingomis iliustra
cijomiskomiksais, pavadinimu „200 
darbų“ akcentą perkeliant nuo asmens 

fotografijoje prie nuveiktų darbų, ga
lima aiškinti kaip siekį išlaikyti jau 
nebe taip populiarių partijos narių so
lidumą. Kita vertus, stipriai suręstas ir 
pakankamai įtikinantis šūkis „Kartu 
nuveikėme daug. Nesustokime!“ nebe
tenka pusės savo svorio, kadangi nėra 
susaistytas su konkrečiu asmeniu ar 
naratyvu. Pagrindinė žaismingų pie
šinukųkomiksų problema yra ta, kad 
jie nėra tikri komiksai, o tik apsimeta 
jais, nes nepasakoja visos istorijos, o 
yra pavieniai, todėl į juos žiūrėdamas 
rinkėjas nepažįsta personalijos ar po
litinės partijos. Kaip stebintysis, aš 
nežinau, kas man ką sako ir iš kur tai 
ateina.

Nuobodulio estetika  
po rugsėjo 14 d.

Pirmos oficialios agitacijos dienos 
rytas prasidėjo pašto dėžutėje aptikus 
pačio „vilnietiškiausio“ bei „šeimyniš
kiausio“ politinio susivienijimo – są
jungos „Taip“ leidinį 23 klausimai 
seimo narei Agnei Zuokienei. Vietoj 
oranžinio dviračio ar „pavargusio“ dvi
račio ant viršelio buvo realus žmogus – 
Agnė zuokienė. „Kažkas nauja iš pat 
ryto“, – pagalvojau. Pasklaidžiusi 16 
puslapių leidinėlį neradau „Atgimu
sios Lietuvos“ ir „akubiliaus Lietuvos“ 
priešstatos, kurią pakeitė zuokų asme
ninio albumo fotografijos – vestuvinės, 
vyresniosios dukters išleistuvių. Čia 
kandidatė pasakojo apie klaidinančias 
maisto produktų etiketes, apie vaikus 
auginančiųjų teises į „mamadienius/
tėvadienius“, apie smurto šeimoje pre
venciją, išreiškė savo poziciją disku
tuojamo šeimos apibrėžimo klausimu, 
pristatė savo internetinį priimamajį, 
paaiškino, kodėl nesilanko labdaros 
renginiuose, kurių rengėjų tikslas – 
pasireklamuoti. Žodžiu, šitas leidinė
lis kažkuo priminė sumažintą Stiliaus 
versiją (net viršelio fotografijos auto
rius Vaidotas Grigas – vienas Stiliaus 
viršelių autorių), kur nenorinčios pasi
rodyti ir pasireklamuoti ponios pasiro
do ir pasireklamuoja. Po keletos dienų 
Vilnius gatvėse vietoje dviračio pasiro
dė ir pats Artūras zuokas, spaudžiantis 
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„tėvynės sąjungos“ rinkiminė reklama 
internetiniame puslapyje (http://
www.200darbu.lt, (2012-08-30))

„darbo partijos“ rinkiminiai stendai viešojo transporto stotelėse vilniuje. 2012. autorės nuotr.
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ranką sąjungos kandidatui Miroslavui 
Monkevičiui ir viešai pasižadantis už jį 
pats balsuoti. Prasidėjus oficialiai rin
kimų agitacijai beveik „antgamtinis“ 
Uspaskichas įgijo dar keletą pavidalų. 
Šį kartą „Darbo partijos“ pirmininkas 
apsireiškė jau nebe kaip koks „panto
kratorius“ (nors pastarieji reklaminiai 
stendai išliko visos kampanijos metu), 
o kaip Big brother, žvelgiantis kitiems 
savo partijos nariams per petį. Net 
bloga pasidaro pagalvojus, kiek kar
tų grafikos dizaineriui reikėjo naudoti 
funkciją copy-paste „klijuojant“ Vikto
rą vis už kito partijos nario peties bei 
frazę „Mes žinome kaip“. Galiausiai 
dar labiau suglumau pamačiusi nei 
nufotografuotą, nei nupieštą, o beveik 
vaškinį minėtąjį kandidatą, klausian
tį „Koks lyderis turi daugiausia drą
sos geroms permainoms?“ Atsakymą 
žiūrintysis randa po klausimu – „Mes 
žinome kaip“. Į viešumą išlindo ir 
keletas anachronizmų. Pamenu, dar 
vaikystėje, kai nebuvo modernių rek
laminių stendų ir kitokių viešai vizu
alizacijai tinkamų įrenginių, kandida

tai platindavo šiek tiek didesnius nei 
A4 formato plakatus, klijuodami juos 
kad ir ant elektros stulpų. Šiuos senus 
gerus laikus turbūt prisiminė ir Mari
ja Aušrinė Pavilionienė. Būtent tokius 
plakatus, agituojančius už šią moterį, 
teko pamatyti Vilniaus stoties rajo
ne ant mikroautobuso ir užkandinės 
durų. Ties šiuo momentu visos nau
jovės po rugsėjo 14 d., didžiam mano 
nusivylimui, baigėsi.

Gatves, autobusų ir troleibusų sto
teles, dienraščių bei žurnalų pusla
pius užpildė tai, ką man teko pama
tyti interneto erdvėje ar gatvėje dar 
prieš rugsėjo 14 d. Sugrįžo seni ir 
nauji dviračiai su „Atgimusia Lietu
va“ ir „akubiliaus Lietuva“, neaišku, 
mojuojantys ar prisiekiantys Liberalų 
centro sąjungos nariai iš Trečiojo kelio 
knygos, toks pat Butkevičius, kaip ir 
socialdemokratų interneto svetainė
je, tik „iškirptas“ iš neutralaus fono 
ir „priklijuotas“ prie žmonių minos, 
konservatoriai toliau pasakojo apie 
nuveiktus darbus ir kvietė nesustoti, 
pasitelkę depersonalizuotus piešinė

lius, kuriuos papildė animacinis vaiz
do klipas apie audroje nepražuvusį 
laivą ir neskęstančius lietuvius, kur 
herojų veidai matėsi tarsi pro rūką. Į 
visą šitą dar teko žiūrėti gerą mėnesį. 
Neatsibosti galėjo nebent tam žmogui, 
kuris niekada savo gyvenime nematė 
reklamos.

Trumpas komentaras

Akivaizdu, kad iki oficialios rekla
minių kampanijų pradžios atsiradusį 
politinės reklamos vakuumą užpildė 
nežinia ką rodantys ar nežinia ką 
sakantys vaizdai. Vargu ar interneto 
erdvė galėjo konkuruoti su tokia poli
tinės reklamos tuštuma. Po rugsėjo 14 
d. suintensyvėjusios šablonu paremtos 
reklaminės kampanijos nepajėgė pa
siūlyti akimirksniu atpažįstamų vaiz
dų, neatskiriamų nuo savo transliuo
jamos žinutės. Gal ir nenuostabu, kad 
mieli Lietuvos žmonės, žiūrėję į visa 
tai daugiau nei mėnesį, didelį prielan
kumą išreiškė kažkokiam „superme
nui“, kuris žada ir „žino kaip“?

„tėvynės sąjungos“ rinkiminiai stendai viešojo transporto stotelėse vilniuje. 2012. autorės nuotr.
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nančias šventes. Kai tik baigę mokyklą 
mano draugai nusprendė, kad reikėtų 
„labiau“ paminėti Vasario 16ąją, pasi
žvalgius po viešai siūlomus renginius, 
pasukus galvą, kas čia labiau tiktų, 
nepavyko nieko daugiau sugalvoti, 
kaip tik apsirėdžius tautiniais rūbais 
virti cepelinus... ir tai nebuvo nei iro
nija, nei parodija.

„Trakinių partizanai“ kaip tik ir 
kilo iš panašaus jaunatviško siekio su
prasti ir įvertinti savo istoriją. 2005 m. 
penki antrakursiai istorikai prieš pat 
mokslų pradžią apsilankė vieno iš jų 
tėviškėje, Trakinių kaime. Natūra
liu kompanijos susidomėjimo objektu 
tapo provincijos paminklai ir jų būklė. 
Po metų draugai vėl susirinko vasaros 
užbaigtuvėms, šįkart išnaršė plates
nes apylinkes, o savo stovyklą miške 

juokaudami pavadino 
Trakinių partizanais. 
Dar kitą vasarą jau 
kryptingai imta ieško
ti žmonių, atmenančių 
ir galinčių papasakoti 
istoriją. 2008 m. Aro 
būrio partizanų ryši
ninkas Antanas Steib
lysTarzanas istoriją 
ne tik pasakojo, bet ir 
parodė – tris partiza
nų bunkerius ir par
tizano Antano Šuls
kaus-Nemuno žūties 
vietą aukštoje eglėje, 
kur jis buvo nukautas 
kulkosvaidžių ugnimi. 

Stebeilydamiesi į aukštai kamiene 
žiojinčias skyles studentai svarstė, ar 
tai gali būti kirvarpų, ar kulkų serijos 
žymės... Steiblys buvo vienintelis žmo

gus, žinantis tas vietas ir jų istoriją, 
pats miško tankmėje pastatęs kryžius. 
ir kitais metais stovyklaujant parti
zaniškos temos neišnyko – su kirviais 
krūmokšniams ir beico kibirėliais buvo 
apeiti prieš metus sužinoti bunkeriai 
ir kryžiai, pasakojant jų istoriją naujai 
prisijungusiems žmonėms. Ne pirmus 
metus po apylinkes partizanų keliais 
besibastantį jaunimą tądien pietumis 
vaišino trakinietė Marija Kalvaitie
nė, pasakodama, kaip sodyba, kurioje 
svečiuotąsi, buvusi supleškinta iki pa
matų, mat šeimininkai buvę partiza
nų rėmėjai, o ji pati likusi Lietuvoje 
tik todėl, kad sunkvežimiu tremtin 
vežama jos motina neseniai gimusį 
kūdikį įdavė tiesiai į rankas pro šalį 
ėjusiai kaimynei... Vakaras prie laužo 
ėjo skaitant Broniaus Krivicko eiles 
ir kalbantis – kas perskaityta, išgirs
ta, matyta. Tais metais gimė mintis 
asmeninį susidomėjimą paversti pla
tesniu renginiu, stebint tolimas dis
kusijas viešojoje erdvėje bei artimai 
matant padėtį provincijoje.

Taip 2010 m. į renginį buvo sutelk
ti apylinkės žmonės, neabejingi jai ir 
istorijai – Utenos Adolfo Šapokos gim
nazistai, Utenos ir Anykščių jaunie
ji šauliai, Anykščių politinių kalinių 
ir tremtinių sąjungos nariai, veiklus 

2012 m. pirmąjį rugsėjo savaitgalį 
tradiciškai (jau aštuntus metus iš ei
lės, trečius – tokios plačios apimties ir 
viešai) įvyko netradicinio turinio ren
ginys. Organizatoriai, kvietę „pabūti 
kartu ir pagerbti tuos, kurie kovojo ir 
krito, kad mes laisvi būtume“, prista
tė dviejų dienų programą, apimančią 
įvairiausias – minties ir žodžio, triū
so ir pasisėdėjimo – veiklas. Patys 
rengėjai – nedidelis būrelis Vilniaus 
universiteto istorijos fakulteto studen
tų, kadaise aštriai pajutusių viešojoje 
erd vėje ne kartą įvardytą šio Lietuvos 
istorijos epizodo iškreiptą vertinimą ir 
atminties „stoką“.

Žinia, kalbėjimas apie Lietuvos par
tizanų karą visuomenėje retai susi
laukia konsensuso: kas tai buvo, kaip 
ir kodėl? O net ir radus sutarimą dėl 

įvykio svarbos ir reikšmės, minėjimo 
ir šventimo tradicijų nelabai esama – 
tai bene didžiausia bėda kalbant apie 
valstybines ar valstybingumą įprasmi
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trakinių partizanai
apie valstybingumo atmintį

MiNGAiLė JURKUTė

jaunieji istorikai, renginio „trakinių partizanai“ pradininkai. 
iš kairės: vytautas volungevičius, mindaugas Šapoka, 
ervinas Baubinas, norbertas Černiauskas. trakinių kaimas. 
2005. nuotraukos iš autorės asmeninio archyvo

Kryžius 1945 m. Kurklių šile žuvusiems 
aro būrio partizanams prie vadavietės 

bunkerio. iš kairės: antanas steiblys-
tarzanas, mingailė jurkutė, norbertas 

Černiauskas. Kurklių šilas. 2008
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anykštėnas Vytautas V. Landsbergis, 
kurio bardo repertuare nemaža dainų 
dalis – partizanų ir apie partizanus. 
Tada ir įgijo formalų pavidalą „Tra
kinių partizanai“: oficialiojoje dalyje 
Marijos Kalvaitienės sodyboje – pažin
tinės, sportinės, meninės, praktinės 
veiklos ano meto laiko dvasiai pajusti, 
spektaklių, dokumentinių filmų per
žiūros, neoficialioje dalyje stovyklavie

tėje miške – laisvos, jokių išankstinių 
nuostatų nevaržomos diskusijos.

Kuo ypatingi šie tvirtą pamatą, tra
diciją ir kryptį jau įgavę Trakinių par
tizanai žvelgiant Lietuvos mastu? Visų 
pirma, tai grynai „iš apačios“ kilusi 
visuomeninė iniciatyva, nereikalinga 
institucinių ryšių, nesaistoma politinių 
sprendimų, nelydima administracinių 
įpareigojimų švęsti ar prisiminti. Tai 
tikros, dažnai „nesančia“ ar bent „ne
aktyvia“ išvadinamos Lietuvos pilieti
nės visuomenės dalis. Kita vertus, šis 
iš akademinio jaunimo laisvalaikio iš
augęs renginys tiesiogiai parodo, kaip 
naujomis, jaunimui patraukliomis for
momis prisiminti ir įprasminti mūsų 
istoriją. Nors bendra sąskrydžio dva
sia yra veikiau džiugi nei rimtuoliška 
ir skausminga, tačiau tokiame formate 
apmąstymo gilumas ne pasimeta, o vei
kiau smogia visu tikrovės dramatišku
mu. Ypač ryškiai tai justi neformalioje 
dalyje, kai tradiciškai susipažįstant 
prie laužo prisistatoma partizanišku 
slapyvardžiu, pasirenkant apygardą, 
nurodant užsiėmimą „prieš karą“, 
kartu vis prisimenant, kad anuomet 

miške sėdėjo tokie pat jauni žmo
nės, įvairių profesijų ir užsiėmimų, – 
tai leidžia asmeniškai pajusti karo 
metų dramą ir pasirinkimo kainą...

Dar viena stipri renginio pusė – įsi
šaknijimas vietoje, ir prasidėjęs nuo 
konkrečios apylinkės žvalgybų. Tra
kinių partizanų „sielos“ Norberto Čer
niausko abu senelius mokykloje mokė 
LLKS visuomeninės dalies viršinin

kas, 1949 m. vasario 16 d. 
nepriklausomybės dekla
racijos signataras Juozas 
ŠibailaMerainis. iš Tra
kinių kaimo kilęs 1918 m. 
Vasario 16osios aktą iš
spausdinęs spaustuvinin
kas Martynas Kukta bei 
pirmasis Kaišiadorių vys
kupas Juozapas Kukta. Jo 
sūnėnas Martynas Kukta
Girininkas vadovavo Di
džiosios Kovos apygardos 
„B“ rinktinės būriui, kurio 
ryšininkas buvo Antanas 
Steiblys. Kuktos buvo ar

timiausi renginio šeimininkės Kalvai
tienės kaimynai. Toks lokalumas ne 
tik suteikia atspirtį mąstant, kodėl ir 
kurie įvykiai būna asmeniškai svar
būs, bet ir sutelkia skirtingas kartas 
ir bendram pokalbiui.

Šiemet renginyje dalyvavo VU ir 
LeU istorikai, studentai ir mokslei
viai, studentų korporacijos SAJA ir 

Neolithuania, jaunieji šauliai, už
suko Anykščių ir Kurklių seniūnijos 
valdininkai, Seimo nariai ir europar
lamentarai, buvę politiniai kaliniai ir 

tremtiniai, Krašto apsaugos pajėgų 
savanoriai stovėjo garbės rikiuotėje 
pagerbiant žuvusius laisvės kovotojus. 
iš viso maždaug 300 žmonių – gausi 
ir marga publika, bet neatsitiktinė, ir 

dar telkiama draugėn sveikos dvasios, 
kurioje įmanoma ir maloniai, ir pras
mingai praleisti laiką.

Pernelyg dažnai valstybei ar tautai 
svarbių įvykių minėjimą organizuoja 
arba biurokratai, taip užkrečiantys ren
ginius formalizmu ir nykuma, arba vi
sokie marginalai ir radikalai, su kuriais 
dėtis sveiko proto žmonėms nesinori. O 
juk norisi pirmiausia – suprast. Taip 
vis ieškant kalbėjimo būdų, patiems ke
liant naujus klausimus, galiausiai buvo 
atsiremta į aiškų pagrindą – valstybės 
idėją. ir konkrečią valstybę – anuome
tinę ir dabartinę Lietuvos Respubliką. 
Todėl Trakinių partizanų susirinkimų 
temos nuo konkrečių partizanų karo 
realijų išsiplėtė iki sovietų laikų povei
kio visuomenei, todėl kitąmet ketinama 
plačiai kalbėti apie prieškario Lietuvą 
ir jos paskutinę kartą. Tuo šis renginys 
gal labiausiai stebina ir džiugina. Mat 
sovietų propagandai buvo pavykę pa
siekti vieną apčiuopiamą, o Lietuvos 
visuomenei skaudžią pergalę, svarsty
muose apie „pokarį“ (partizanų karą) 
išplaunant valstybės idėją. Panašu, 
kad ne iki galo.
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renginio „trakinių partizanai“ plakatas. 
2012. trakinių kaimas

renginio „trakinių partizanai“ atidarymo 
ceremonija. 2012. trakinių kaimas

renginio akimirkos: orientacinių varžybų „trakinių 
taurė“ nugalėtojai vaida virbalaitė ir tomas Šyvokas. 
trakinių kaimas. 2010
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prie savo asmens dokumento, nes turi 
kelias skirtingas tapatybės korteles. 
Dabar tėvas grįžta pas sūnų, kad šį 
nusivežtų į šiaurės Suomiją dėl jam 
vienam žinomų priežasčių. Tai ir sa

tyrinis žvilgsnis į tėvų įtaką sūnums, 
kurie dažnai nori peraugti savo šaknis 
ir įrodyti, kad gali būti šimtąkart ge
resni. Tačiau ne veltui sakoma: no
rėjosi geriau, o išėjo kaip visada. Bū
tent nutrūktgalviškos kelionės metu 
atsiskleidžia Timo panašumas į Leo. 
Nors Kelias į šiaurę – tradicinis kelio 
filmas su problema, jos sprendimu ir 
atomazga, tačiau režisieriui netrūks
ta fantazijos, kaip ir jo broliui Akiui 
Kaurismäkiui. Kiekvienas personažas 
nestokoja absurdo detalių: Timas ne 
tik karjeristas, bet ir hipochondrikas, 
jo sesuo – dažniausiai laiką leidžia 
Facebooke arba naršo internete, tad 
jos vyras labai jaudinasi dėl žmonos 
nesocialumo. Tačiau vyras irgi nenuo
bodus: mėgsta viską, kas ekologiška, 
ir turbūt labiau vyrus nei moteris, nes 
nepraleidžia momento juos nužiūrėti, 
apkabinti ir net meilėje prisipažinti. 
O tikroji Timo motina – iš kito žanro 
atklydusi personažė, tiksliau iš filmų 
apie kaubojus.

Režisierė Sophie Fiennes su filosofu
provokatoriumi Slavojumi Žižeku vėl 

susivienijo kuriant filmą. Šįkart filmas 
ne tik apie kiną, bet ir ideologiją jame, 
pavadintas ir vėl žižekiškai – Perver-
siškas ideologijos gidas (The Pervert‘s 
Guide to Ideology). Žižekas žinomas ne 
vien akademinei bendruomenei, bet ir 
masinei auditorijai. Jis tapo vartoja
mu produktu vartotojiškoje kultūroje, 
tačiau pats sukūręs tokį savo įvaizdį, 
juo nemažiau ir mėgaujasi. Šis žmogus 
yra viskas viename: ir filosofas akade
mikas, ir genijus, ir beprotis, amžinai 
prieštaraujantis ne tik kitiems, bet ir 
sau, ir klounas, sensacijų medžiotojas, 
radikalus kairysis. Taip pat daug iš
manantis apie kiną. Tuo buvo galima 
įsitikinti pažiūrėjus pirmąjį šio dueto 
filmą Perversiškas kino gidas. Šįkart 
Žižekas analizuoja filmų ištraukas, 
kuriose tiesiogiai ir netiesiogiai jaučia
mos ideologinės implikacijos, ir ieško 
sąsajų su nūdiena. Apie 80% jo tekstų 
apie kiną sudaro dabartinės ideologi
jos analizė, pasitelkiant kinematogra
finius vaizdus, ir tik 20% – paties kino 
analizės. Kinas pasirinktas vėl dėl to, 
kad tai bene vienintelė meno šaka, ga
linti taip prasiskverbti į mūsų privačią 
erdvę. Anot Žižeko, nyksta ne mūsų 
privati erdvė, o vieša. Šia mintimi ir 
paremta naujojo filmo struktūra.

Kadangi žavėjausi ir dabar tebesiža
viu Monty Python‘s filmais, tai nauja 

animuota dokumentika apie jau miru
sį jų narį Grahamą Chapmaną taip pat 
nenuvylė. Filmą Melagio autobiogra-
fija – netikra istorija apie Monty Pyt-
honą Grahamą Chapmaną (A Liar‘s 
Autobiography – The Untrue Story of 
Monty Python‘s Graham Chapman) 
kūrė jo gerbėjai ir draugai: Benas Tim
lettas, Billas Jonesas, Jeffas Simpso
nas. Filmas paremtas paties Chapma

Šešios dienos, šeši filmai
toronto kino festivalis 2012

SANTA LiNGeViČiūTė

Tarptautinis Toronto kino festiva
lis auga kaip ant mielių. Šįmet jame 
buvo parodyta apie keturis šimtus fil
mų. Jis pirmauja ne tik rodomų filmų 
kiekybe, bet ir kokybe, tad priklauso 
didžiajam festivalių ketvertui kartu su 
Kanų, Berlyno ir Venecijos grandais. 
Kadangi šių metų apdovanojimai buvo 
labai nuobodūs ir politiškai teisingi, 
tad apdovanotųjų aptarinėti nesinori. 
Apie juos galima daug pasiskaityti in
ternete. Labiau kirba pristatyti žiuri 
nepastebėtus filmus. Šįmet festivaly
je teko viešėti šešias dienas, tad nu
sprendžiau aprašyti šešis kiekvienos 
dienos įsimintiniausius filmus, nors iš 
viso peržiūrėjau apie penkiasdešimt, 
tačiau toks žiūrėjimas jau tapo darbu, 
o kino žiūrėjimo malonumą siūlo vis 
mažiau filmų.

Mikos Kaurismäkio filmas Kelias 
į šiaurę (Road North) – tai šelmiška 
istorija apie sūnų palaidūną. Tačiau 
šioje istorijoje palaidūnas – muzikanto 
Timo tėvas, pasirodantis ant sūnaus 
slenksčio kaip perkūnas iš giedro dan
gaus po trisdešimt penkerių metų ty
los. Viena garsi amerikietė kino kritikė 
yra pasakiusi: jei sūnus neišsprendžia 
visų problemų su tėvu iki kol jam su
kanka keturiasdešimt, jis tampa tie
siog patetišku ir niekam tikusiu vyru. 
Toks yra ir keturiasdešimtmetis Ti
mas: karjeristas muzikantas, tačiau 
dėl to visai nesijaučiantis laimingas. 
Bet žiūrint filmą neapleidžia jausmas, 
kad beveik visi mes esame patetiški, 
kad ir kaip tai mums nepatiktų. Tė
vas Leo, sugrįžęs iš Tolimųjų Rytų, 
atrodo ne ką mažiau sentimentalus, 
nors visą gyvenimą negalėjo prie nieko 
prisirišti ilgiau nei kelis mėnesius. Net 
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Kadras iš mikos Kaurismäkio filmo 
Kelias į šiaurę. 2012

Kadras iš Beno timletto, Billo 
joneso, jeffo simpsono filmo Melagio 
autobiografija. 2012



500 naujasis židinys-aidai   2012  /  7

a P ž v a l g aa P ž v a l g aa P ž v a l g aa P ž v a l g a

no rašytais memuarais. Jis buvo ne tik 
aktorius, bet ir gydytojas, alpinistas, 
regbio mėgėjas, daug rūkydavo ir stip
riai gerdavo. Kolegos Terry Jonesas 
ir Terry Gilliamas vadino jį žmogumi, 
prisitaikančiu prie visų metų laikų. 
Nors Champano tarp gyvųjų nebėra 
jau dvidešimt metų, filme girdimas jo 
balsas, skaitantis savo paties parašytą 
biografiją. Ši medžiaga dar niekur ne
buvo panaudota. Filmas apima Graha
mo studijų metus, pažintį su ilgamečiu 
partneriu Davidu Sherlocku, taip pat 
jo pagrobimą ir išgabenimą į dangų. 
Tai padarę ufonautai. Regis, net vėžys, 
kuriuo sirgo Chapmanas, nesugebėjo 
įveikti užkietėjusio melagio. Tad kiek 
filme tiesos, o kiek melo, net patys arti
miausi draugai negali pasakyti. „Gal
būt septyniasdešimt procentų“, – šią 
frazę nuolat kartodavo pats Chapma
nas, kalbėdamas apie savo seksualinę 
orientaciją.

Jauno režisieriaus igorio Drljacos 
filmą Krivina (Krivina) galima trak
tuoti kaip pusiau biografinį. Mat reži
sierius, kaip ir daugelis, bėgo nuo pilie
tinio karo ir griūvančios Jugo slavijos. 
Dabar Drljaca gyvena Kanadoje. Jo fil
mo pagrindinis personažas – taip pat 
į Kanadą pabėgęs bosnis. Pasibaigus 
pilietiniam karui jis grįžta į gimtinę 
ieškoti dingusio draugo, ieškomo už 
neva įvykdytus karo nusikaltimus. Tai 
filmasmeditacija apie praeityje patir
tas traumas, bandymą su jomis susi
taikyti. Filmo nuotaika labai artima 
Dubravkos Ugresic knygoje Skausmo 
ministerija aprašomai žmonių des
peracijai ir nevilčiai. Jie visi – emi
grantai, nebeturintys savo žemės, o 
jos praradimo trauma neleidžia jiems 
ramiai ir sėsliai gyventi kitur. Toks 
yra ir Krivina personažas Miro. Jis 
nuolat keičia miestus, nes turi prob
lemų su kuo nors užmegzsti pastovų 
ryšį. Darosi aišku, kad karas jį labai 
traumavo. Filme daug gražių panora
minių vaizdų, tačiau juos gožia šiurpi 
muzika. Krivina – tai ne tik istorija 
apie Miro, čia susipina kelios istorijos, 
veikėjų prisiminimai, kurie graužia jų 
mintis iš vidaus. Kaip ir visa sudaužy

ta Miro tauta, jis turi atlaikyti prisi
minimų slėgį ir bandyti gyventi toliau. 
Režisierius visą filmą bando žiūrovą ir 
verčia susimąstyti, kas yra tikra, o kas 
ne. Kodėl Miro taip desperatiškai ieško 
draugo, kai manė, kad šis žuvo prieš 
du dešimtmečius. Peržiūrėjus filmą 
imi suvokti, kad kiekvienas troškimas 
jausti tikrumą ir jaustis tikram gali 
reikšti tik tai, jog kažkas praeityje ar 
dabartyje yra baisiai netikra. Galbūt 
toks yra ir Miro gyvenimas.

Režisieriai Jessica Woodworth ir 
Peteris Brosensas kuria filmus apie 
keistus ir atokius kraštus. Naujas 
jų filmas Penktasis metų laikas (La 
Cinquiéme Saison) – ne išimtis, tačiau 
šįkart istorija panardina į siurrealias 
gelmes. Nuošaliame Belgijos kaime 
bendruomenė renkasi deginti žiemos 
negandų simbolį Morę. Tačiau laužas 
neužsidega, o tai reiškia, kad žiema 
nesitrauks. Gamta sustingsta: dingsta 
bitės, karvės nebeduoda pieno. Despe
racija virsta masine psichoze, nes ima 
nykti ne tik gyventojų žemės, bet ir jų 
kūnai bei protas. Traktoriai dirvose 
suka amžinus ratus, paukščiai nebe
gieda, jaunai mergaitei iš nosies nuolat 
teka kraujas. Trys paaugliai pabėga į 
miškus, bandydami rasti kaimą apsė
dusio chaoso priežastis. O suaugusieji, 
nerasdami būdo kaip atsikratyti juos 
apsėdusios beprotybės, sumano paau
koti gyvą žmogų. Simboliais persunk

tas Penktasis metų laikas primena ir 
Godo laukimą. Dėl sutrikusios rutinos 
žmonės visiškai subliūkšta ir pasiduo
da pasyviam laukimui. Ko konkrečiai 
laukia, net patys nežino. Tačiau kai 
laukimas ir tikėjimas neduoda to, ko !

jie tikisi, ypač realiai apčiuopiamo, da
rosi net baisu pagalvoti, kokias ribas 
žmonija gali peržengti.

Na, o šeštasis filmas sąlygiškai daug 
linksmesnis. Garsus bulgarų kino ope
ratorius emilis Christovas ėmėsi re
žisūros ir sukūrė stilingą filmų apie 

šnipus parodiją Chameleono spalva 
(Tsvetat na Hameleona). Liūdnų akių 
Batko – tobulas slaptasis agentas. 
Ankstyvoje vaikystėje, mirus motinai, 
jį auginti pasiima teta. Šioji vėliau pri
sipažįsta esanti tikra motina, tačiau 
jai mirus gydytojas Batko atskleidžia 
ne itin malonią žinią – jo tariama mo
tina mirė būdama nekalta. Jaunuoliui 
tampa aišku, kad melas – jo šeimos 
bruožas. Tad kai jį užverbuoja slaptoji 
policija, Batko net negalvojęs sutin
ka bendradarbiauti. Pirma paskirta 
užduotis – sekti anarchistų studentų 
grupelę, pasivadinusią „Novatoriškos 
minties klubu“. Studentai renkasi 
slapta, norėdami dekonstruoti už
draustą pseudofilosofinį kūrinį „zin
kografas“. Liūdnų akių šnipas suge
ba įkalbėti ir įtraukti visus grupelės 
narius į neegzistuojantį šnipų tinklą, 
kad galėtų vienas kitą šnipinėti. Ši 
satyra – juoda politinė komedija, o 
antiherojus Batko toks žavus ir inte
lektualus, kad negalima jo nemėgti. 
„Chameleono“ pasaulyje, kurį valdo 
slaptoji policija, neegzistuoja aukos, tik 
didžiulis painus kolaborantų tinklas, 
kai tironų ginklai gali būti panaudoti 
prieš juos pačius. Malonu klaidžioti 
kuriamais kafkiškais, peleviniškais 
ir net Johno le Carre romanus prime
nančiais labirintais. Bei sužinoti, kaip 
galima daug pasiekti politikoje iš tiesų  
neegzis tuojant.

Kadras iš jessicos Woodworth ir Peterio 
Brosenso filmo Penktasis metų laikas. 2012

Kadras iš emilio Christovo filmo 
Chameleono spalva. 2012
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anarchistų nelaikysime Karlo Mar
xo ideologijos šalininkais, tai galime 
juos vadinti ir federalistais, ir tiesio
ginės demokratijos puoselėtojais (ak, 
koks saldus žodis – referendumas). 
Supran tama, kad tada anarchizmo 
jau niekaip nepaversi muziejiniu eks
ponatu, o ir politinės kultūros popsu. 
Anarchizmas – iš esmės antipartinis 
ir apolitiškas, nes ne kovojama dėl 
valdžios, o siekiama pakeisti žaidimo 
taisykles: valdžios santykius pakeisti 
tiesiogine demokratija (kritikuojant 
atsto vaujamąją, kur viską sprendžia 
valdininkai ir deputatai, neva atsto
vaujantys rinkėjų interesus). Ne vie
nas lietuvis, nusivylęs demokratija, po 
tuo pasirašytų. Gal tai ir socialistinė 
respublika ar komuna, tačiau šiek tiek 
tiesos, bent jau tam tikrą pozityvią 
svajonę čia tikrai galima įžiūrėti. Gal 
taip tinkama kryptis ieškant kokios 
nors išeities aklavietėje atsidūrusiems 
ir tradicinių vertybių puoselėtojams, 
ir griovėjams? Tai ne visų karas prieš 
visus, o visuotinė taika be didžiųjų 
ir mažųjų valstybių, tiesiog globalus 
skruzdėlynas, kurio bendrą tvarką su 
formuoja atskirų individų poreikių ten
kinimas. Galiausiai tai romantiškas 
mokymas su realistine taktika, – kaip 
naujos krizės akivaizdoje kurti „prabu
dusio“ žmogaus filosofiją.

Praktiniai pavidalai ne tokie gražūs. 
Naujausiais anarchisti niais eksperi
mentais ga lima laikyti 
jau primirštus grasini
mus okupuoti Wall Stre
etą, motyvuojant, kad 
okupantai atstovauja 
99% visuomenės, anar
chiją primena graikiškie

a P ž v a l g a

Apie anarchiją kaip visuomenės būse
ną kalbama negatyviai. Ji dažniausiai 
suprantama kaip blogybė – netvarka 
ar bevaldystė, – ir tokia prasme šis žo
dis įsitvirtino politikų bei politikierių 
leksikone.

Tuo tarpu savo tekstuose immanu
elis Kantas anarchiją traktavo kaip 
visai priimtiną, vieną iš keturių visuo
menės valdymo formų. Priminsiu, kad 
jis klasifikavo jas savaip – pagal teisės, 
laisvės ir prievartos santykį. Taigi tei
sė ( ar „teisė“?) ir prievarta be laisvės – 
despotizmas, prievarta be laisvės ir 
teisės – barbarizmas, prievarta, esant 
laisvei ir teisei – respublika (šiandie
niu supratimu – demokratija) – mums 
įprasčiausia valdymo forma. Galiausiai 
teisė ir laisvė be prievartos – anarchija.

Tai reiškia, kad pagal kantišką samp
ratą anarchija gali būti laikoma res
publika, kurioje išnyksta viešosios 
prievartos aparatas, visų pirma – prie 
vartinė teisėsauga: laisvė ir teisė tam
pa lyg visai įprasta gyvenimo forma, 
be jokios viešosios kontrolės. Ar tai 
nereiškia, kad kantiška anarchija yra 
dabartinės respublikos idealas – pi
lietinė visuomenė, kurioje prievartos 
aparatas tiesiog apmiršta? Gal anar
chiją reikia ne peikti, o atvirkščiai – jos 
siekti?

Dabartinių anarchistų žodyne gali
ma rasti raginimų valdžios piramides 
pakeisti kaimynystės santykiais, kon
kurenciją – solidarumu ir savitarpio 
pagalba, visuomenės klasinę struktū
rą – taikinga bendruomene. Anarchiš
ka visuomenė yra ne dezorganizuota, o 
organizuota kitais, ne val džios, pagrin
dais ir joje gyvena kitokias vertybes 
išpa žįstantys žmonės. Jei šiuolaikinių 

ji maištai prieš taupymo programas 
ar antiglobalistinės akcijos kokio nors 
G8 susitikimo metu. Galime vertinti 
teigiamai ar neigiamai, čia kiekvieno 
laisva valia. Nesileisiu į gilesnes isto
rines apžvalgas bei anarchijos ideolo
gų teiginių pagrįstumą, tačiau ir be jų 
galima teigti, kad visuomenės krizės 
metu, visuomenę apėmus totalaus ne
stabilumo ir neapibrėžtumo būsenai, 
pradedama galvoti apie naujas arba 
nepelnytai pamirštas visuomenės val
dymo formas. Jei teorijoje utopinės 
idėjos gali sėkmingai virsti tikruoju 
mokslu, tai kodėl to negali atsitikti ir 
politikoje su anarchinės visuomenės 
idėja? Nereiktų baimintis – kadaise 
neįtikėtina atrodė demokratija, lyčių 
lygybė ar net pati respublika, tad ne
galima sakyti, kad kokia nors sistema 
arba niekada neįmanoma, arba visam 
laikui pamiršta. Vis daugiau ženklų 
rodo, kad šiandienės raidos požiūriu 
žmonės kartu gali gyventi be oficialios 
valdžios ir jos kontrolės, jei vykdo savo 
visuomeninius įsipareigojimus. 

Norime to ar ne, šiandien visi nau
dojamės internetu. Daugelį dalykų ga
lima atlikti šia priemone – pirkti, par
duoti, net sukurti įmonę, ir šia prasme 
vis labiau ryškėja tradicinės valdžios 
nunykimo tendencija. Ji tiesiog tampa 
vis mažiau reikalinga.

internetas – savaip anarchinis da
rinys: jo niekas nevaldo, nėra centri
nio administracinio aparato, policijos, 
tačiau juk niekas nebando rimtai in
terneto griauti ar nepaisyti bendros jo 
tvarkos. Maža to, neprievartinė inter
neto tvarka yra kur kas patraukles
nė už tikroviškąsias, nes kiekvienas 
vartotojas norėdamas, kad internetas 
gerai veiktų tenkinant jo poreikius, ga
liausiai pripažįsta šią teisę ir kitiems. 
Bandymas kaip nors sutramdyti in
ternetą (ACTA sutartis) susilaukė 
protestų, kurie privertė tramdomą

sias priemones atšaukti. 
Anarchistai noriai prisii
ma nūnai populiarų glo
balistų šūkį „Mąstyk glo
baliai, veik lokaliai“, taip 
suteikdami sau tam tikrą 
legitimaciją turėti skir

antikantiški pamąstymai
odė anarchijai

eGiDiJUS VAReiKiS
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tingus anarchizmus, priklausomai nuo 
nuotaikos ar visuomenės specifikos.

Kita vertus, anarchistai yra pa
smerkti visuotinei konfrontacijai su 
mirtinai sergančia dabarties visuo
mene, kurioje, anot ericho Frommo, 
žmo nės gyvena pagal principą „turėti, 
o ne būti“, kur įsigali konformizmas, 
autoritarizmas ir vartotojiškumas. Da
bar viešpatauja priešiški anarchizmui 
imperatyvai. Dominuoja valdžios ir 
paklusnumo, o ne laisvės siekiai. Sie
kiama individualios naudos ir konku
rencijos, o ne kolektyvinio pasipriešini
mo ir solidarumo. Siekiama susiliejimo 
ir vartojimo, o ne kūrybos ir asmeninės 
atsakomybės. Nenuostabu, kad anar
chija atrodo kylanti iš romanti nio eg
zistencinio protesto, iš pažeminimo ir 
slogumo jausmo, iš žmogiškojo orumo 
likučių, iš tarpusavio pa galbos ir soci
alumo instinktų rudimentų. Pierre‘as 
Josephas Proudhonas prognozavo 
galutinį valdžios žlugimą ir natūra
lios socialinės (suprask, anarchinės) 
tvarkos atsiradimą: „Anarchija – val
dovo nebuvimas – tokia yra valdymo 
forma, į kurią mes kiekvieną dieną 
artėjame“.

Taigi šiuolaikiniai anarchistai išky
la mums kaip išties Kanto apibrėžta 
bendruomenė – su tvarka ir tiesa be 
prievartos. Jų teoriniuose veikaluose 
mirga marga nemeilės hierarchinėms 
valdymo formoms, ir meilė antiautori
tarinei visuomenei, paremtai asmens 
apsisprendimo teise ir asmenišku da
lyvavimu.

Netrūksta anarchinio mąstymo ir 
tarptautinės padėties apibūdinime. 
Tarp galimų pasaulio ateities modelių 
vis dažniau minimas modelis be jokios 
didžiosios valstybės ir pasaulio centro – 
tiesiog mažų valstybių skruzdėlynas. 
Prieš daugiau kaip du dešimtmečius 
žlugo pasaulį valdžiusi tvarka, kurią 
diktavo supervalstybės. Prasidėjo lyg 

ir nauja era, turėjusi būti demokrati
jos, teisingumo, laisvės ir kitų gėrybių 
pilna Pasaulio tvarka. Šiandien vis 
dažniau sakoma, kad ji baigiasi, kai 
kas mano, kad nė neprasidėjusi, kiti 
galvoja, kad savo funkciją ji jau atliko. 
Tačiau pasirodo vis daugiau įžvalgų, 
kad vietoj Pasaulio tvarkos vis labiau 
įsigali Pasaulio netvarka. Aišku, taip 
ją vadina respublikos ir demokratijos 
dogmatikai. Tai ne netvarka, o anar
chiška tvarka. 

Bene pirmą kartą per pastaruosius 
dešimtmečius pasaulis neturi rea
lių lyderių. JAV, dar neseniai laiky
ta vienintele supervalstybe, galinčia 
tvarkyti pasaulį, pasirodo galinti vis 
mažiau – skęsta vidaus skolose, visuo
menė socialiai degraduoja, tarptautinis 
prestižas smunka. Kitos buvusios „di
džiosios“ valstybės – Japonija, Jungti
nė Karalystė, Prancūzija ir t. t. yra per 
mažos, kad imtųsi pasaulinio lyderio 
vaidmens. Rusija gal ir nori, bet yra 
gerokai per silpna ir niekas neketina 
jai perduoti „seifo raktų“. Kinija ir in
dija tebėra prekių bei paslaugų gamin
tojos, o ne pasaulio politinės lyderės, 
Brazilija ar Pietų Afrika turi per daug 
vidinių problemų, kad imtųsi globa
lių. Lyderiu negali tapti ir kokia nors 
šalių grupė. eS yra ekonominė galia, 
bet politiškai tai ne tik minkštoji, bet 
ir silpnoji galia. Dar blogesni ASeAN 
ar Afrikos Sąjungos, kitų organizacijų 
šansai. Taigi nei G8, nei G20 nebeval
do pasaulio... Kaip teigia Foreign Poli-
cy apžvalgininkas ianas Bremmeris, 
turime G200, o gal – G0? Veikiau pas
tarąjį, nes pasaulio šalys tarpusavyje 
gerokai nesutaria. Ateities scenarijų 
rašytojai pranašauja net tokius nesu
tarimus, dėl kurių gali išnykti glo bali 
rinka... tada jau – kiekvienas už save. 
Toks susinaikinimas gali būti baises
nis už branduolinį konfliktą.

Štai kur didysis globalizacijos rezul

tatas – ne naujas dinozauras, o bū riai 
skruzdėlių sanitarių, kurios be gailes
čio sunaikins nudvėsusius didžiųjų 
val s tybių monstrus. O juk tokiems 
kaip mes didžiųjų valstybių gal ir ne
reikia? Pasaulis be didžiųjų valstybių, 
beje, palankus kaip tik mažoms ša
lims, kurios, būdamos dinamiškos ir 
atviros, gali pasiekti žymiai daugiau 
nei šeimininkaujant politiniams hege
monams. Skruzdėlė maža, bet skruz
dėlynas – jėga.

XXi a. norėta vadinti Azijos amžiu
mi, tačiau iki šiol prognozė nepasitvir
tino. Praslinkus aštuntadaliui šimt
mečio, Azija nori veikiau būti fabriku 
ar paslaugų biuru europai, o ne kurti 
savo vertybėmis surėdytą visuomenę. 
Netapo jis ir islamo amžiumi – jo idėjos 
parodė sugebėjimą griauti, tačiau jokio 
sugebėjimo kurti. Budistai ar ateistai 
į šį pasaulį nepretenduoja, netapo 
pasaulis ir demokratijos bei žmogaus 
teisių amžiumi. Greitai kilsiančio karo 
pranašystė šiandien įtikinamesnė nei 
vizija, kad gyvensime taikiai.

Mielasis Kantas, kaip teigiame šian
dien, nepamiršo anarchinio pasaulio 
galimybės. Jei reiktų tartis, kokio pa
saulio norime, tai gal anarchiją kaip 
kompromisą priimtų daugelis? Anar
chija nesukelia karų, o kai pritrūks oro 
ir vandens – kaip nors susitarsime...

Nesu įsitikinęs, kad esame pasiruo
šę gyventi laisvai ir teisingai be tvark
darių, t. y. prievartos aparato, tad pa
mąstymus apie anarchiją priskyriau 
antikantiškiems. Tačiau kas žino, gal 
kantiška anarchijos samprata visai 
ne beprasmė, ypač turint galvoje, kad 
atsiranda vis daugiau manančiųjų ne 
sukurti rojų žemėje, bet kaip nors iš 
to žemiškojo gyvenimo evakuotis. Vis 
tik neduoda ramybės Platono teiginys, 
kad po bevaldystės neišvengiamai atei
na despotai. Prievarta be laisvės ir su 
vienpusiškai suvokiama teise. !
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Knygų mugė

Dailės istorijos šaltiniai: Nuo se-
niausių laikų iki mūsų dienų: Anto-
logija, sudarė Giedrė Jankevičiūtė, 
Vilnius: Vilniaus dailės akademijos 
leidykla, 2012, 816 p., 450 egz.

Dailėtyra: teorijos, metodai, prakti-
kos: Vadovėlis, sudarė Giedrė Mickū-
naitė, Vilnius: Vilniaus dailės akade
mijos leidykla, 2012, 496 p.

Vilniaus dailės akademijos Dailės 
istorijos ir teorijos katedra parodė 
intelektualinius raumenis sulietuvin
dama tradicinių ir šiuolaikinių meno 
tyrimo prieigų apibūdinimus bei jas 
reprezentuojančius tekstus. Įvadai, 
komentarai, pavyzdžiai, tyrimo klau
simai ir kryžminės nuorodos sprangią 
konfrontuojančių koncepcijų įvairovę 
paverčia suvirškinamais skaitiniais. 
Suvokęs, kad šios knygos yra pirmos 
tokios Lietuvoje, gali naiviai paklaus
ti: o iš ko iki šiol mokėsi studentai? iš 
konspektų. Tad leidiniai vienus išva
duos nuo klasikinių paskaitų skaity
mo ar klausymo, o kitiems padės mo
kytis visą gyvenimą. Pavyzdžiui, prieš 
aukojant Tado Gutausko „Lietuvos 
skydui“, labai verta susipažinti, kaip 
vaizdo ant ropologija pasitelkia išmes-
ties/abjekto sąvokas.

Paulius Subačius

Ikamas, Aleksandras, Eugenijus 
Manelis, Tarpukario Lietuvos galvo-
sūkiai, Vilnius: Baltos lankos, 2012, 
623 p., iliustr., 800 egz.

„Nepaprasta knyga“ – toks nekuklus 
knygos pristatymas įžangoje pasitvir
tina nuo pirmų puslapių. Autoriai 
klausimųatsakymų forma pasakoja 
prieškario Lietuvos istoriją: apie ži
nomus ir nežinomus žmones, įvykius, 
reiškinius, papročius ir kasdienį gyve
nimą. Kontekstas, paaiškinimai, įvy
kių aprašymai ir iliustracijos praplečia 
potencialią skaitytojų auditoriją nuo 

moksleivių iki istorikų profesionalų. 
Knyga išsiskiria žanrui nebūdingu 
„moksliškumu“: asmenvardžių rodyk
lė ir nuorodos į šaltinius, literatūrą bei 
iliustracijas iškelia knygą virš popu
liariosios ar pramoginės literatūros. 
Originalūs ir įdomūs klausimaiatsa
kymai su kaupu atsveria ne visada kri
tišką santykį su šaltiniais ir literatūra, 
keletą faktinių klaidų, abejotinų inter
pretacijų ir į neviltį varantį nepatogų 
skaitymą su dviem skirtukais (vienas 
klausimams, kitas atsakymams). Šie 
galvosūkiai – privalomas leidinys kiek
vieno tarpukario Lietuvos mėgėjo bi
bliotekoje.

Karolis Čaplikas

Janonienė, Rūta, Evaldas Pur-
lys, Sapiegų rūmai Antakalnyje, 
Vilnius: Nacionionalinis muziejus 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
Valdovų Rūmai, Vilniaus dailės aka
demija, 2012, 239 p., iliustr., 600 egz.

Valdovų rūmų inicijuotas sapiegia
nos atgimimas įgauna vis didesnį pa
greitį. Jei su didžiuoju albumu (Kryžiai 
yra dorybės ženklas, o strėlės – perga-
lės...) žengtas pirmasis žingsnis buvo 
kiek šlubčiojantis, tai antrasis – nea
bejotinai tvirtesnis ir užtikrintesnis. 
Ši knyga – tai išsami ir labai detali 
Antakalnyje stovėjusių Sapiegų rūmų 
istorija. Smulkmeniškai atkuriamas 
per amžius besikeitęs teritorijos apsta
tymas, patalpų išplanavimas ir vidaus 
interjerai. iliustracijų tikrai pakanka
mai ir jos puikiai pasitarnauja men
kesnę architektūrinę vaizduotę turin
čiam skaitytojui: galima palyginti kaip 
viskas buvo ir kaip atrodo dabar. Pri
trūkus pradingusį vaizdą fiksuojančių 
iliustracijų, dedamos panašių pastatų 
ar interjerų nuotraukos. Tad tekstas 
ir paveikslėliai sudaro bendrą kūną. 
Be architektūrinės, studijoje pristato
ma ir bendra rūmų istorija, aptariant 

jų barokinę idėja. Taip pat pateikiami 
ruošiami restauravimo darbai.

Vladislovas Ožeškevičius

Liutkevičienė, Inga, Déjà vu. Vil-
nius, 1974–1990: Knyga apie vilnie-
čių gyvenimą, miesto paslaptis pagal 
paskutinio sovietmečio Vilniaus mero 
Algirdo Vileikio pasakojimą, Vilnius: 
i. Liutkevičienė, 2012, 260 p., iliustr., 
2000 egz.

Nežinomoje leidykloje išleistos 
knygos neaiškiu pavadinimu Deja vu 
autorė žurnalistė inga Liutkevičienė 
uždavinėja lėkštus klausimus ilgame
čiam (1974–1990) Vilniaus miesto vyk
domojo komiteto pirmininkui (merui) 
Algirdui Vileikiui ir rašo dar lėkštes
nius skyrių įvadus – atseit „su humo
ru“ komentuoja sovietinio gyvenimo 
absurdus, o buvusiam merui belieka 
jai atitarti. Subtilumu nepasižymi nė 
vienas – pirmoji su šypsenėle prisimin
dama kaip su pirmųjų posovietinių tu
ristų grupėmis vogdavo iš viešbučių 
pusryčių maistą, kitas komentuoda
mas įvairius būdus apeiti įstatymus. 
Abu knygos herojus, nepaisant skirtin
gų kartų ir patirčių, vienija lėkšta nos
talgija brandžiajam socializmui. Tikrai 
neverta jūsų pinigų, nebent esate so
vietologas, tyrinėjantis sovietmečio va
dovųtechnokratų mentalitetą ir sovie
tinę moralę („žinojome, kad rašytinius 
nurodymus galima apeiti, tik reikia 
stengtis, kad niekas nematytų“, p. 188). 
Beje, knygoje yra ir antroji dalis, ku
rioje autorės jau nevairuojamas buvęs 
meras paprastai ir šiltai dalijasi savo 
vaikystės ir jaunystės prisiminimais.

Marija Drėmaitė

Makine, Andreï, Trumpų amžinų 
meilių knyga, iš prancūzų kalbos vertė 
Akvilė Melkūnaitė, Vilnius: Tyto alba, 
2012, 142 p., 2500 egz.
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Naujausioje savo knygoje, Prancūzi
joje pasirodžiusioje 2011 m., rašytojas 
vėl mintimis grįžta į gimtąją Rusiją, 
iš kurios emigravo 1987 m., vėl bando 
kai ką svarbaus pasakyti apie žmo
gaus egzistenciją sovietmečiu. Tai iš 
novelių sudarytas nedidelis, bet tu
riningas istorinis idėjų romanas su 
žiedine kompozicija, kai paskutinioji 
novelė paaiškina pirmąją, o ši yra lyg 
preliudas į visas kitas. Tas pats bevar
dis naratorius yra ir novelių pagrin
dinis personažas – nuo vaikų namų 
auklėtinio, pradedančio suprasti, ko
kioje santvarkoje gyvena, iki jaunuolio, 
bend raujančio su disidentais. iš iškal
bingų istorinių faktų, egzistencinių pa
tyrimų detalių, skaudžių prisiminimų 
šukių čia kuriamas niuansuotas ir kri
tiškas pasakojimas – su prieštaringai 
vertintinais akcentais, su vėlyvesnei 
rašytojo kūrybai būdingu elegišku ly
rizmu – apie sovietmetį, jo melagystes 
ir bjaurastis, sužeistų žmonių likimus 
ir trumpas, bet amžinas meiles, sušvi
tusias toje meilę žmogui atmetusioje 
režimo tikrovėje.

Dalia Zabielaitė

Shafak, Elif, Keturiasdešimt meilės 
taisyklių, iš anglų kalbos vertė Rasa 
Drazdauskienė, Vilnius: Tyto alba, 
2012, 400 p., 2500 egz.

Antrasis lietuviškai išleistas turkų 
kilmės rašytojos romanas, baigtas 
kurti 2010 m., jau po Stambulo pavai-
nikės, kiek nuvilia slinktim į populia
rią literatūrą ir populistine sufizmo 
traktuote, kurį rašytoja čia iškelia 
lyg taikią islamo kaip meilės religijos 
pusę, kitą nei galbūt labiau žinomas 
karingasis islamas. Romaną sudaro 
dvi siužetinės linijos, visai blanki ir 
gan sodri, iš XXi a. JAV persikeliant į 

Xiii a. Anatoliją (dabar Turkiją). Nuo 
judaizmo nutolusi žydė amerikietė 
ela, nelaiminga namų šeimininkė ir 
neištikimo vyro žmona, gavusi darbą 
literatūros agentūroje, peržiūri rank
raštį romano apie senuosius islamo 
mistikus – klajojantį dervišą Šamsą, 
kurio lemtingas susitikimas su isla
mo mokytoju Rumiu šį pavertė garsiu 
poetu mistiku ir besisukančių dervišų 
ordino įkūrėju. Romaną būtų įdomu 
skaityti kaip įvadą į sufizmą ir Ru
mio gyvenimą. Bet skaitytojo sąmonę 
sujaukia idėjinis religinis knygos lyg
muo, klasikinį sufizmą suplakantis 
su šiuolaikiniu Vakaruose plintančiu 
universaliu sufizmu, į kurį „atsiverčia“ 
netikinti ela.

Dalia Zabielaitė

Sinclair, Upton, Džiunglės, iš ang
lų kalbos vertė Rasa Drazdauskienė, 
Vilnius: Aukso žuvys, 2012, 454 p., 
iliustr., 1000 egz.

Po šešiasdešimties metų išleistas 
naujas Džiunglių vertimas – visoke
riopai sveikintinas ir džiugus. Visų 
pirma tai labai gerai parengta knyga: 
išsamus įvadinis straipsnis, preziden
to Valdo Adamkaus interviu ir esė apie 
šiandienos emigraciją romaną leidžia 
pažinti įvairiausiuose kontekstuose 
ir pasirengti skaitymui. O apie ką gi 
pati knyga? Klasikinis XX a. pradžios 
amerikiečių literatūros kūrinys (beje, 
įtrauktas į mokymo programas) pasa
koja sunkią tik atsikėlusių imigrantų 
dalią pramoninėje Čikagoje. Netrūks
ta purvinos buities detalių, begalinio 
skurdo, nesiskaitymo su darbuotojais, 
korporacijų visagalybės, korupcijos, 
antisanitarijos skerdyklose ar kitokios 
neteisybės. Tai labai primena nuobo
doką XiX a. prancūzų realistinę pro

zą, jei ne vienas dalykas. Pagrindiniai 
romano herojai – lietuvių šeima! Tad 
supažindinama su pirmos emigran
tų bangos realybe, kai atokių kaimų 
gyventojai atsidūrė milžiniškuose 
JAV didmiesčiuose. Gal kiek erzina 
nuolatinė autoriaus pastanga grau
denti skaitytoją, taip siekiant paža
dinti socialinio teisingumo troškimą. 
Kita vertus, taip supažindinama ir su 
„amerikietišku socializmu“, ir su šalies 
demokratine sistema, ir su politiniais 
mechanizmais. išsamūs paaiškinimai 
skaitymą daro pilnesnį, o kursyvu iš
skirtos orginalios lietuviškos frazės 
tikrai žavingą.

Vladas Liepuonius

Vyskupo Antano Baranausko anke-
ta dvasininkams (1897 m.), parengė 
Algimantas Katilius, Vilnius: Lie
tuvos istorijos instituto leidykla, 2012, 
816 p.

Seinų vyskupijos bažnyčių adminis
tratorių atsakymai į ordinaro klausi
myną ir pats Baranausko sumanymas 
anketuoti kunigus mūsų istorikus iki 
šiol domino tik vienu – lietuvių kalbos 
vartojimo, jos teisių plėtimo – aspektu. 
Ne kitaip ir šioje publikacijoje: suda
rytojo studija ir lenkiška bei angliška 
santraukos išimtinai skirtos pridėtinių 
pamaldų kalbai. Tačiau dokumentinis 
visos lenkiškos apklausos medžiagos 
leidimas ir paslaugus jos vertimas į 
lietuvių teikia progą regėti išsamų ap
eigų paveikslą 65iose parapijose. Vys
kupas teiravosi apie daugiau nei šimtą 
liturgijos detalių ir kitus bendruome
ninės religingumo raiškos dalykus, 
kurie praėjus šimtmečiui ir tai prak
tikai gerokai pasikeitus, jau yra tapę 
istorinės rekonstrukcijos objektu.

Paulius Subačius




