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Mielas Redaktoriau, 

ar Tu esi už gerus lenkų ir lietuvių santykius? Galimi atsakymai: 
– taip, 
– ne, 
– nežinau, sunku pasakyti. 
Turbūt žinai teisingą atsakymą, aš irgi jį žinau ir prireikus atsakau teisingai, 

bet šiuokart laiško žanras reikalauja kiek atvirumo ir atsižvelgimo į niuansus. 
Kas dar per niuansai, pamanytum: juo glaudžiau lenkai su lietuviais bendra-

darbiauja, juo jiems ir Europai geriau, o štai rusams – blogiau. Taip žiūrėti, lyg 
per kokio Jerzy Giedroyćo akinius, mus pripratino praėjusio amžiaus geopolitika. 
Nežinau, kaip tu prisimeni praėjusio amžiaus paskutinį dešimtmetį, bet aš – dėl 
suprantamų priežasčių – labai gerai atgaminu atmintyje lenkų ir lietuvių laisvo 
bendradarbiavimo ir dialogo pradžią: humanitarų ir politikų susitikimus sovietiz-
mu dar dvelkiančiame Druskininkų kurorte arba anuomet prastai užlaikytame 
Vygrių kamaldulių vienuolyne. Susitikdavo ten, prisimenu, ir vieni kitus įtikinė-
davo tuo, kuo anie jau ir taip buvo įsitikinę: kad Żeligowskis – kape, Piłsudskis vi-
sai ne taip norėjo, kad Lietuva – nuo amžių Europos dalis (Lenkijos dėka, žinoma) 
ir kad lietuviai, jeigu patys nori, gali lygiai kaip lenkai švęsti Gegužės 3-iosios ilgo-
jo savaitgalio, atsiprašau, Konstitucijos šventę. O su tais Lietuvos lenkais, hmm?.. 
Visiems turtėjant, o demokratijai stiprėjant, reikalai patys išsispręs. 

Būčiau tų senų laikų neprisiminusi, bet, stebėdama lenkų ir lietuvių santykius 
(iš ko duoną ir valgau), negalėjau nepastebėti Giedroyćo dialogo ir bendradarbiavi-
mo forumo pirmąkart teikiamų apdovanojimų. Seni prisiminimai tiesiog prieš akis 
atgijo! Žinoma, turtėjant ir demokratėjant lenkų ir lietuvių susitikimų anturažas 
(vieta, meniu, žiniasklaidos komentarai) pasikeitė, bet žmonės iš dalies liko tie 
patys. Apdovanotieji kaip anuomet, taip ir dabar giriami už nuopelnus „vieni kitų 
geresniam pažinimui“, už „kritišką požiūrį į save“ ir istorinių klausimų aiškinimą-
si. Gink Dieve, nekritikuoju, nuopelnų neneigiu ir nesistebiu! Puikiai suprantu: 
Adamas Michnikas jau gavo daug apdovanojimų, taigi be rizikos galima jam duoti 
dar vieną, nebijant kontraversiškumo, o dar ir užsitikrinant žiniasklaidos dėmesį. 
Prof. Szlachta – mano buvęs viršininkas, taigi juo labiau suprantu. Pagaliau, lais-
va žmonių asociacija laisvoje šalyje teikia apdovanojimus laisvai – kam nori. Aš 
tik šiaip norėjau pasidalyti prisiminimais, nuo kurių nepabėgsi ir tvirto tęstinumo 
jausmu, kuris šiaip jau – vertingas.

Visa tai galėtų būti Tau, gerbiamas Redaktoriau, ir neaktualu, bet atrodo, kad 
Tavo redaguojamas žurnalas nuo pat savo pradžios buvo neabejingas lenkų ir 
lietuvių draugystei. Užtektų paminėti kelias, o gal rastume ir keliolika pavardžių 
žmonių, nuolat su žurnalu bendradarbiaujančių ir turinčių „polonofilų“ reputaci-
ją... Tad siūlau Tau pasvarstyti, ar tikrai esi už gerus lenkų ir lietuvių santykius. 
Aš, norėdama atsakyti nuoširdžiai, turėčiau turbūt pakartoti dažnai cituojamą 
Nobelio premijos laureato (beje, reikėtų pagalvoti, gal ir jam koks lenkų ir lietuvių 
meilės apdovanojimas priklausytų, kuo pagaliau jis blogesnis už Michniką) Lecho 

Laiškas RedaktoRiui

Katarzyna Korzeniewska
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Wałęsos posakį: „Esu už, ir netgi prieš“. Mat kai kurie lenkai su kai kuriais lietuviais nuolat, jau 20 
su viršum metų, gerina abiejų tautų santykius. Ir tų kai kurių lietuvių su atitinkamai kai kuriais 
lenkais santykiai išties geri ir nuolat gerėja (žinau, nes dalį pati palaikau). Žodžiu, kaip tame se-
name sovietiniame anekdote: „Socializmas tarnauja žmogui“, – ir aš tą žmogų netgi per televizorių 
mačiau. 

Aš su šiokiu tokiu nerimu pagalvoju apie akimirką, kai santykiai tiek pagerės, kad lenkų ir lietu-
vių taikytojų ir santykių gerintojų jau nebereikės. Ir, manau, Tu ir ne vienas, skaitantis Naująjį Ži-
dinį (o dar labiau – jam rašantys), mane teisingai supras. Kalbu ne vien apie dalykus, kuriuos gali-
ma perskaičiuoti litais (atsiprašau, eurais) ir zlotais, netgi ne apie gerus CV-line ar kokias pramogas, 
o apie jausmą, kad darai kažką kilnaus, pionieriško (nesuprask blogai), drąsaus ir prasmingo. 

Tačiau pasižiūrėjusi į tikrovę plačiau, kažkaip nurimau. Pagalvok, kokia būtų prasmė apdovanoti 
kokius nors lenkus už draugavimą su lietuviais, jeigu nebūtų tų, kuriems šiuo požiūriu „kuo blo-
giau, tuo geriau“ (jų gi yra Vilniuje, Varšuvoje, Briuselyje). Lenkų ir lietuvių santykių pagerėjimo 
šalininkui lyg ir nederėtų tuo džiaugtis (man ir nedžiugu), bet nieko nepadarysi, mūsų priešininkas 
yra mūsų tapatybės dalis, mūsų buvimo pateisinimas ir įprasminimas. 

Dabar lyg girdžiu Tave priekaištaujant, kad perdedu, gal esu per daug kritiška, o gal pati jaučiuosi 
neįvertinta kaip viena tų abiejų tautų taikintojų, tad visa ta mano rašliava – tik frustracijos vaisius. 
Bandysiu kiek pasiteisinti. Gal prisimeni... Lygiai prieš 20 metų, kai dar nebuvai Naujojo Židinio 
vyr. redaktorius, o tik pradedantis jo bendradarbis, a. a. Gintaras Beresnevičius parašė Laišką re-
daktoriui „Apie Lenkijos atradimą“ (NŽ-A, 1994, Nr. 5). Beresnevičius, regis, nebuvo tarp tų, kurie 
įprasmina save gerindami lenkų ir lietuvių santykius. Jo įžvalgos anuo metu buvo spontaniškos ir – 
kaip pats pabrėžė – „subjektyvios“. Aname laiške jis atvirai pripažino, kad lietuviai nori būti lenkų 
visų pirma mylimi ir pastebimi, politinės, ekonominės ar kitos naudos (visiškai teisingai) laukdami 
iš kitų tautų. Jeigu Beresnevičius buvo teisus, tai jo mintys šiek tiek padeda suprasti dabartį, ypač 
lenkų ir lietuvių bendravimo formų tęstinumą.

Beresnevičius savo tekste puikiai „pagauna“ tai, kiek giliai Lenkija ir lenkai įaugę į mūsų, lie-
tuvių, tapatybę: ir kaip galingas sąjungininkas, ir kaip baisus priešas. Beresnevičius aprašo, kaip 
šimtmečiais Lenkija buvo Lietuvos sąjungininkė, ir lietuviai tikėjo, kad lenkai gali jiems ką nors 
duoti. Mato ir dešimtmečius, kai lenkai buvo Lietuvos priešai, ir lietuviai patikėjo, kad tie „priešai“ 
gali ką nors iš lietuvių atimti. Atrodo, Beresnevičius prieš dvidešimt metų dar neturėjo galimybės to 
įžiūrėti, bet dabar jau darosi aišku (iš dalies – abiejų tautų taikintojų dėka), kad Lenkija – nepajėgi 
Lietuvai nei ką nors duoti, nei ką iš jos atimti. Be to, reali Lietuva dabar (tokia, kuri neišsitenka 
sentimentaliuose kresų prisiminimuose) lenkams buvo ir lieka neįdomi, lygiai taip pat kaip Lenki-
ja – lietuviams. Be galo smalsu, kaip Beresnevičius vertintų tokią situaciją. Man, perskaičius anuo-
met rašytą jo laišką atrodo, kad tai galinga trauma lietuvio tapatybei. Mat jeigu lenkai mums – nei 
priešai, nei draugai, tai kas tada mes? Pasimetę, pasiryžę kovoti už lenkų dėmesį, pakeldami iš kapų 
Żeligowskį ir Piłsudskį, braukydami cz, rz ar ś ir dedami jų vieton mūsiškas „varneles“, išraiškingai 
rodydami į Rytus ir sakydami – „trečias laimi“. 

„Trečio“ bijojo ir Beresnevičius. Daug kas ir dabar nori įžiūrėti „trečiojo“ ranką ten, kur tarp lenkų 
ir lietuvių kyla įtampos ir nesusipratimai. Ukrainos atvejis lyg ir patvirtina, kad ši grėsmė niekur 
nedingo. Gal dingo, gal ne, bet jeigu ne, tai abipusių lenkų ir lietuvių šiltų jausmų bei retkarčiais 
parodomo dėmesio jai nukenksminti gali nebeužtekti. 

Su geriausiais linkėjimais iš Krokuvos,

2014 m. birželio 11 d.
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Religijų lygybė ir religijos laisvė

KęSTUTIS K. GIRNIUS

Gegužės pradžioje JAV Aukščiausiasis 
Teismas nutarė, kad vieno miestelio 
savivaldybė nepažeidė Konstitucijos, 
pradėdama savo sesijas trumpa mal-
da, kuriai paprastai vadovauja krikš-
čionių dvasininkas. Teisėjų dauguma 
nurodė, kad malda buvo formali, ne 
perdėm sektantiška, ir ne tokia, dėl ku-
rios kitų tikėjimų žmonės turėtų jaus-
tis nejaukiai. Pasak teismo, apeigine 
malda tik pripažįstama, kad nuo šalies 
įkūrimo iki šių dienų daugelis ameri-
kiečių mano, kad savo buvimą galima 
suprasti tik pasikliaujant principais, 
kurių valdžia neturi teisės nei keisti, 
nei nustatyti. Du miestelio gyvento-
jai buvo reikalavę maldą nutraukti, 
nes malda esą prieštarauja Konstitu-
cijos nuostatai, draudžiančiai įteisin-
ti bet kurią religiją, juos įžeidžia, ver-
čia jaustis išskirtais ir negerbiamais. 
Bet teismas nurodė, kad kasdienybėje 
suaugusieji dažnai susiduria su jiems 
nemalonia kalba, ir būtų pavojinga su-
teikti teismams teisę nustatyti, kada 
malda tampa perdėm sektantiška, tad 
ir pažeidžia Konstituciją. Keturi iš de-
vynių teisėjų atskiroje nuomonėje nu-
rodė, kad jie net apeiginę maldą laiko 
nekonstitucine.

Po ilgų ginčų ir bylinėjimosi 2011 m. 
Europos Žmogaus teisių teismas 
(EŽTT) patvirtino Italijos valstybinių 
mokyklų teisę klasėse kabinti kryžius. 
Teismas nurodė, kad valstybė negali 
siekti religiškai indoktrinuoti vaikus, 
bet Nukryžiuotojo atvaizdo kabinimas 
ant sienos nėra nei religinė didaktika, 
nei priverstinis dalyvavimas religijos 
pamokose. Lietuva prisijungė prie Ita-
lijos kreipimosi į EŽTT, teigdama, kad 
kryžiaus kabėjimas viešose vietose at-
spindi krikščioniškąją Europos tradici-
ją ir nėra religijos laisvės suvaržymas. 

Oponentai galvojo kitaip. Jų nuomo-
ne, valstybė turi lygiai gerbti visas re-
ligijas bei netikinčiuosius, o bet koks 
nelygus traktavimas, net mažiausios 
privilegijos suteikimas rodo neleistiną 
šališkumą.

Ginčai dėl religijos vaidmens viešoje 
sferoje tęsis dar ilgai. Klausimas yra 
perdėm opus ir sudėtingas, kad būtų 
galima greitai pasiekti konsensusą. 
Bet JAV Aukščiausiojo Teismo ir EŽTT 
nutarimai rodo, kad švytuoklė lyg ir 
sukasi nuo kurį laiką vyravusio siekio 
maksimaliai atsižvelgti į mažumų bai-
mes ir nuogąstavimus link konserva-
tyvesnės sampratos, kuri atsižvelgia 
į šalies tradicijas ir nelaiko kiekvieno 
nukrypimo nuo absoliučios lygybės są-
žinės laisvės pažeidimu. Religija turi 
būti atskirta nuo valstybės, kiekvieno 
piliečio sąžinės laisvę privalu gerbti, 
bet tai nereiškia, kad valstybė turi vi-
siškai atsiriboti nuo bet kokios religi-
nės simbolikos ar kad kiekvienu atveju 
reikia apsaugoti jautresnius asmenis 
nuo to, kas gali juos užgauti ar sukel-
ti nemalonių pojūčių. Šiek tiek skep-
tiškiau vertinami nusiskundimai dėl 
sąžinės laisvių pažeidimų, ypač tais 
atvejais, kai pažeidimai yra nežymūs 
ir turi minimalų poveikį principo pa-
grindams. Bet galime būti tikri, kad 
neišnyks su multikultūralizmu susiję 
reikalavimai atskiesti, pakeisti ar pa-
pildyti politinį ir visuomeninį gyveni-
mą dominavusias tradicijas 
ir savipratą. Filosofai ir kiti 
manantys, jog pilietinė ta-
patybė yra svarbiausia ko-
lektyvinė tapatybė, toliau 
reikalaus priimti tik tokius 
įstatymus, kuriems pritarti 
galėtų visi, protingai ir ne-
šališkai juos įvertinantys, 

bei vengti žingsnių, kurie pakirstų įsi-
pareigojimus užtikrinti visų piliečių 
laisvę ir lygybę. 

Kad valstybė imtų lygiai traktuoti 
visas religijas – yra sunkiai įgyvendi-
namas idealas. Šalies įstatymai neiš-
vengiamai labiau atspindi daugumos 
įsitikinimus, papročius, jų istorinę pa-
tirtį, iš dalies todėl, kad parlamenta-
rai išaugo aplinkoje, kurioje vyravo 
šie įsitikinimai ir papročiai. Krikš-
čioniškose ar kadaise krikščioniškose 
šalyse bus švenčiamas sekmadienis, 
ne šabas, dažniau gaus varpai, o ne 
kvietimai melstis iš minareto. Be to, 
nevietinės religijos labiau jaus pater-
nalistinę valdžios ranką šeimos politi-
koje, auk lėjime, švietime, ir dar kitose 
srityse, nes jų puoselėjamos normos ne 
visada dera su Vakarų demokratijos 
ir žmogaus teisių sampratomis. Vaka-
rų valstybėse biologijos pamokose bus 
dėstomas darvinizmas, margaitės mo-
kysis su berniukais, nebus priimami 
įstatymai, baudžiantys šventvagystę 
ar svetimavimą, bus ginama moterų 
teisė rinktis savo sutuoktinį ir prieši-
namasi atgrasesnėms patriarchalizmo 
normoms. 

Prieš pusę amžiaus valstybė mažiau 
rūpinosi religijų lygybės užtikrinimu, 
daugelyje mokykloje pamokų pradžioje 
buvo skaitomas ištraukos iš Šv. Rašto, 
ypač iš Naujojo Testamento. Gimnazi-
joje mano klasiokų dauguma buvo žy-

dai, bet nė vienas nesipik-
tino dėl šių skaitymų, nė 
vienas jų netapo krikščio-
niu. Kaip ir katalikų ber-
niukai, jie laikė tuos skaity-
mus neprasmingu ritualu, 
o ne mėginimu juos indok-
trinuoti, nors galimybės da-
ryti spaudimą sąžinei tada 

įžvalgos
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buvo palankesnės negu dabar, mat re-
ligijos vaidmuo viešajame gyvenime 
buvo reikšmingesnis, o maldingumas 
buvo laikomas dorybe. Šiame sekulia-
rizmo amžiuje, kai Madonna tiek pat 
žinoma kaip Marija, reikia itin lakios 
vaizduotės manyti, kad klasėje kaban-
tis kryžius išprievartaus jautrias mo-
kinių sielas, ar kad krikščionių dvasi-
ninkų vedama apeiginė malda kokiu 
nors būdu įteisina krikščionybę kaip 
valstybinę religiją. 

Atskiroje nuomonėje JAV Aukščiau-
siojo Teismo sprendimą kritikuojanti 
teisėjų mažuma aiškino, kad daugu-
ma įteisino palankumo vienai religi-
jai politiką ir kad jie veikiausiai kitaip 
galvotų, jeigu musulmonų apgyventa-
me mieste savivaldybių sesijos būtų 
pradedamos musulmoniška, ne krikš-
čioniška malda. Aukščiausiąjį Teismą 
kritikuojančios pilietinių teisių gynėjų 
grupės pridūrė, kad savivaldybės pro-
teguojama sektantiška malda pažei-
džia esminę konstitucinę normą, kad 
valdžia turinti likti neutrali tikėjimo 
dalykuose.

Kaip jau minėta, absoliutus neutra-
lumas yra nepasiekiamas, o palanku-
mas vienai religijai nereiškia, kad ki-
tos religijos yra diskriminuojamos ar 
kad nėra sąžinės laisvės. Anglikonų 
Bažnyčia yra oficialioji Anglijos Baž-
nyčia, ji tokia ir vadinama. Bet sąži-
nės ir religijos laisvė ten klesti. Tik 
2000 m. sausio 1 d. Švedijoje liuteronų 
Bažnyčia buvo oficialiai atskirta nuo 
valstybės ir tapo denominacija, kaip ir 
kitos religijos. Ir ten nebuvo pažeidžia-
mos kitų religijų laisvės. Šitokie paste-
bėjimai netenkina kritikų. Jei abso-
liutus neutralumas nėra pasiekiamas, 
valstybė vis tiek privalanti jo siekti ir 
pašalinti net smulkias nelygybes, nes 
priešingu atveju valstybė nelygiai trak-
tuos visus piliečius, o nelygus trakta-
vimas nesuderinamas su demokrati-
jos normomis, sukelia nuoskaudos ir 
atskirties jausmus kitatikiams ar vi-
siškai netikintiesiems, juos užgauna. 

Per pastaruosius dešimtmečius kin-
ta demokratijos samprata. Politinio li-

beralizmo šalininkai nurodė, kad de-
mokratinėje santvarkoje įstatymas 
nėra laikomas teisingu ir teisėtu vien 
dėl to, kad rinkėjų dauguma už jį bal-
savo. Įstatymai turi būti pateisinami 
ir priimtini visiems, kuriuos jie sais-
to. Norint, kad žmogus paklustų įsta-
tymui, reikia jam suteikti priežas-
tį, kurią jis ne tik gali suprasti, bet ir 
kuriai jis kaip laisvas, lygus ir supra-
tingas pilietis gali pagrįstai pritarti. 
Žydas gali suprasti, kodėl nacis pri-
tartų įstatymui, kuris leistų jį nužu-
dyti – jis neva priklauso žemesnei ra-
sei, kuri kelia pavojų arijams. Net jei 
fanatiškai įsitikinęs nacis nuoširdžiai 
aiškintų, jog jis pasiryžęs būti nužudo-
mas, paaiškėjus, jog turi žydiško krau-
jo, tai nebūtų priežastis, kuriai žydas 
galėtų racionaliai pritarti. Kiekvienas 
pilietis yra lygus prievartinės politinės 
galios dalininkas, tad įstatymų prie-
varta pateisinama tik tuo atveju, jeigu 
įstatymą grindžiančias nuostatas pri-
pažintų visi piliečiai, vadovaudamiesi 
principais ir idealais, kuriuos jie laiko 
protingais ir racionaliais. 

Šitokios demokratijos sampratos ša-
lininkai aiškina, jog reikia pertvarkyti 
viešąjį gyvenimą, kad jis labiau atitik-
tų dabartinę demografinę ir ideologinę 
(pasaulėžiūrinę) padėtį ir neprimes-
tų svetimų papročių ir tradicijų jiems 
nepritariantiesiems. Kadaise ameri-
kiečių daugumą sudarė religingi bal-
taodžiai krikščionys, kuriems malda 
oficialiuose renginiuose ir mokyklo-
se buvo savaime suprantamas reiški-
nys. JAV ir kitos šalys yra pakitusios, 
tad reikia užtikrinti, jog visi gyvento-
jai jaustųsi visaverčiais piliečiais, kad 
būtų lygiai atsižvelgiama į jų savijautą 
ir savipratą. Nevalia kitatikių ir kitao-
džių piliečių laikyti laikinais imigran-
tais. Negalima istorijos vadovėliuose 
kartoti praeities šablonų, kurie vaiz-
duoja čiabuvius kaip klastingus lauki-
nius, teisina britų ir prancūzų kolonia-
lizmą kaip civilizacijos plėtrą. 

Liberalios demokratijos sampratoje 
kertinė sąvoka yra protingumas (re-
asonableness). Kasdieniame gyveni-

me visais opiais klausimais piliečių 
nuostatos skiriasi (klausimai nebūtų 
opūs, jei visi vienodai į juos atsakytų), 
tad konsensuso nėra ir nebus. Bet vi-
liamasi, kad visi, kaip lygūs ir laisvi 
piliečiai, galėtų pagrįstai ir protingai 
pritarti kai kurioms nuostatoms, ku-
rios turėtų tapti kelrodžiu įstatymų 
leidėjams. Bėda, kad ir idealiomis są-
lygomis sutarimą pasiekti sunku, nes 
nuostatos, kurios vienam atrodo ver-
tos visuotinio pritarimo, kitam bus 
nepriimtinos. Bylą savivaldybei dėl 
maldos iškėlę piliečiai tvirtintų, kad 
su demokratija nedera įstatymai, ku-
rie savivaldybės patalpose ir mokyklo-
se randa vietos krikščioniškai maldai 
bei kryžiui, taigi vienos religijos sim-
bolikai. Tokiais įstatymais jiems pri-
metamos svetimos ir juos diskrimi-
nuojančios normos, kurioms jie negali 
protingai (reasonably) pritarti. Opo-
nentai gali nurodyti, kad jei valdžia 
suteikia visoms religijoms ir neteisti-
nėms pasaulėžiūroms plačiausias tei-
ses veikti viešoje sferoje ir užtikrina 
jų sekėjų sąžinės laisvę, tai galima 
protingai pritarti įstatymams, kurie 
atsižvelgia į daugumos nuostatas pe-
riferiniuose dalykuose. Jei kryžius ir 
malda užgauna nepritariančiųjų jaus-
mus, tai jų pašalinimas įskaudintų 
daugiau bendrapiliečių, tad gera valia 
ir pagarba kitiems turėtų būti paskata 
tokiais atvejais nesureikšminti savų 
nuoskaudų ir nusileisti. Tad bylą iškė-
lusieji nesielgia „protingai“.

 Čia kalbama tik apie šalutinius da-
lykus. Finansinė parama konfesijoms, 
santuokų reguliavimas, mokyklų pro-
gramos yra esminiai dalykai, kuriuo-
se visų piliečių teisių apsaugai reikia 
skirti pirmenybę prieš daugumos valią 
ir nuostatas. Verta prisiminti, kad po-
litinio liberalizmo demokratijos sam-
prata grindžiama įsitikinimu, jog pi-
lietinė tapatybė yra pati svarbiausia, 
tad jos reikalavimams suteikiamas 
prioritetas. Bet daugeliui žmonių la-
biau rūpi religinė ir tautinė tapatybė, 
tad kilus konfliktui Dievas ir tauta, o 
ne valstybė lemia jų elgesio gaires. 	

įžvalgos
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1922 m. liepos 11 d. Steigiamojo Seimo posėdyje disku-
tuojant dėl būsimosios Lietuvos Konstitucijos jau pats 
dokumento įvardijimas tapo socialdemokratų ir krikš-
čionių demokratų ginčo objektu. Socialdemokratų at-
stovas Vincas Čepinskis sureagavo į Bendrosios teisės 
komisijos pasiūlymą pavadinimą „Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos projektas“ pakeisti į „Lietuvos Valstybės 
Konstitucija“. Čepinskis siekė atmesti komisijos varian-
tą ir palikti pavadinimą „Lietuvos Respublikos Konsti-
tucija“. Jo teigimu:

Filologiniai paėmus, žodis „valstybė“ atvaizduoja 
siaurą nustatymą, kuriuo žiūrima į valstybę kaipo į 
įstaigą, stovinčią aukščiau visuomenės, kaip į įstaigą, 
kuri viešpatauja ant visuomenės. Tai yra, taip sakant, 
senas valstybinis nusistatymas: pats žodis „valsty-
bė“ – valdyti. Šiandien valstybinės teisės mokslas, 
kurio adeptu yra Londono universiteto valstybinės 
teisės profesorius Gairoldi Laski, kaip girdėjau, net 
Vilniaus srities pilietis, kuris kaip tik palaiko kitą 
koncepciją, kad valstybė yra aparatas visuomenei ap-
tarnauti ir tuo būdu valstybė gauna tą žodį, kuris jau 
yra nuo klasikinių laikų įsivyravęs – „respublika“. 
„Respublika“ yra labiau bendra sąvoka, negu „valsty-
bė“. (Atst. Krupavičius, iš vietos: supratimo neturi.) – 
Pats jokio supratimo neturi ir neturėdamas suprati-
mo kalbi. Jei supratimą turėtum, tai žinotum, kad 
didžiausia pasaulyje valstybė – Britanijos valstybė 
paskutiniais laikais kitaip savęs ne nevadina, kaip 
„Common  Wealth“, o tai ir yra tas pats, ką ir žodis 
„respublika“ bendras reikalas, bendras turtas. Reiš-
kia žodis „respublika“ yra labiau bendra sąvoka.1

Po paskelbtos dešimties minučių pertraukos, truku-
sios dvidešimt minučių, Čepinskiui replikavęs Krikš-
čionių demokratų partijos atstovas Mykolas Jeronimas 
Krupavičius pareiškė:

Profesorius Čepinskis kalbėjo apie tą [Bendrosios 
Teisės komisijos] pasiūlymą, išeidamas iš klaidingų 

tų sąvokų klasifikacijos supratimo. Juk čia „valstybė“ 
yra tai, ką mes filosofijoj vadiname „genus“, o įvai-
rios tos formos, kaip monarchija, respublika ir tt. yra 
to „genus“ dalys arba „species“. Tad visi argumentai 
atst. Čepinskio buvo be pamato. Atstovas Čepinskis 
mano, kad jei bus antgalvy parašyta „valstybė“, tai 
jau ji negalės būti respublika. Priešingai, pirmame 
paragrafe pasakyta, kokia toji mūsų valstybė bus, bū-
tent, – demokratinė respublika. Dėl to pasakymo, kad 
„valstybė“ esą ne demokratinis žodis ir išskiria žmo-
nių teises, aš pasakysiu tiek, kad kiekviena valstybė, 
tokios ar kitokios rūšies visuomet, kaipo suverenas 
turi dieviškumo dalį, nes ten, kur Dievas atleidžia 
patiems žmonėms tam tikras valdymo sritis tvarkyti, 
žmonės turi to paties aukštojo dieviškumo dalį ir gali 
beveik jo vardu spręst paliktus jiems klausimus. Res-
publika yra valstybės rūšis. „Valstybė“ – nuo žodžio 
„valdžia“ – valdyti; ar ji bus respublika, ar monarchi-
ja – vis tiek tą teisę turi, tik monarchijoj dauguma 
teisių turi vienas žmogus, o demokratinėj valstybėj 
tas teises turi visa visuomenė, kurie įeina į tos vals-
tybės ribas.2

Po šio trumpo apsižodžiavimo, krikščionims demokra-
tams ir žydų frakcijai balsavus už, o kairiesiems – prieš, 
patvirtintas pavadinimas „Lietuvos Valstybės Kons-
titucija“. Šį epizodą galima vertinti tik kaip dar vieną 
Lietuvos kairiųjų ir dešiniųjų, laisvamanių ir katalikų, 
socialdemokratų ir krikščionių demokratų nesutarimo 
pavyzdį, iliustruojantį ginčus, vykusius nuo pat XX a. 
pradžios iki Nepriklausomybės praradimo. Skirtingai 
nei ankstesniuose straipsniuose3, kur aptarėme nesu-
tarimus dėl pačios valstybės sąvokos, čia jau turime si-
tuaciją, kai valstybė yra pagrindinis terminas politijai 
įvardyti. Tačiau ginčai dėl valstybės idėjos ir politinės 
jos prasmės Lietuvoje tik prasidėjo. Sukūrus savo tauti-
nę valstybę ir atsiradus galimybėms laisvai išsakyti bei 
plėtoti savo intelektualines idėjas, atsirado poreikis ir 
galimybės apsvarstyti ir skleisti savo ideologines naujos 

GinČijaMĖs dĖL VaLstyBĖs 
apie keturias valstybės sampratas tarpukario Lietuvoje

Justinas Dementavičius

Idėjų IstorIja

1 Vinco Čepinskio kalba steigiamajame seime, 1922-07-11, in: Stei-
giamojo Seimo darbai, 1922 liepos 11 d., 1 sesija, 221 posėdis, p. 43.

2 Mykolo krupavičiaus kalba steigiamajame seime, in: ibid.

3 Čia skelbiamas autoriaus tekstas yra jau trečiasis iš valstybei skirto 
cik lo; žr. justinas dementavičius, „ištariame valstybė: daukanto poli-
tinės minties štrichai“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2013, nr. 4, p. 245–
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politinės tikrovės interpretacijas4. Tą naujumą pirmiau-
sia įkūnijo pati Lietuvos valstybė, todėl nenuostabu, 
kad būtent valstybės samprata tampa vienu svarbiau-
siu diskusijų objektu. Būtent nusakant savąjį valstybės 
supratimą apibrėžiama, kas tai yra; koks jos santykis 
su asmeniu; kas yra svarbiausias politinis valstybės 
sub jektas; kokia jos prasmė ir tikslas.

Šiame straipsnyje trumpai aptariant visus minėtus 
klausimus įvardijamos keturios Lietuvoje dominavu-
sios politinės paradigmos, kurios įtvirtino kartais trū-
kinėjančias, bet tam tikru mastu iki šių dienų paste-
bimas, lietuvių politinės pasaulėvokos formas. Reikia 
turėti omenyje, kad čia kalbama tik apie teorinius Lie-
tuvoje dominavusio politinio mintijimo aspektus pripa-
žįstant, kad net toms pačioms partijoms ar ideologijoms 
atstovavę intelektualai neretai siūlė ir įgyvendino gana 
skirtingas politines praktikas. Skirstymas į smulkesnes 
„kairiųjų“, „dešiniųjų“, „nuosaikiųjų“, „radikalų“ ar ki-
tokias grupeles leistų išvysti kur kas sodresnį lietuvių 
politinio mąstymo peizažą, tačiau tik aiški bendrų teo-
rinio mąstymo principų identifikacija įgalina išryškinti 
įtampas tarp skirtingų Lietuvoje dominavusių ideolo-
gijų ir nurodyti svarbiausius bendrumo bei tęstinumo 
elementus.

kataLikiškoji poLitinĖ Mintis:  
VaLstyBĖ kaip kūRinys asMeniui

Norint apibūdinti Lietuvoje plėtotą katalikiško moky-
mo apie valstybę esmę, bene geriausia pasitelkti vieną 
žinomiausių Lietuvos filosofų Antano Maceinos mintį: 
„individualybė yra palenkta valstybei, valstybė palenk-
ta asmenybei“5. Turint omenyje, kad būtent Maceinos 
pažiūros sulaukė daugiausia komentarų ir skirtingų 
vertinimų posovietinėje Lietuvoje6, šią visai katalikiš-
kai mąstymo tradicijai svarbią mintį reikia suprasti 
ypač aiškiai ir tiksliai. Minėtoji hierarchija individas–

valstybė–asmenybė, kurioje asmenybė užima svarbiau-
sią vietą, leidžia perinterpretuoti Maceinos ir kitų ka-
talikų mąstytojų kaip autoritarinės valstybės apologetų 
vertinimus. Dar aiškiau šio iš esmės pro-demokratiš-
ko lietuvių personalizmo apraiškos matomos jaunosios 
kartos katalikų 1936 m. paskelbtoje programoje „Į or-
ganiškosios valstybės kūrybą“, kurio plėtojamos idėjos 
kartu reiškė ir nuosaikią režimo kritiką, dėl ko ir tapo 
tautininkų ideologų kritikos objektu. Panašiai vienas 
autoritetingiausių katalikų mąstytojų Stasys Šalkaus-
kis savo laiške prezidentui griežtai kritikavo Antano 
Smetonos kuriamą režimą. Kita vertus, tokia kritika 
tautininkų režimui buvo tik dalis katalikiškos polemi-
kos su modernistėmis ideologijomis, kartu kritikuojant 
ir partinę demokratiją, radikalųjį socializmą bei libera-
lizmą, individualizmą ir kt. Ši kritika savo ruožtu buvo 
nuosekli reformistinių popiežių Leono XIII ir Pijaus XI 
mokymo, rusiško krikščioniškojo socializmo (ar, rusų 
filosofo Sergijaus Bulgakovo versijoje, – net krikščio-
niškojo komunizmo) ir prancūzų katalikų „integralaus 
humanizmo“ idėjų adaptacija Lietuvoje.

Gana ryškias lietuviškos katalikiškos politijos samp-
ratos užuomazgas galima rasti jau ankstyvuosiuose 
Adomo Jakšto-Dambrausko tekstuose. Tačiau tik Šal-
kauskio filosofijoje pradedama nuosekliai dėstyti teori-
ja, įvardytina kaip katalikiška organiškosios valstybės 
koncepcija. Ji turi kelis esminius naujosios ir senosios 
kartos lietuvių katalikų intelektualus vienijančius ele-
mentus. Pirma, svarbiausias katalikiškos politinės min-
ties subjektas yra žmogus kaip Dievo kūrinys, sukur-
tas pagal jo „paveikslą ir panašumą“. Būdamas Dievo 
vietininku žemėje ar, Jakšto žodžiais, mažyčiu kūrėju 
ir sąkūrėju, asmuo užima centrinę vietą visoje kata-
likiškoje valstybės teorijoje, nes „kiekviena sutelkti-
nė organizacija šiaip ar taip statosi galutiniu tikslu 
žmogaus asmens klestėjimą“7. Kita vertus, remiantis 
(neo)tomistine žmogaus samprata pripažįstama, kad 

justinas deMentaViČius

252; justinas dementavičius, „Mokomės sakyti valstybė: politijos samp-
ratos XX a. pradžios lietuvių visuomenėje“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 
2013, nr. 8, p. 582–588.

4 Įvardis savo čia nurodo į mažiausiai tris tapatybės sandus, kurie 
gali būti reikšmingi norint suprasti XX a. pirmos pusės Lietuvos politi-
nę mintį. pirmu atveju kalbama apie tautystės principą, mes-lietuviai / 
mes-Lietuvos gyventojai, kuris įgalina kalbėti apie vieną visuomenę, 
bendras institucijas, bendrą politiją. nepriklausomos Lietuvos vals-
tybės sukūrimas suteikė pagrindą kalbėti apie savitą valstybės raidą. 
antru atveju kalbama apie individualią tapatybę ir intelektinę veiklą. 
Faktiškai kiekvienas galėjo plėtoti ir plėtojo savo supratimus, kas yra 
politinė bendruomenė. tad kiekviena politinė mintis yra ne tik pada-
rinys plačių intelektinių kontekstų, tokių kaip modernią valstybę grin-
džiantis tautybės principas, bet ir laisvos intelektualinės veiklos išdava. 
Savumas čia pirmiausia reiškia asmeniškumą. Galiausiai trečiasis reikš-
mingas tapatybės sandas yra ideologinė savivoka – kolektyvinių įsiti-
kinimų ir pasaulėvokos sistema, kuri apima tik dalį visuomenės ir inte-
lektualų. Būtent pastarajai grupinei savybei ir bus skirtas šis straipsnis.

5 antanas Maceina, „individas-asmuo ir valstybė“, [1936], in: anta-
nas Maceina, Raštai, t. 12: Socialinė ir politinė filosofija, sudarė anta-

nas Rybelis, (ser. Iš Lietuvos filosofijos palikimo), Vilnius: Margi raštai, 
2002, p. 48.

6 pvz., žr. Leonidas donskis, „antanas Maceina: doktrininis intelek-
tualas XX amžiaus lietuvių kultūroje“, in: Akiračiai, 1997, nr. 3, p. 6; 
kęstutis skrupskelis, „tariamasis jaunųjų katalikų kartos fašizmas“, in: 
Naujasis Židinys-Aidai, 1999, nr. 4, p. 212–227; Vytautas Radžvilas, 
„a. Maceinos kūrybos vertinimo klausimu: kada grius tylos siena?“, 
in: Ateitis, 2008, nr. 4, in: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2008-
08-01-vytautas-radzvilas-a-maceinos-kurybos-vertinimo-klausimu-
kada-grius-tylos-siena/3686; Valdas pruskus, „intelektualų katalikų 
požiūris į rasių teoriją ir valstybę tarpukario Lietuvoje“, in: Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos metraštis, 2007, t. 30, p. 129–143; alvy-
das jokubaitis, „tauta ir valstybė: antano Maceinos šimtmečiui“, 2008, 
in: http://maceina.lt/index.php/getting-started/94-straipsniai-internete/
apie-maceinos-kuryba/79; Ramūnas Labanauskas, „a. Maceinos tau-
tinės valstybės idėja ir globalizacijos iššūkiai“, 2008, in: http://ramu-
nas1970.blogas.lt/a-maceinos-tautines-valstybes-ideja-ir-globalizaci-
jos-issukiai-179.html.

7 stasys šalkauskis, „Lietuvių tauta ir jos ugdymas“, [1933], in: sta-
sys šalkauskis, Raštai, t. 4: [Lietuvių kultūros praeitis ir ateitis], sudarė 
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žmogus atstovauja dvi sferas: kūniškąją-gamtiškąją ir 
dvasiškąją-kultūrinę. Gamtine prasme, kaip individas, 
žmogus tėra natūros dalis pajungtas priežasčių ir pa-
sekmių grandinei. Dvasiškąja prasme jis suprantamas 
kaip asmuo-kūrėjas, turintis laisvą valią ir suvokian-
tis save kaip asmenybę. Pavyzdžiui, Jakšto teigimu, 
„mokslas, girdi, negalės kitaip žiūrėti į žmogų, kaip tik-
tai „rein zoologisch“, t. y. kaip į gamtos padarą, sukurtą 
pagal gyvulio paveikslą ir panašumą, krikščioniškiems 
mintytojams nepridera tenkintis vien tik atmetimu tos 
„grynai zoologinės“ pažiūros, bet reikia prieš tą žmo-
gų žeminančią materializmo dogmą sąmoningai iškel-
ti krikščioniškąją tezę apie žmogų, kaip gyvą ir veiklų 
Dievo Kūrėjo paveikslą“8. Būtent žmogus yra pagrindi-
nis žemiškosios tvarkos kūrėjas, tad galima sakyti, jog 
katalikiška politinė mintis prasideda nuo teologinio rū-
pesčio siekti, kad žmogaus valios pastangomis žemėje 
būtų siekiama kurti tobulą dangišką santaiką. Vienas 
jos elementų yra ir pats žmogus. Hierarchinis ryšys 
tarp skirtingų žmogiškumo raiškos erdvių nusakomas 
aiškiai – pagrindinis žmogaus tikslas yra plėtoti savo 
dvasinį pradą, asmenybę ir suvaldyti savo kūniškas 
aistras, žmogų-individą. Taip laikinas pasaulietinis gy-
venimas turėtų būti palenktas amžinajam dvasiniam. 
Organiškumas žmogaus lygmeniu reiškiasi kaip gebė-
jimas įtarpinti ir suderintį transcendentinį bei fizinį 
pasaulį, būti kartu ir žmogumi-asmeniu, ir žmogumi-
individu; ir sukurtuoju, ir kuriančiuoju; ir trokštančiu, 
ir gebančiu suvaldyti savo troškimus.

Asmuo kaip ontologiškai pirminis elementas svarbus 
norint suprasti antrąjį, jau nuo XIX a. pabaigos pa-
brėžiamą lietuvių politinio mąstymo elementą – tautą. 
Katalikiškoje koncepcijoje organišką tautos santykį su 
žmogumi nusako trys principai – jos prigimties, tiks-
lingumo ir analogijos. Pirmuoju atveju teigiama, kad 
tauta įmanoma tik tuomet, kai į ją įeina skirtingi as-
menys, t. y. ne tauta kuria asmenybę, bet pirmiausia 
asmenybė iš prigimties, nepriklausomai nuo jo valios 
kuria tautą. Organiškoje koncepcijoje nėra jokios ne su 
asmeniu susijusios, idealios ir dvasinės tautos tikro-
vės – ji galima tik esant realiai žmonių bendruomenei 
(tik ne sąjungai kaip sutartiniam dariniui). Antrąja, 
tikslo prasme, tauta negali būti vertinama kaip savi-
tikslė. Ji visada turi būti orientuota į asmenį kaip ir 
„kiekviena sutelktinė organizacija šiaip ar taip statosi 

galutiniu tikslu pilnutinį žmogaus asmens klestėjimą“9. 
Galiausiai, analogiškai kaip ir asmuo, ji įgyja perso-
nalistinių charakteristikų, tampa išskirtiniu dariniu 
palyginti su kitomis tautomis, tad ji gali ir turi plėtoti 
savo išskirtinumą, nes tik taip bus galima išvysti ir as-
meninio tobulėjimo formas. Tačiau tai nereiškia tautos 
izoliacijos – individualios tautinės kultūros skleidima-
sis tampa siektiniausiu tuomet, kai tauta geba sukurti 
kultūrą, kuri suprantama ir vertinama visame pasauly-
je, universaliai10. Krikščioniško idealizmo prasme tauta 
kaip išreiškiama per asmenį ir esanti Dievo kūriniu turi 
tarnauti Dievo šlovei; pirmenybė neabejotinai teikiama 
Dievo miestui, o ne žemės miestams; nuoseklus lietuvių 
krikščionis pirmiausia turi save suvokti kaip krikščionį, 
bet ne kaip lietuvį. Nereikėtų klaidingai interpretuoti, 
kad organiškoje mintyje tarp šiuodviejų principų tvyro 
įtampa. Atvirkščiai, buvimas krikščionim reikalauja 
pripažinti savo prigimtį, t. y. gimimą tautoje, ir ją ban-
dyti tobulai realizuoti didesnei Dievo šlovei. Tačiau iš-
kilus įtampai krikščionis neabejotinai turėtų pasirinkti 
tarnavimą Dievo valiai, o ne tautai, kuri šitaip būtų 
sudievinama.

Bandant suvokti šių dviejų sampratų santykį su po-
litine teorija, išryškėja trečias reikšmingas ir politiš-
kiausias organiškosios teorijos elementas – tautos ir 
asmens santykis su valstybe. Šalkauskis nurodo, kad 
valstybė yra tautinės individualybės žymė. Tokia for-
muluotė reiškia, kad valstybė kyla iš prigimtinės tau-
tos, o ne atvirkščiai. Tiksliau, gali būti ir atvirkščiai, bet 
tokia valstybė tėra žmogaus suorganizuota ir tik paties 
žmogaus valiai palenkta politija, Leviatanas, būdingas 
Vakarams11. Tačiau XX a., cituojant Maceiną, „valsty-
bės krizė parodo, kad žlunga sena valstybės koncepcija 
ir kad iš tos pačios krizės kyla naujos valstybės užuo-
mazgos. [...] Žmonijos istorijoje valstybė yra atsirėmusi 
ne į šeimą, bet į laisvus sambūrius, į draugijas12. [...] 
Draugijinis principas, kuriuo senoji valstybė buvo pa-
grįsta, pasitraukia ir jos vietoje pradeda įsigalėti ben-
druomeninis principas [tauta, – J. D.]“13. Taigi valsty-
bė ir tauta – ontologiškai skirtingų prigimčių dariniai: 
pirmoji yra tik „sutartinė“, žmogaus kuriama tikrovė, 
antroji – reali ir prigimtinė žmogaus būtis. Jų prigimti-
nis skirtumas lemia, kad tai, kas gera tautai, nebūtinai 
yra gera valstybei, t. y. valstybės ir tautos interesai ne 
tik gali skirtis, bet ir kirstis14. Atsižvelgus į tai, kad tik 
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arūnas sverdiolas, (ser. Iš Lietuvos filosofijos palikimo), Vilnius: Min-
tis, 1995, p. 201.

8 adomas jakštas, „žmogaus paslaptis: antropologinis klausimas 
mokslo ir tikybos šviesoje“, [1908], in: adomas jakštas, Raštai, t. 1: 
Mokslas, filosofija, religija, sudarė antanas Rybelis, (ser. Iš Lietuvos fi-
losofijos palikimo), Vilnius: Mintis, 1995, p. 81.

9 stasys šalkauskis, op. cit., p. 201.
10 plačiau žr. stasys šalkauskis, „Lietuvių tauta ir jos ugdymas“, 

[1933], in: stasys šalkauskis, Raštai, t. 4, p. 351–373.
11 stasys šalkauskis, „dviejų pasaulių takoskyroje“, [1917], in: stasys 

šalkauskis, Raštai, t. 4, p. 23–43.
12 draugija čia suprantama kaip visuomeninė organizacija, tam tik-

ram tikslui pasiekti įsteigtas darinys. savo prasme ji artima Gessel schaft, 
visuomenei, ir priešpastatoma bendruomenei, Gemeinschaft, kaip pa-
čios prigimties įsteigtam dariniui. tauta, šiuo atveju, yra bend ruomenė, 
bet ne draugija.

13 antanas Maceina, „tauta ir valstybė“, [1939], in: antanas Maceina, 
Raštai, t. 12, p. 52–54.

14 ši tema yra plėtojama ir kitur. pavyzdžiui, kalbėdamas apie tikrą 
patriotizmą ir jo reiškimosi lytis, šalkauskis išskiria meilę tautai, kraštui 
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per tautą reiškiasi asmenybė, tautos interesai visada 
bus svarbiau už valstybės. Taigi lietuviai, kaip savo 
individualybę norėjusi išreikšti tauta, turėjo teisę ir 
privalėjo atsiskirti nuo priešiškų imperijų. Ir, atvirkš-
čiai, anksčiau egzistavusi valstybė kaip pasaulietiniam 
tikslui sukurta organizacija išsikreipė, prigimtinę tvar-
ką palenkdama vienos partijos ar asmens interesams. 
Paradoksalu, kad taip formuluojamoje koncepcijoje tai, 
kas dabar matoma kaip „moderni“ valstybė, paremta 
sutarties doktrina, Maceinos supratimu jau buvo krizės 
ištikta samprata, kurią turi pakeisti naujas, bendruo-
meninio žmogaus supratimas. 

Apibendrintai aptartų koncepcijų santykius galima 
nusakyti taip: valstybė yra tautinės kūrybos padarinys, 
kurios tikslas – padėti žmogui realizuoti savo dievišką 
pašaukimą. Čia dieviškoji santaika turi tapti pagrindi-
niu kiekvieno krikščionio siekiu, nes ji taip pat neatsie-
jama nuo jo paties sielos išganymo. Ši santaika apima 
visas žmogiškosios raiškos formas, taip pat ir tautinę-
kultūrinę bei valstybinę-politinę. Atsižvelgus į tai, kad 
būtent žmogus yra dieviškumo atspindys žemėje, joks 
socialinis darinys, partikuliarus interesas ar individu-
ali aistra negali būti virš žmogaus-asmens, nes taip 
riboja jo dievišką pašaukimą būti laisvu. Dar pirma-
jame Draugijos numeryje, kuris daugiausia buvo skir-
tas krikščionių demokratų galimai politinei programai 

nusakyti, teigiama: „Krikščioniškoji demokratija dar-
buojas vardan evangelijinės teisybės ir meilės: iškėlus 
tai savo veikimo vėliava, ji stengiasi taip suorganizuoti 
visuomenę, kad vargo žmonės neturėtų nei reikalo, nei 
noro traukties ir stoti po kruvinąja vėliava“15. Akivaiz-
du, kad šis pasažas, kaip ir didžioji dalis lietuviškos ka-

talikiškos minties polemikos, yra nukreiptas į socializ-
mo kaip klaidingos ideologijos kritiką, kartu, Leono XIII 
dvasioje, išlaikant aiškų įsipareigojimą žmogiškam as-
meniui, kad ir kokiam luomui ar klasei jis priklausytų. 
Būtent pastarasis principas ir gali būti traktuojamas 
kaip katalikiškos politikos sampratos esmė – tikroji 
politika siekia visos žemiškos, kaip Dievo sukurtos, ti-
krovės santaikos; bet koks rūpinimasis tik viena dalimi, 
net jei ta dalis yra labiausiai kenčianti, neigiant kitas 
kūrinijos dalis, yra klaidingas; tik į visą visuomenę nu-
kreipta ir meile pagrįsta politika gali būti vadinama 
krikščioniška: „turime priimti ne jėgos, bet tiesos politi-
ką, kitaip sakant, turime suprasti, jog tokioms mažoms 
tautelėms kaip mūsoji tepriimtina tik viena krikščioniš-
ka politika, paremta dorove ir teisybe“16.

tautininkiška poLitinĖ Mintis:  
VaLstyBĖ kaip autonoMiška dVasia

1936 m. jauniesiems katalikų intelektualams paskel-
bus manifestą „Į organiškosios valstybės kūrybą“, jis 
susilaukė kritikos ne tik iš kairės, bet ir iš tautininkų 
ideo logų. Bene įtakingiausias ir nuosekliausias tauti-
ninkų mąstytojas Izidorius Tamošaitis sako griežtai 
ir atvirai: „mes kalbame apie konkretų žmogų, o ne to 
žmogaus suskirstymą į individą ir asmenybę“17. Panašią 

tezę suformulavo ir jaunesnės kartos tautininkas, bu-
vęs Lietuvos tautininkų sąjungos pirmininkas Domas 
Cesevičius: „Romuviečiai betgi labai griežtai pasisako 
prieš liberalizmą, o visgi nori išgelbėti asmens laisvę. 
[...] Žmogaus sudualistinimas yra žmogaus supapras-
tinimas ir suschematinimas“18. Tai, kad organiškosios 
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ir valstybei. tauta – prigimtinės žmogaus lytis, kraštas – gyvenamoji 
aplinka, valstybė – sukurta ir kuriama institucinė tvarka. Visos jos gali 
reikalauti, o neretai ir reikalauja, specifinio žmogaus įsipareigojimo ir 
lojalumo; žr. stasys šalkauskis, Lietuvių tauta ir jos ugdymas, kaunas: 
sakalas, 1933, p. 85.

15 kazimieras šaulys, „demokratija ir krikščionys demokratai“, in: 
Draugija, 1907, nr. 1, p. 35.

16 adomas jakštas, „kas yra politika?“, [1907], in: adomas jakštas, 
Raštai, t. 1, p. 343.

17 izidorius tamošaitis, „tautininkų ideologijos gairės“, in: Vairas, 
1937, nr. 5, p. 6. 

18 domas Cesevičius, „Romuviečių organinė valstybė“, in: Vairas, 
1936, nr. 5, p. 479.

eglė Vertelkaitė. poetical&political. 2007. ofortas, mišri technika
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koncepcijos autoriai kalba apie asmenį, tautininkams 
net leidžia daryti išvadą, jog ši koncepcija esanti iš es-
mės liberali. Tad, nepaisant panašios retorikos (tautos 
svarbos akcentavimo ir organiškumo metaforos naudo-
jimo), akivaizdu, kad tautininkiška valstybės ir tautos 
samprata pašalina organiškajai koncepcijai būdingą 
žmogaus kaip asmens ir individo skirtį. Tai reiškia, kad 
asmens, kaip aukščiausios vertės autonomiško subjek-
to, kuriam turi būti subordinuotas tautos gyvenimas ir 
valstybės veikimas, nebelieka, o pats žmogaus, tautos ir 
valstybės santykis formuluojamas iš esmės kitaip.

Pirmiausia galima nurodyti nesu(si)pratimo dėl ka-
talikiškos ir tautininkiškos koncepcijų santykio išta-
kas. Akivaizdžiausia priežastis čia – metaforų valsty-
bei nusakyti pasirinkimas. Ir katalikų intelektualai, ir 
tautininkai visuomenę mato kaip organišką darinį, o 
valstybė tampa šio „organizmo“ reiškimosi forma. Tie-
sa, tautininkams ne tik tauta, bet ir pati „valstybė yra 
gyvas organizmas, kurį sudaro [...] visa tauta“19. Antra, 
svarbią vietą abiejose koncepcijose užima tauta. Daž-
niausiai būtent tauta yra aktyviai veikiantis subjektas, 
galintis pasirodyti istorijoje valstybės pavidalu. Simpto-
miškas yra ir pats tautininkų pavadinimo pasirinkimas 
bei Smetonos vadinimas Tautos vadu. Trečia, svarbus 
šių ideologijų elementas buvo demokratijos kritika20. 
Kartu tautininkiškumas dažnai prisistatė kaip centris-

tinė doktrina, kuri kritikuoja ir individualistinį libera-
lizmą, ir kolektyvistinį fašizmą ar socializmą. Sekant 
hegeliška dialektika net teigiama, kad individualizmas 
liberalizmo bei demokratijos pavidalu tapo modernybės  
tezėmis, o kolektyvizmas itališko fašizmo, vokiško 
nacio nalsocializmo ir bolševikiško komunizmo pavida-

lais – antitezėmis. Tautininkišką režimą bandantys pa-
teisinti autoriai siekia jį pateikti kaip šių dviejų tenden-
cijų sintezę, „aristotelišką“ vidurio kelio pasirinkimą. 

Vis dėlto organiškumas ir pati tauta tautininkams 
įgyja kiek kitą turinį. Prisiminkime, kad katalikiškoje 
mintyje organiškumas pirmiausia reiškiasi kaip pri-
gimtinis asmens buvimas tautoje, o valstybė tesanti 
dirbtinė priemonė tautos ir asmens poreikiams reali-
zuoti. O štai tautininkiška ideologija, pripažindama 
tautos ir valstybės atskirtį, teigia: „mes sakome, kad 
valstybė yra tam tikras organizmas“21. Tik čia galima 
pradėti kalbėti apie valstybės (ne tik tautos) gimimą, 
augimą ir galimą mirtį. Taip nusakant valstybę yra 
pabrėžiama absoliuti jos autonomija nuo bet kurių kitų 
socialinių darinių ir institucijų, taip pat ir tautos. Cituo-
jant turbūt radikaliausią šios krypties atstovą Vytautą 
Alantą, „valstybė – visiškai autonomiškas subjektas“22. 
Valstybės organiškumas tautininkams pirmiausia reiš-
kia autonomišką valstybės organizaciją, valstybė tampa 
personalizuotu dariniu – savarankišku dvasiniu subjek-
tu visuomeninio gyvenimo scenoje. Visa tai leidžia su-
vokti tautininkų valstybės sampratą kaip alternatyvią 
organiškajai. Čia ne asmuo gimsta tautoje ir kuria vals-
tybę, o „valstybė gimdo tautas. [...] tik suburtos valsty-
bės dėka tautos įrašo savo vardą į istorijos atitinkamą 
lakštą“23. 1940 m., prieš pat Lietuvos okupaciją, Alan-

tas šį autonomiško žmogaus, tautos ir valstybės santykį 
nusako dar radikaliau: „valstybė išvaduoja individą iš 
to pilietinės sąžinės konflikto, į kurį jis patenka, jei jam 
aiškiai nepasakoma, ko iš jo reikalaujama [...] valstybė 
pasiima prievolę kontroliuoti individualines pastangas 
kultūrinio darbo srityje“24, o į tautinės kultūros pagrin-
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19 Vladas juodeika, „Vadų atranka ir demokratija“, in: Naujoji Romu-
va, 1933, nr. 140–141, p. 700; panašios mintys dėstomos ir: izidorius 
didžiulis, „tauta, valstybė, asmuo“, in: Vairas, 1931, nr. 10, p. 260–265. 

20 demokratijos sampratos ir kritikos klausimui skirta studija: saulius 
šiliauskas, Demokratijos refleksija Lietuvos politinėje mintyje (1918–
1940), klaipėda: klaipėdos universiteto leidykla, 2002.

21 izidorius tamošaitis, „tautininkų ideologijos gairės“, in: Vairas, 

1937, nr. 6, p. 136.
22 Vytautas alantas, „politinė tautos vienybė“, in: Vairas, 1939, 

nr. 48, p. 927.
23 juozas tomkus, „kas yra valstybė tautai?“, in: Vairas, 1933, nr. 12, 

p. 393.
24 Vytautas alantas, „tautinės kultūros problemos“, in: Vairas, 1940, 

nr. 1, p. 11–12.
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dą turi būti dedamas tautinis valstybės interesas ir 
egoizmas.

Savo prigimtimi valstybė nėra gamtinio pasaulio da-
lis ar žmogaus kūrinys, bet hegeliškai įkūnija dvasinį 
pasaulį: „valstybė priklauso ne gamtos, bet dvasinės 
ir etinės prigimties fenomenui. [...] Ji egzistuoja kaip 
idealiniai įprasminta dvasinė etinė tikrenybė, neatsie-
jamai suaugusi su kultūros formų, veiksmų ir procesų 
visuma. Valstybė egzistuoja tik dvasia ir egzistuoja kaip 
dvasia“25. Taigi jei katalikiškoje mintyje ji gali reikštis 
tik kaip dieviškos santaikos padedanti siekti priemonė, 
tai tautininkiškoje interpretacijoje pati valstybė yra tie-
sioginis istorijos dvasios veikimo padarinys. Be to, refe-
ruojant į Aristotelį, teigiama valstybę esant aukščiausia 
išsivystymo forma, nes sudėtingesni dariniai yra tobu-
lesni. Taip formuluojamoje teorijoje pati valstybė kaip 
dvasinė ir aukščiausio išsivystymo socialinė substancija 
lieka vieninteliu teisingumą apibrėžiančiu ir nusakan-
čiu dariniu, o pareigos valstybei įgyja absoliutų pobūdį. 
Būtent valstybė radikaliausiuose tautininkų pasisaky-
muose tampa galutiniu ir svarbiausiu žmogaus gyveni-
mo tikslu. Nenuostabu, kad, pavyzdžiui, 1938 m. Lietu-
vos konstitucijos 16 straipsnyje atvirai deklaruojama, 
jog „piliečiui Valstybė yra jo paties buvimo pamatas“26 

arba, cituojant Smetoną, „kiekviena visuomenės dalis 
privalo siekti visuomenės gerovės, turėti prieš akis vi-
sumą, o ne dalį, ne save“27. Pačioje ketvirto dešimtmečio 
pabaigoje jaunieji tautininkų intelektualai tai nusako 
dar radikaliau: „turime vertinti savos valstybės reikšmę 
ir rikiuotis savo valstybės nesąlyginiam pasidavimui“, 
valstybė tampa tąja „visuma, kuriai turi paklusti atski-
ri individai“28. Kitaip sakant, organiškajai koncepcijai 
būdingą santykį „individas – valstybei, valstybė – tau-
tai, tauta – asmenybei“, tautininkai nusako radikaliai 
kitaip: „žmogus tautos ir valstybei“. 

Šioje perspektyvoje autoritarinis ar, tariant smetoniš-
kai, autoritetinis Lietuvos valstybės pobūdis įgyja speci-
finę legitimacijos logiką. Priskiriant valstybei dvasines 
ypatybes, kurios apsireiškia žemiškame gyvenime, ir 
matant ją kaip aukščiausią savarankišką būties formą, 
nuosekliai formuluojama ir aukštesnio, individualiam 
protui neperprantamo valstybės kaip savitikslio dari-
nio tezė: „valstybės vertė nematuojama ir negali būti 

išmatuota pagal žmonių subjektyvių pojūčių [...] apraiš-
kas“29. Tačiau, jei taip, tai kaip galima ir reikia nusaky-
ti šias pareigas paskiriems individams? Maža to, kaip 
atsiranda neatitikimas tarp integralaus tautos kūno ir 
individualių pasirinkimų, t. y. kaip tautoje socializuotas 
individas gali elgtis netautiškai? Jau nuo pirmųjų Vairo 
numerių, dar XX a. pradžioje, Smetona nuolat pabrėž-
davo, kad visi lietuviai yra vienijami vieno tautinio in-
tereso, tačiau politinio gyvenimo tikrovė šią tezę nuolat 
paneigdavo – skirtingos grupės ir skirtingi asmenys de-
klaruodavo skirtingas politines vizijas. Paprasčiausias 
būdas tai paaiškinti buvo teigti, kad jie tiesiog seka iš 
užsienio atvežtomis ir Lietuvai netinkančiomis idėjo-
mis, t. y. žmogaus santykis su valstybe turi būti formuo-
jamas specifiniu lietuvišku keliu. Už šių žodžių slypėjo 
gana ambicingas teiginys, kad galima identifikuoti tau-
tos/valstybės dvasią, kurią turėtų išreikšti ja sekantis ir 
jai paklūstantis individas. Remiantis tokia griežtai eta-
tistine prielaida, individo savirealizacijos tikslas turėtų 
būti tobulai įsilieti į valstybės gyvenimą30. Teisingas 
buvimas valstybėje privaląs tapti sąmoningu ir valingu 
kiekvieno asmens aktu. Tačiau kaip tas veiksmas gali 
įvykti, jei paprastai žmogus negali perprasti autonomiš-
kos valstybės dvasios? 

Atsakymas į šį klausimą slypėjo gana radikaliame 
visuomenės ir valdžios atskyrime bei elito funkcijų iš-
kėlime. Savarankiška valdžia pabrėžiama skirtinguose 
tekstuose: taip minint valstybės atkūrimo dešimtmetį 
kalbama apie „valdžios dešimtmetį“, o pats Smetona vi-
suomenėje vyravusią skirtį tarp valdžios ir visuomenės 
liūdnai konstatuoja teigdamas, kad tik ateityje „išnyks 
pažiūros pėdsakai, rusų viešpatavimo palikti, kad val-
džia jie, o visuomenė mes“31. Panašiai Vincas Rastenis 
savo straipsnyje „Ryšys tarp tautos ir valstybės“, kal-
bėdamas apie tautos ir valdžios santykius, konstatuoja, 
kad „kiekvienas valdžios idealas yra valdyti be prievar-
tos. [...] Bet tai yra įmanoma tiktai tada, kada tarp val-
džios ir tautos yra glaudus pasitikėjimo ryšys“32. Esant 
tokiai nuostatai nesunkiai padaroma išvada, kad tik 
autoriteto valdžia geriausiai realizuoja vieningą valsty-
bingumą ir įprasminą suverenumą. Tik vienas asmuo, 
lyderis (ar, naudojant tuo metu populiarų platonišką 
diskursą, išminčius bei vairininkas) geba perprasti tik-
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25 juozas tomkus, „Valstybė ir pasaulėžiūra“, in: Vairas, 1939, nr. 
27, p. 516.

26 Lietuvos valstybės konstitucijos, sudarytojas ir įvado autorius ka-
zimieras Valančius, Vilnius: Mokslas, 1989, p. 61.

27 antanas smetona, „Liberalizmas ir fašizmas“, [1932], in: antanas 
smetona, Rinktiniai raštai, sudarė ir pratarmę parašė alfonsas eidintas, 
kaunas: Menta, 1990, p. 462.

28 juozas tomkus, „tautos saviteiga“, in: Vairas, 1939, nr. 14, p. 266; 
domas Cesevičius, „tautiškumo perspektyvos“, in: Vairas, 1939, nr. 
46, p. 895.

29 juozas tomkus, op. cit., p. 266. Beje, dar 1923 m. augustinas Vol-
demaras tai formulavo kur kas atsargiau, bet nemažiau akivaizdžiai: 
„Gal visuomenė ne visada nusimano apie politikos (= valstybės) klau-

simus [...], bet vis dėl to ji nukreipia, o ne kas kitas, valstybės vairą“. 
atkreiptinas dėmesys į du momentus – visuomenė nenusimano, tačiau 
tai netrukdo jai nukreipti vairo. šia prasme, politika tampa veikiama ne-
sąmoningos, tačiau neišvengiamos, visuomenės valios.

30 pvz., izidorius tamošaitis, „asmuo ir bendruomenė“, [1937], in: 
izidorius tamošaitis, Rinktiniai filosofiniai raštai, sudarytoja Gražina 
pranckietytė, (ser. Lietuvos filosofijos istorija. Paminklai ir tyrinėjimai), 
Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2010, p. 386.

31 antanas smetona, „sūnūs ir dukters Lietuvos“, [1927], in: antanas 
smetona, Rinktiniai raštai, p. 447.

32 Vincas Rastenis, „Ryšys tarp tautos ir valstybės“, in: Vairas, 1939, 
nr. 2, p. 23.
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rąją valstybės prigimtį ir gali vesti tautą šviesesnės 
ateities link. 1931 m., minint Smetonos prezidentavimo 
penkmetį, pasirodė eilė straipsnių, kuriuose autoriteti-
nis valdymas matomas ne tik kaip geriausias, bet ir kaip 
atspindintis prigimtinę tvarką: „Jis [Smetona] yra toks 
neabsoliutus [absoliutaus dieviško autoriteto vietinin-
kas] autoritetas, nes jis yra tikras mūsų tautinio ir vals-
tybinio gyvenimo vadas“, o, pasak Povilo Jako: „normali 
valstybė [...] yra ta, kur elitas vadovauja ir kur masės 
pasiduoda vadovaujamos“33. Šiuo atveju laisvo piliečių 
paklusimo sampratą keičia sąmoningas ir privalomas 
paklusimas, savotiškas valios subordinavimas valstybės 
valiai, kurią, be abejo, geriausiai žinojo valstybės galva.

Liaudininkiška poLitinĖ Mintis: 
VaLstyBĖ kaip LeGaLinis asMuo

Kalbant apie tarpukario Lietuvos politinę mintį, kyla 
didelė pagunda ją suvokti kaip iš esmės dešiniąją. Ta-
čiau, kaip bus bandoma parodyti šiame skyrelyje, ne-
paisant ne-tautininkiškų partijų ir judėjimų persekio-
jimų bei cenzūravimo, alternatyvų tautininkiškiems 
projektams būta ne tik su krikščionių intelektualais 
siejamose ratuose bei leidiniuose, bet ir labiau kairiame 
ideologiniame krašte, tai, kas čia vadinama liaudinin-
kiška politinės minties tradicija. Jai atstovauja ne tik 
su pertraukomis leidžiamas Varpas, mėnraštis Kultūra, 
bet ir mažiau akademiniai leidiniai, kaip antai Lietuvos 
žinios, Jaunimas, Moksleivis ir kiti. Kur kas didesnis 
dėmesys turėtų būti skiriamas ne visada tiesiogiai su 
liaudininkais siejamiems intelektualams, kurie patei-
kia gana artimą liaudininkams valstybės koncepciją. 
Tokia interpretacija net leidžia teigti, kad pirmeiviš-
ka-demokratinė mintis buvo gana išplitusi ir sietina su 
tokiais garsiais bei įtakingais tarpukario akademikais 
kaip Petras Leonas ir Mykolas Römeris34.

Kalbėti apie liaudininkus kaip vieningą ideologinę 
grupę įgalina viena bene svarbiausių modernios politi-
nės minties koncepcijų – visuomenės sąvoka. Nesunku 

pastebėti, kad ji (arba neretai kaip sinonimas varto-
jama liaudis kalbant apie visus šalies gyventojus ar 
kompromisinė riomeriška tauta – populus), pakeičia 
krikščioniškai ir tautininkiškai koncepcijai būdingas 
tautos sampratas35. Toks sąmoningas tradicinės etno-
centriškos sąvokos atsisakymas ir naujos „pozityvios“ 
įvedimas, specifinis valstybės kaip susitarimo apibrė-
žimo žodynas (liaudininkų kalbose ir tekstuose nuolat 
vartojamos tokios sąvokos kaip „sąjunga“, „draugija“, 
„sutartis“) gana aiškiai nurodo į visuomenės sutarties 
doktriną. Bene geriausiai ir atviriausiai ji išreiškiama 
formuluote: „žmonės savo laisva valia sukūrė valsty-
bę“36. Tad valstybė, panašiai kaip katalikiškoje koncep-
cijoje, suprantama kaip kūrinys, tačiau tai kyla ne iš 
asmens kaip kuriančio ir įtvirtinančio savo tautiškumą 
prigimties, bet iš individo ir jo formuojamų organizaci-
jų, susijusių su individualių poreikių ir interesų tenki-
nimu. Kitaip sakant, liaudininkų visuomenės šerdyje 
glūdi aiškiai savo interesus išsakantis individas, o vi-
suomenė čia reikalinga tiek, kiek sugeba „pagerinti jo 
buitį“37. Šioje proto-liberalioje interpretacijoje valstybė 
tampa tik šalutiniu, kad ir neišvengiamu, individų vei-
klos produktu siekiant gerovės. 

Nemažiau akivaizdus liaudininkų mąstytojų bendru-
mas kalbant apie pačią valstybės sąvoką, kuri perimta 
iš vokiečių legalistų. Jau 1914 m. Varpe Kazys Grinius 
kartoja gana standartinę legalistinę valstybės formulę: 
„valstija tai yra tam tikra organizacija, lyg plačiausioji 
draugija, kuri turi turėti tris pamatinius dalykus: že-
mės plotą, arba teritoriją, gyventojų, patogiausia vie-
nokios kalbos, ir valdžią, kurios klauso tos teritorijos 
žmonės“38. Praktiškai tuos pačius elementus galima 
rasti ir po dešimties metų Algimanto Penkučio straips-
nyje „Kas yra valstybė“39, bene pirmajame politinių 
mokslų vadovėlyje lietuvių kalba Valstybė ir pilietis40, 
o dar po keleto metų Römeris pradeda leisti savo išgar-
sėjusį opusą Valstybė. 

Riomeriška valstybės samprata nėra sunkiai perpran-
tama, nors jos apibrėžimą („klasikinis mokslas apie 
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33 povilas jakas, „Valstybė ir masės“, in: Vairas, 1939, nr. 6, p. 104.
34 Leono priskyrimas šiai minčiai neturėtų stebinti – vis dėlto jis buvo 

žinomas kaip varpininkas, pasirašinėjęs Liūto slapyvardžiu, ne kartą pu-
blikavęsis Varpe ir palaikęs LVLs idėjas. Römerio atvejis kur kas prob-
lemiškesnis, todėl būtinos kelios išlygos. pirma, liaudininkiškumas čia 
netapatintinas su valstiečių-liaudininkų partiškumu. Römerio veikalai 
traktuotini kaip nuosekliai liaudininkiški – pabrėžiantys liaudies (vi-
suomenės) svarbą socialiniuose procesuose, pabrėžtinai demokratiš-
ki, sekantys pozityvistine tyrimo logika ir iš dalies kritiški Bažnyčios 
atžvilgiu. antra, pirmoji rimta Römerio studija Litwa iš esmės atspindi 
būtent ekonomistinę-klasinę visuomenės raidos interpretaciją, kartu 
neužmirštant pabrėžti visuomenės kaip specifinio darinio, nepriklau-
somo vien tik nuo ekonominės raidos. juolab kad visoje knygoje de-
monstruojamos simpatijos liaudininkams ir jaučiamas demokratinis an-
gažuotumas. Galiausiai savo liaudininkišką tapatybę yra pripažinęs ir 
pats Römeris. jau Lietuvoje rašytoje autobiografijoje jis teigia, kad buvo 
„įsitikinusiu griežtu demokratu, karštu liaudininku – jeigu ne veiksmu, 
tai bent aiškiomis šios krypties simpatijomis“: Mykolas Römeris: Mykolo 

Römerio 120-osioms metinėms, (ser. Lietuvos Atgimimo istorijos studi-
jos, t. 13), Vilnius: saulabrolis, 1996, p. 188. kita vertus, skirtingos te-
mos, kuriomis kalbėjo Römeris, ir valstybininkiškas politinis lojalumas 
leidžia jį matyti kaip liaudininką-su-išlygomis. Vis dėlto į klausimą, ar 
galima išlikti demokratu dirbant autoritarinio režimo institucijose, atsa-
kyčiau teigiamai, nes, antraip nebūtų įmanoma jokia režimo kaita. 

35 steigiamojo seimo diskusijose dėl pirmojo laikinosios konstitucijos 
straipsnio liaudininkai kritikavo projekte vartojamą tautos sąvoką, vie-
toj jos siūlydami visuomenę (savo ruožtu, socialistai siūlė liaudį). 

36 algimantas penkutis, „kas yra valstybė?“, in: Kultūra, 1925, 
nr. 7–8, p. 347–349.

37 plg. Leono nuostatas, kad: „Visuomenės gyvenimo tikslas yra šis: 
suteikti asmeniui kiek galima geresnę buitį“.

38 kazys Grinius, „apie šalies neprigulmybę“, in: Varpas, 1914, nr. 3, 
p. 101.

39 algimantas penkutis, op. cit., p. 347.
40 Balys Giedra, Valstybė ir pilietis: Visuomenės mokslo vadovėlis, 

Raseiniai: š. kadušinas, 1930, p. 10.
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valstybę nurodo tris valstybės elementus: a. tautą, b. 
teritoriją ir c. valdžią“, „toks socialinis bendravimas, ku-
riame šie visi trys elementai, sudarą tam tikrą charak-
teringą socialinį junginį, – tai yra valstybė“)41 Römeris 
formulavo, tikslino ir gilino ne kartą42. Savo darbuose 
jis nuosekliai nagrinėja visus pamatinius valstybės ele-
mentus, tačiau daugiausia dėmesio skiria valdžios kon-
cepcijos analizei. Viena vertus, tai galima vertinti kaip 
pripažinimą, jog ši koncepcija yra sudėtingiausia. Kita 
vertus, būtent valdžia ir per ją išreiškiamas valstybinis 
suverenitetas tampa svarbiausiais valstybės kaip socia-
linio darinio požymiais, išskiriančiais ją iš kitų. Panašų 
valstybės apibrėžimą pateikia ir plėtoja Leonas. Vals-
tybė čia nebėra tautos kultūrinės veiklos padarinys, bet 
savitikslis ir savaveiksmis tikrovės reiškinys: „dabar 
mes laikome valstybę per juridinį asmenį, kuriam tam 
tikroje teritorijoje priklauso suverenumas, o valstybės 
valdžia yra to suverenumo turėtojas, yra suverenė val-
džia“43; „valstybė gi yra teisės reiškinys par excellence. Ji 
yra juridinis asmuo, teisės pagalba sukurtas asmuo“44. 
Taigi valstybė yra anoniminis juridiškai apibrėžiamas 
suverenas, įkūnytas konkrečioje teritorijoje. 

Paradoksalu45, tačiau tokia legalistinė valstybės pri-
gimties samprata, pripažįstanti tik absoliutų iš esmės 

anonimiškos valstybės suverenumą, priartina liaudi-
ninkus prie tautininkiškos valstybės sampratos. Vals-
tybė čia nebėra organiškai susijusi su kitais socialiniais 
subjektais, bet tampa atskiru fenomenu, autonomišku 
juridiniu asmeniu. Tiesa, tiek Leono, tiek Römerio, tiek 
liaudininkų valstybės koncepcijoje ji nebėra tik tautos 

veikimo vedinys, bet nuolat būtinas prievartos ir galios 
pasireiškimo elementas. Valstybė yra neišvengiama 
tiek, kiek neišvengiamas suverenitetas, valdžios ir pa-
valdumo santykiai, kurių esminė prielaida – galimybė 
veikti apibrėžtoje teritorijoje, turint galią visoms sociali-
nę tikrovę kuriančioms institucijoms. Būtent liaudinin-
kai sau leidžia teigti, jog „valstybė privalo kiekvienai or-
ganizacijai nurodyti jos veikimo vietą ir ribas, dėl kurių 
peržengimo ji gali reaguoti“46, taip tik įtvirtindami vals-
tybės kaip valdžios atskirumą nuo pavaldžios, tačiau ne 
menkiau savarankiškos, visuomenės. Dar atviriau kal-
ba Römeris, diskutuodamas dėl Lietuvos Konstitucijos 
nuostatų ir bandydamas apibrėžti, kam turi priklausyti 
suverenitetas. Visiškai ar iš dalies atmesdamas tautos, 
piliečių ir visuomenės suverenumą, jis konstatuoja, kad 
šis galįs priklausyti tik valstybei kaip juridiniam asme-
niui47, taip deklaruodamas absoliutų anonimiško juridi-
nio darinio suverenumą. 

Tokia iš esmės etatistinė nuostata yra švelninama 
kelių išlygų, kurias iliustratyviai nusako pirmasis ne-
priklausomos Lietuvos Lietuvos žinių, turėjusių sutelkti 
„progresyvinės minties draugus ir tikrojo demokratiz-
mo kovotojus“, numeris: „valstybė tegali būti tikrai tvir-
ta bei visuomenei naudinga tik tada, kai viskas bus re-

miama tikruoju demokratizmu, gyvenimo progresu bei 
plačios liaudies reikalais“48. Galimybes susikurti des-
potiškai-autoritarinei valstybei turi eliminuoti ar bent 
jau sušvelninti demokratinės procedūros. Demokratija 
čia suprantama tiek klasikine prasme, kaip liaudies ga-
limybė dalyvauti valstybės (su)valdyme49, naudojantis 
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41 Mykolas Riomeris, Valstybė ir jos konstitucinė teisė, 2-asis fotogra-
fuotinis leidimas, d. 1: Valstybė, (ser. Teisės vertybės. Iš palikimo), Vil-
nius: pradai, 1995, p. 1, 53.

42 pavyzdžiui, „tam tikros teritorijos žmonių jų socialinei funkcijai vyk-
dyti (arba, kas yra tas pat: jų socialiniams tikslams siekti) sąjunga, savo 
suvereninės valdžios konsoliduojama į neskaldomą funkcionalinį viene-
tą“ (Mykolas Riomeris, op. cit., p. 335); „valstybė kaip antrinis (federali-
nis) tautinis socialinis junginys, apimąs visus pirminius junginius – visą 
visuomenę – tam tikrame apibrėžtame žemės plote“ (Mykolas Röme-
ris, „nacionalizmas ir valstybė“, in: Kultūra, 1932, nr. 5, p. 257–261).

43 petras Leonas, Teisės enciklopedijos paskaitos, kaunas: Vdu, 
1931, p. 58.

44 petras Leonas, „Valstybė“, in: Lietuvos žinios, 1930-03-02, nr. 
52, p. 2.

45 nors šis paradoksas tik sąlyginis, tradiciškai traktuojant tautininkus 
ir liaudininkus kaip dvi atskiras politines jėgas. žiūrint istoriškai, tek-
tų pripažinti, kad abi jos iš esmės etatistinės ir supranta valstybę kaip 
auto nomišką darinį, kuris turi transformuoti visuomenę geresnės link. 
šį teorinį artimumą iliustruoja gana sklandus kai kurių tautininkų lyde-
rių perėjimas į liberalų gretas išeivijoje.

46 Vientautas (juozas audėnas), „organiškoji ar klasinės demokratijos 
valstybė?“, in: Kultūra, 1936, nr. 6–7, p. 400–401.

47 Mykolas Römeris, „Lietuvos suvereninė valdžia konstitucijos pro-
jektu“, in: Teisė, 1922, nr. 1, p. 3–13.

48 Felicija Bortkevičienė, „Vėl darbą pradedant“, in: Lietuvos žinios, 
1922, nr. 1, p. 1.

49 pvz., j. jasinevičius, „demokratija ir diktatūra“, in: Varpas, 1931, 
nr. 1, p. 8–14.

eglė Vertelkaitė. Laikas. 2008. ofortas, štampas
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susirinkimo, žodžio, sąžinės ir kitomis laisvėmis bei ly-
gybėmis, tiek modernia prasme, pabrėžiant valdžių at-
skyrimo principą ir teisinės valdžios būtinybę. Tad gre-
ta valstybės prigimties klausimo liaudininkams ypač 
svarbus geriausios valdymo formos klausimas, kuris 
jiems suprantamas kaip demokratija. Kitaip sakant, le-
galistinės valstybės sampratos pagrindinis klausimas – 
„kaip organizuoti valstybės gyvenimą“50. Vienintelis 
kriterijus kalbėti apie šį tikslą yra subjektyvi nauda, 
t. y. sutarties dėl valstybės subjektai ir yra vieninteliai 
valstybės tikslus apibrėžiantys elementai. Valstybė tie-
siog turi užtikrinti, kad individas visuomenėje galėtų 
realizuoti savo interesus, nes tik taip gali būti sukurta 
gerovė ir tik tada galima kalbėti apie visuomenės pa-
žangą. Ši liberalistinė liaudininkų koncepcija dažnai 
buvo švelninama pripažįstant individo socialinę pri-
gimtį, tačiau ir šiuo atveju visuomenė svarbi ne dėl to, 
kad kuria individą, o dėl to, kad individas be jos negali 
realizuoti visų savo tikslų51. 

Nesunku įžvelgti, kad liaudininkų-demokratų kon-
cepcija čia susiduria su gana sudėtingu pačios valstybės 
prigimties klausimu – kam iš tiesų reikalinga valstybė 
kaip tokia? Viena vertus, valstybei gali būti pripažinta 
ir dažnai buvo pripažįstama veikimo autonomija ir ji 

tapatinama su valingai pasirinktai žmogaus interesais. 
Kita vertus, kaip suverenas ji gali tapti kliūtimi kitų 
individų saviraiškai ir kartu visuomenės pažangai. Tad 
nenuostabu, kad ji „turi auklėti savo gyventojuose pilie-
tines vertybes, įsisąmoninti juos ją teisėse ir pareigose. 

[...] Taigi pirmiausia reikalinga įsisąmoninti kiekvieną 
pilietį, kad jis yra lygus valstybės kūrėjas kaip ir visi 
kiti. Nors tai iš dalies yra fikcija“52. Kitaip sakant, gera 
valstybė galima tik kaip ginanti ne valstybinius, bet vi-
suomeninius, pilietinius ar, dar tiksliau, individualius 
interesus, o pats buvimas valstybės kūrėju iš tiesų yra 
fikcija – visi yra valstybė ir tuo pat metu niekas negali 
teigti ją reprezentuojantis. Pilietis, kuriantis valstybę, 
iš tiesų kuria liaudies demokratiją, o tai yra tikrasis 
liaudininko idealas. Kitaip sakant, viskas, ką gali iš tie-
sų sukurti visuomenė, yra demokratinė tvarka, supran-
tama kaip platesnė ar siauresnė savivalda, nes „kiek-
vienos sąmoningos tautos idealas – kad šis valstybės 
komponentas, t. y. valdžia, visai išnyktų ir kad jis būtų 
pakeistas gyventojų valdymusi. Idealas – kad valstybė 
pavirstų pačia didžiausia savivaldybe“53.

kaiRioji poLitinĖ Mintis: VaLstyBĖ  
kaip pRieVaRtos MeChanizMas

Kalbėdamas apie liaudininkų politinę mintį ją sąmo-
ningai atskyriau nuo kairiosios, socialdemokratiškos ir 
komunistinės politinės minties54. Nors šias dvi Lietuvos 
politines grupes vienijo aiški pozityvistinė pasaulėžiūra 

ir daugiau ar mažiau eksplikuotas „anti-klerikalizmas“, 
tačiau bandydami identifikuotis ir atsiskirti nuo social-
demokratų, Lietuvos liaudininkai dažnai pabrėždavo 
savo nemarksistinį pobūdį55. Nuo tradicinių socialdemo-
kratų jie skiriasi ir sąmoninga orientacija į valstietiją 
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50 apie šią skirtį dar 1936 m. Kultūroje kalba Vientautas (op. cit.). pats 
straipsnis pasirodo po dviejų svarbių įvykių Lietuvos politinei minčiai: 
jis reaguoja į jau aptartą Maceinos ir kitų pristatytą organiškos valsty-
bės koncepciją. Be to, pasirodo po Vidaus informacijos skyriaus išsiųsto 
ir Kultūroje išspausdinto tautininkiškos valstybės modelio, kurio esmę 
galima išreikšti tipišku tautininkams ir tik iš dalies organiškos valstybės 
šalininkams pavadinimu: „Mūsų valstybės santvarka turi atitikti tautos 
būdo ir gyvenimo sąvybes“, in: Kultūra, 1936, nr. 4, p. 262–271.

51 pvz., algimantas penkutis, op. cit., p. 347–349.
52 Vientautas, op. cit., p. 402.
53 juozas Lazauskas, „žvilgsnis į mūsų valstybę“, in: Kultūra, 1940, 

nr. 2, p. 103. apie valstybės išnykimo galimybę, perduodant kai ku-
rias funkcijas ar net suverenitetą tarptautinėms institucijoms, kalbėta ir 
anksčiau, tiesa, ne taip tiesmukai ir nebūtinai kaip idealą. „tautai valsty-
bė, liaudžiai demokratija“ – 1936 m. cituodamas j. Mantvilą (Lazauską) 

Kultūroje skelbia Vientautas (audėnas). tai yra liaudininkų programinis 
principas, pripažįstantis, kad valstybė jiems nėra svarbiausia – nuolat 
gindami išimtinai liaudį, niekaip neapibrėžtą socialinį junginį, jie de-
klaruoja kuriantys demokratiją, o valstybės kūrybą palieka kultūriškai 
integraliai tautai.

54 Reikia pripažinti, kad lietuvių socialdemokratų ir komunistų skir-
tumai išoriškai yra gana ženklūs: politinė praktika, pačios Lietuvos 
ateities matymas, jų pažiūros į demokratiją bei parlamentarizmą kaip 
politinį valdymąsi stipriai skyrėsi. tačiau teorinė valstybės kaip politi-
jos konceptualizacija bei supratimas šių dviejų politinių jėgų diskurse 
buvo jei ne tapatūs, tai labai panašūs. santykinai ją galima pavadinti 
anti-valstybiniu pasakojimu ta prasme, kad valstybė buvo suvokiama 
kaip nereikalingas darinys.

55 „einamojo momento taktikos klausimais“, in: Varpas, 1931, nr. 2, 
p. 97–105.
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kaip ekonominę grupę ir demokratiškumo pabrėžimu – 
demoso, liaudies, valdymo bei asmenų lygybės ir laisvės 
klausimai jiems buvo vienos svarbiausių temų. Tačiau 
„kairesni kairieji“ neabejotinai buvo atviresni ir nuosek-
lesni klausimais, kuriuos legalistinius argumentus tei-
kę liaudininkai nutylėjo. Jei, kaip tai daro liaudininkai, 
siūloma abstrakti ir anonimiška juridinės valstybės 
samprata, tai pati valstybė tampa tik individualiai (į)ti - 
kima teisine fikcija. Tad legalistams klausimas, „koks 
veiksmas yra valstybinis veiksmas?“, yra neatsakomas: 
individas į tokį veiksmą pretenduoti negali; visuomenė 
negali veikti kaip sąmoningas, bendrą tikslą turintis 
junginys ir niekas negali sakyti atstovaujantis tikrajai 
jos nuomonei. Parlamentas ar prezidentas gali veikti 
visuomenės vardu, tačiau taip panaikinamas visuome-
nės suverenumas. Vienintelis aiškesnis atsakymas čia 
yra teisės valdymas, tačiau visada gali kilti klausimas, 
kurį ir uždavė kairieji socialistai: kiek iš tiesų demokra-
tiška ir pažangi pati teisė? Ar ji nėra tik įtakos turinčių 
individų įrankis, klasinio dominavimo išraiška ginant 
kapitalą turinčiųjų interesus?56 

Atsakymas, kad kairioji mintis atvirai rėmėsi bei pro-
pagavo marksistinę ar (nors šis jungtukas nėra visada 
būtinas) lenininę politinę mintį ir valstybės sampra-
tą, yra banalus, bet vienintelis teisingas. Programiniai 
Karlo Marxo, Friedricho Engelso ir Vladimiro Lenino 
tekstai buvo svarbiausi Lietuvos komunistų ir dažnai 
socialdemokratų idėjinių įsitikinimų šaltiniai, naudo-
jant visiškai tapačius argumentus, tiesiogine žodžio 
prasme tiesiog nurašant tai, kas buvo jau ne kartą ra-
šyta. Kalbant apie valstybę, neabejotinai ryški viena 
svarbiausių marksistinės teorijos išvadų: valstybės teo-
rija numato jos panaikinimą arba tiksliau – pakeitimą 
visuomeniniu gyvenimu57. Kaip atvirai rašo Marxas, 
„reali jungtis yra ne politinis, bet pilietinis gyvenimas, 
[...] tik mūsų laikų politinis prietaringumas dar gali įsi-
vaizduoti, kad valstybė turi stiprinti pilietinį gyvenimą; 
iš tiesų atvirkščiai, pilietinis gyvenimas stiprina valsty-
bę“ ir „tikroje demokratijoje valstybė išnyksta“58. Būtent 
kaip šio paradokso sprendimą, ypač matant totalitari-
nės valstybės įgyvendinimo realijas, galima interpre-
tuoti lenininę valstybės teoriją. Kairieji, remdamiesi 
Engelso bei Marxo teorijomis, toliau plėtoja antivals-
tybinę valstybės teoriją. Teoriškai, remiantis jau XX a. 
pradžioje lietuviškai pasirodžiusiu Engelso veikalu Šei-
ma, privatinė nuosavybė ir valstybė, valstybė priešprie-

šinama natūraliai visuomenės būklei, kuri kaip per-
nykštė bendruomenė buvo praeityje ir komunistinės 
(komunų) visuomenės pavidalu bus ateityje. 

Dabartinė valstybė yra tik jėga, kurią pasitelkusi 
valdančioji klasė slopina valdomuosius: „Valstybė tai 
produktas ir apsireiškimas nesutaikomų [paryškinta 
leidinyje] klesinių prieštaravimų. Valstybė atsiranda 
ten, tada ir tiek, kur, kada ir kiek klesiniai prieštara-
vimai objektyviai negali būti sutaikyti. Ir atžagariai: 
valstybės buvimas parodo, kad klesių prieštaravimai 
nesutaikomi. [...] Valstybė – įrankis išnaudoti prispaus-
tajai klesai“59. Klasinių prieštaravimų panaikinimas 
panaikins ir būtinybę remtis jėga, valstybe, todėl savi-
valdžios komunos taps vienintele galima socialine są-
junga, o pati valstybė išnyks. Taigi valstybė nesti nei 
natūraliai atsiradusi, nei neatsiejama nuo visuomeni-
nio gyvenimo, tai tik galios primetimo forma: ji yra bai-
si, visagalė, daranti žmonių padėtį nepakenčiamą, slo-
pinanti, išnaudojanti... Lenino idėja gviešiantis į šią „iš 
pagrindų supuvusią struktūrą“ paprasta: komunistai 
tik sugebėjo perleisti tą įrankį daugumai (valstiečiams 
ir proletariatui) ir jo pagalba pradėjo slopinti kitas kla-
ses, t. y. tik pradėjo daryti tai, ką valstybė ir taip isto-
riškai darydavo60. Ateityje „ta mašina arba vėzdu mes 
sutriuškinsime bet kurį išnaudojimą, ir, kada pasauly-
je nebus galima išnaudoti, nebebus žemės savininkų, 
fabrikų savininkų, nebus taip, kad vieni persisotina, o 
kiti badauja, – tik tada, kada tam galimybės neliks, tą 
mašiną mes atiduosime sulaužyti. Tuomet nebus vals-
tybės, nebus išnaudojimo“61.

Identiška valstybės vizija, cituojant komunistinės 
minties klasikus, iškyla ir Lietuvos komunistų parti-
jos (LKP) platinamuose leidiniuose. Viename pirmųjų 
Komunisto numerių ilgametis šio leidinio redaktorius 
ir neabejotinas lietuviškos komunistinės minties au-
toritetas Zigmas Angarietis paskelbė: „Mes marksistai 
reikalaujame tokios tvarkos, kad valdžios visai nebūtų. 
Juk valstybė ir valdžia – tai įrankiai, kuriuos viena kle-
sa vartoja kitoms klesoms spausti. [...] Mums rūpi pa-
imti valdžią ir valstybę į savo rankas, kad juo greičiau 
kapitalistinė visuomenė ir klesinė valstybė būtų panai-
kintos. Su naudojimo panaikinimu kartu nyksta ir vals-
tybės reikalingumas“62. Svarbu atkreipti dėmesį į kelis 
elementus, kurie laikytini kairiosios politinės minties 
teorijos ašimi ir nuolat pasirodo komunistų politiniuose 
svarstymuose. Pirma, valstybė yra tapatinama su val-

56 1920 m. seimo kalboje socialdemokratas Vincas Čepinskis tvirti-
no, kad niekas negali galvoti, jog konstituciniai principai bus amžini ir 
nekintami. Reikėtų suprasti, kad jie visada išreikš dominuojančios jė-
gos interesus.

57 plačiau žr. jon elster, Making sense of Marx, new york: Cambrid-
ge university press, 1998, p. 398–458; Розанваллон, Утопический 
капитализм: История идеи рынка, Mосква: Новое литературное 
обозрение, 2007, p. 190–211.

58 karlas Marksas, Dėl Hėgelio teisės filosofijos kritikos: Įvadas, Vil-

nius: Mintis, partijos istorijos institutas prie Lkp Ck, 1985.
59 Vladimiras Leninas, Valstybė ir revoliucija: marksizmo mokinimas 

apie valstybę ir proletariato uždavinius revoliucijoj, petrogradas: Lietu-
vių socialistų sąjungos leidinys, 1917, p. 13–21. 

60 Ibid., p. 26–36.
61 Vladimiras Leninas, Raštai, t. 29: 1919 metų kovas-rugpjūtis, Vil-

nius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1954, p. 446.
62 zigmas angarietis, „ne socialdemokratai, ne anarchistai, bet ko-

munistai“, in: Komunistas, 1918, nr. 1–2, p. 2.
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džia ir jos gali būti laikomos sinonimu – valstybė yra 
tada, kai yra valdžia. Antra, valdžia, taigi ir valstybė, 
priklauso tiems, kurių rankose yra kapitalas ir darbo 
įrankiai, t. y. dominuojančiai klasei. Valstybė tėra šios 
dominuojančios klasės interesų išraiška. Trečia, klasių 
išnykimas ir tarpusavio lygybė panaikins ekonominį 
dominavimą ir kartu bet kokį politinį dominavimą, taip 
išnykstant valstybei kaip dariniui.

Tačiau problemiškas santykis tarp tikrovės ir teori-
jos, siekiant pakeisti tikrovę pagal ideologinius įsitiki-
nimus, tik prasideda, nes turi būti suprastas ir paaiš-
kintas komunistinės SSRS fenomenas. Kitaip sakant, 
jei „komunizmo surėdymas yra bevalstybinis surėdy-
mas“63, tai ar SSRS galima laikyti valstybe ir, jei taip, 
kokia prasme bei kaip tai atitiko marksistinę valsty-
bės teoriją? Atsakyti į šiuos klausimus padeda savo-
tiška „laipsniuojamos“ valstybės koncepcija – atsižvel-
giant į tai, kad valstybė tėra savotiškas ekonominio 
išsivystymo vedinys, ji gali reikštis skirtingu mastu 
atsižvelgiant į egzistuojančius ekonominius santykius. 
Šia prasme sovietinę valstybę suvokiant kaip progresy-
vesnę proletariato valstybę, kurią gali sekti tik išbaigta 
komunistinė visuomenė, įvedamas „pusiau-valstybės“ 
terminas, kuris išreiškia iš dalies „dekapitalizuotą“ ir 
iš dalies „depolitizuotą“ būklę64.

Taip suprantant pačią valstybę ir jos vietą visuome-
nės raidos istorijoje, Lietuvos socialdemokratinė poli-
tinė mintis negali nepasirodyti artima jau pristatytai 
komunistinei. Atkreiptinas dėmesys į tris elementus, 
kurie ne tik leidžia tapatinti šias dvi mąstymo siste-
mas, bet ir išskiria jas iš aptartų kituose skyreliuose. 
Pirma, tai ne kartą minėtas jų utopiškumas, nukreip-
tumas į netobulą dabarties egzistenciją keičiančią atei-
tį. Kairiajai minčiai dabartis tėra pagrindas ateities 
pasaulio kūrimui. Tai dažnai pasireiškia bet kokių da-
barties normų neigimu ir veiksmų grindimu racionalia 
moksline teorija, postuluojančia naujos ateities neiš-
vengiamumą: „socializmas yra idealas, siekimas geres-
nio, tobulesnio visuomenės sutvarkymo“, nes „iš prole-
taro sielos turi užgimti nauja valstybė, naujas mokslas, 
naujas visas socialinis gyvenimas“65. Ypač aiškiai, veik 
komunistiškai radikaliai, šios mintys buvo išsakomos 
būtent pirmaisiais nepriklausomybės metais, tačiau 
ir vėliau, jau ketvirtame dešimtmetyje, cituojant įta-
kingą austrų socialistą-demokratą Otto Bauerį, atvi-
rai reiškiama mintis dėl „politinių valstybės funkcijų 
mirties“66. Trumpai tariant, valstybė nesanti nei na-
tūrali, nei siektina socia linė būklė, o tik istoriškai su-
siformavęs visuomeninis darinys, kuris pasmerktas  
išnykti.

Antra, abiem srovėm būdingas radikalus ekonomiz-
mas – ir socialdemokratai, ir komunistai visuomenės 
tvarką pirmiausia laiko ekonominių sąlygų vediniu. 
Žmogaus socialumas čia reiškiasi tik tiek, kiek bet koks 
santykis su kitais subjektais atspindi individo troškimą 
patenkinti savo ūkinius (ekonominius) poreikius. Pasak 
kairiųjų, istoriškai būtent šių poreikių tenkinimas leido 
išryškėti tam tikroms klasėms ir atsirasti „klasiniam 
žmogui“ kaip „ekonominio žmogaus“ padariniui. Vals-
tybė šiuo atveju yra ne kas kita kaip „smurtinis“ būdas 
susiformavusiai ekonominei tvarkai palaikyti, taigi taip 
pat yra ne daugiau nei politizuota (supranta politiką 
kaip priespaudą ir valdžią) ekonominio gyvenimo dalis. 
Tad nenuostabu, kad judama link tobulos ekonominės 
visuomenės sukūrimo – visiškai savivaldi ekonomika 
komunistų atveju ir valstybė tik kaip administruojantis 
darinys socialdemokratų atveju67.

Trečia, negatyvus nusistatymas valstybės atžvilgiu 
ir ekonominių visuomenės funkcijų pabrėžimas le-
mia, kad valstybė gana sąmoningai šalinama iš vie-
šojo kairiųjų diskurso. Taigi diskusijose dėl Lietuvos 
Konstitucijos socialdemokratų priekaištas dokumento 
pavadinimui yra bandymas bent retoriškai panaikinti 
valdymo tikrovę. Patys jie dažniau kalba apie kraštą, 
šalį, o valstybės terminas dažniausiai vartojamas tik 
neigiamoms valdymo praktikoms nusakyti. Valstybę 
suvokdami kaip išnyksiančią, kairieji pradeda ieškoti 
kitų visuomenės santykio formų. Skirtingai nei demo-
kratai-liaudininkai, kuriems respublika, demokratija 
ir net komunizmas dar gali būti valstybės valdymo for-
mos, kairiesiems jau rūpi ne valstybės pobūdis, o alter-
natyvi valstybei socialinių santykių forma, kurią ir re-
prezentuoja respublika. Būtent šios teorinės prielaidos 
leidžia geriau suprasti po Lietuvos aneksijos pradėjusį 
vyrauti naratyvą, kad SSRS padėjusi įgyvendinti tikrąjį 
Lietuvos valstybingumą. Tai nereiškia, kad tauta pra-
dėjo realizuoti savo kultūrinius interesus, tai nereiškia, 
kad valstybė tapo savaveiksmiu dariniu, tai nereiškia, 
kad Lietuva yra kaip niekada suvereni. Tai, nuosekliai 
sekant kairiuoju supratimu, tereiškia, kad padėtas pag-
rindas valstybės pabaigai, kad pagaliau buvo sukurta 
Lietuvos pusiau-valstybė.

(Vis daR) Vietoj išVadų

Kalbant apie Lietuvos tarpukario politinę mintį (nors, 
reikia pripažinti, ji labai retai tampa sąmoningos anali-
zės objektu), neretai neišvengiama klaidinančių mani-
chėjiškų apibendrinimų. Net ir atsisakius ideologizuotos 
klero-fašizmo ir progresyvaus komunizmo priešstatos, 

63 Ibid.
64 Viačeslavas Molotovas, „apie valstibę“, in: Komunistas, 1932, 

nr. 2, p. 11–14.
65 stasys kuzminskas, „proletariato sielos bruožai“, in: Socialdemok-

ratas, 1923, nr. 55–56, p. 3–4.
66 otto Bauer, „socializmas ir demokratija“, in: Darbo visuomenė, 

1934, nr. 4, p. 72–77.
67 Ibid.
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nereflektyviai taikomos skirtys, kurios, užuot paaiš-
kinusios ano meto diskusijas, tiesiog (at)kuria klišes. 
Pavyzdžiui, net naujausioje 1918–1940 m. Lietuvos is-
torijoje parlamentinio laikotarpio diskusijas linkstama 
apibendrinti kaip priešstatą tarp katalikiškos ir demo-
kratinės laicistinės srovės68. Tikra tiesa, kad Katalikų 
Bažnyčios padėties klausimas naujoje Lietuvos valsty-
bėje buvo svarbus, tad praktiškai visą XX a. vykusi ka-
talikų-laicistų diskusija yra svarbi. Tačiau ji toli gražu 
neapibūdina viso spektro politinių ginčų, kuriuos dera 
suvokti ne tik kaip pragmatiškus ir kintančius pagal 
politinę konjunktūrą, bet ir kaip teoriškai pagrįstus bei 
besilaikančius tam tikrų principinių nuostatų. Kaip 
buvo bandoma parodyti šiame straipsnyje, katalikiš-
kos ir demokratinės laicistinės srovių ar, kitose vie-
tose, „netobulos“ ir „liberalios“ Konstitucijos variantų 
priešstata klaidinga mažiausiai dėl dviejų priežasčių. 
Pirma, dauguma katalikų buvo įsitikinę demokratai. 
Ir tai lėmė ne tik tarptautinė konjunktūra, bet ir neo-
tomizmo teorinės prielaidos, kurias propagavo Leonas 
XIII ir vėliau Pijus XI, skatinusios pripažinti demokra-
tiją kaip priemonę atsižvelgti į labiausiai nuskriaus-
tųjų interesus, o savo pasaulietinę veiklą kreipti ka-

talikiškos santaikos įgyvendinimo link. Antra, reikėtų 
kalbėti ne apie demokratinę laicistinę srovę, bet apie 
laicistines sroves, tarp kurių toli gražu ne visos buvo de-
mokratinės. Šiame straipsnyje kaip vienas svarbiausių 
laicizmo bruožų traktuojamas žmogaus dvasinio prado 
kaip dieviškumo atspindžio neigimas, kuris, plėtojant 
politinę teoriją, buvo būdingas ir tautininkams, ir liau-
dininkams, ir socialdemokratams bei komunistams. Iš 
jų tik liaudininkai gali būti laikomi įsitikinusiais demo-
kratais, demokratiją suvokusiais kaip pagrindinį vals-
tybinio gyvenimo tikslą ir sąlygą. O štai kitos srovės 
arba atvirai šalinosi demokratijos (tautininkai), arba 
net pačios politijos – valstybės (komunistai ir, bent teo-
riškai, social demokratai). Ir vis dėlto kalbėjimas apie 
dvi Lietuvoje dominuojančias politines paradigmas turi 
pagrindo, tačiau tai lemia ne tiek teorija, kiek politinė 
tikrovė – sovietinė Lietuvos okupacija. Šis įvykis tapo 
sąlyga ne tik dviem akademinėm tradicijom ir dviem 
atskirom politinėm kultūrom – išeivijos ir sovietų Lie-
tuvos – susiformuoti, bet kartu lėmė ir valstybės teori-
jos raidos kelius. Bet kuo tapo valstybė šiose dviejose 
lietuvių visuomenėse – tai jau kito, paskutiniojo ciklo 
straipsnio klausimas.

68 danutė Blažytė-Baužienė, edmundas Gimžauskas, Česlovas 
Laurinavičius, dangiras Mačiulis, Gediminas Rudis, artūras svaraus-
kas, jonas Vaičenonis, Lietuvos istorija, t. 10, d. 1: Nepriklausomybė 

(1918–1940), Vilnius: Baltos lankos, Lietuvos istorijos institutas, 2013, 
p. 496.
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kultūros IstorIja

ViLniaus eRdVĖs Vaizdinys 
LietuViškuose 1939–1940 M. tekstuose

Birutė Valečkaitė

1939 m. rudenį Lietuvą pasiekusios karo naujienos vis 
dar buvo glaistomos viltimi, kad fronto linija nekirs 
mūsų valstybės teritorijos. Trumpam jas užgožė masinę 
euforiją sukėlusi žinia: spalio 10 d. pasirašyta sutartimi 
su SSRS Vilnius ir jo kraštas bus perduotas Lietuvai. 
Sustosiu ties šiuo momentu, tapusiu savotiška sme-
toninių laikų kulminacija, ketindama patyrinėti, kaip 
lietuviai tarp 1939 m. spalio ir 1940 m. birželio žvelgė į 
Vilnių, apie kurį galėjo tiek daug ir taip ilgai tik girdėti, 
bet tik tuokart gavo progą išvysti savo akimis1.

Beveik du dešimtmečius Lenkijos Respublikai pri-
klausęs miestas tebebuvo vadinamas amžinąja Lietu-
vos sostine, tačiau neišvengiamai nutolo nuo modernios 
lietuvių visuomenės. Vilnius jai tarsi tapo pasakų mies-
tu, atitrūkusiu nuo kasdienybės ir sustingusiu idea-
lizuotose istorinėse legendose. Jo (at)gavimas suteikė 
galimybę pažvelgti į išsvajotą erdvę naujai. Žinoma, ne 
kiekvienas žvilgsnis liko įamžintas, tačiau apie mies-
tą ir jo architektūrinį paveldą pasakota radijo laidose, 
paro dose, paskaitose, parengta proginių atvirukų rin-
kinių. Ypač daug dėmesio parodyta periodikoje2, turis-
tiniuose ir menotyros leidiniuose3. Tiems, kurie į at-
gautąją sostinę negalėjo nuvykti patys, kitų užrašyti 
įspūdžiai buvo ypač svarbūs – jie pasiekdavo visoje ša-
lyje gyvenusius žmones, padėjo keliauti nematytomis 
miesto gatvėmis ir lankyti žymiausias jo vietas. Todėl 
tekstai puikiai atskleidžia, ką ir kaip Vilniuje buvo siū-
loma matyti lietuvių visuomenei 1939–1940 m., koks 
kurtas miesto erdvės vaizdinys. Susidomėjimas Vil-
niumi išliko ir po SSRS okupacijos, bet tuomet tekstų 
autoriams jau rūpėjo sovietizuoti miesto erdvę: svečius 
siūlyta vedžioti po fabrikus ir „supažindinti ne tiek su 

praeitim, kiek su tikrąja dabartimi“4, kviesta pamatyti 
Vinco Mickevičiaus-Kapsuko ir kitų revoliucijos veikėjų 
lankytas vietas, nes „romantiškos pasakos apie senovės 
kunigaikščių ir karalių Vilnių [...] dabar, taip tariant, 
jau nebeaktualios“5.

Vilniaus vaizdinio paieškas galima pagrįsti istorio-
grafijos teoretiko Franklino Ankersmito idėja, kad is-
torijos tekstas lyg portretas ar peizažas išreiškia auto-
riaus kvietimą žiūrėti tam tikru kampu6. Priėmę tokį 
pasiūlymą ir nesvarstydami apie teisingumą ar klaidin-
gumą, galime tiesiog geriau suprasti savitą paveikslą 
kūrusių žmonių santykį su Vilniumi. Kalbamu metu 
siekta parodyti lietuvių visuomenei artimą miestą, kurį 
kaip tik ir tikėtasi prisijaukinti bei įsisavinti jau nebe 
idealizuotuose pasakojimuose apie praeitį, o tikrovėje. 
Galima tarti, kad dėl to tekstų autoriai tarsi rinkosi 
tarp trijų stebėjimo taškų, iš kurių vėrėsi lietuviškoji, 
europietiškoji ir individualioji miesto paveikslo pers-
pektyvos, dažnai supinamos į daugiasluoksnį Vilniaus 
erdvės vaizdinį. Jo dėka sostinė galėjo būti supranta-
ma kaip sava lietuviams, svarbi europietiškos Vakarų 
kultūros dalis, reikšminga kiekvienam gyventojui ar 
lankytojui. Šis straipsnis ir yra bandymas atkurti bent 
bendriausius tokio triptiko bruožus.

LietuViškoji ViLniaus  
MatyMo peRspektyVa

Žvelgiant iš pirmos Vilniaus matymo perspektyvos, 
ryškiausi buvo tie praeities ženklai, kurie galėjo padė-
ti įsivaizduoti sostinę kaip per amžius kurtą lietuvių. 
Toks įvaizdis, įsitvirtinęs prieškario Lietuvos Respub-

po Vilnių ir parengtas adolfo zabičio-nezabitauskio leidinys Vilniaus 
bažnyčios – mūsų tautos šventovė. Birželio pradžioje išspausdinta ni-
kodemo švogžlio-Milžino knygelė O šventasis Vilniau!.., mėnesio pa-
baigoje perleistas turistinis vadovas Vilnius ir jo apylinkės.

4 „Vilnių lanko valstiečiai“, in: Vilniaus balsas, 1940-07-09, nr. 158 
(211), p. 6.

5 Benediktas, „naujoji Vilniaus istorija (i)“, in: Vilniaus balsas, 1940-
07-10, nr. 159 (212), p. 4.

6 plg. zenonas norkus, „Centrinė perspektyva ir genetinis pasakoji-
mas“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 1997, nr. 11–12, p. 466.

1 straipsnis parašytas remiantis bakalauro darbu, apgintu Vu istorijos 
fakultete 2013 m. (vadovas dr. aurelijus Gieda).

2 Čia remiamasi dienraščių Lietuvos aidas, XX amžius, Vilniaus balsas, 
žurnalų Naujoji Romuva, Vairas, Kultūra, savaitraščio Ūkininko patarė-
jas tekstais nuo 1939 m. rugsėjo iki 1940 m. liepos.

3 1939 m. buvo perleistas jono Vytauto narbuto Vadovas po Vilnių, 
vėliau pagal jį paruoštas lankstinukas Palydovas po Vilnių. 1940 m. 
kovą pasirodė jono Griniaus Vilniaus meno paminklai, po mėnesio – tu-
ristinis lankstinukas Vilnius. Gegužės viduryje išspausdintas Mikalojaus 
Vorobjovo Vilniaus menas, kiek vėliau buvo išverstas Trumpas vadovas 
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likoje7, išsamiai nagrinėtas Dangiro Mačiulio. Pasak 
jo, Vilnius buvo pristatomas kaip „lietuviškojo pasau-
lio paveikslo centras“8 – kunigaikščio Gedimino įkurta 
erd vė, kurią ženklina LDK istoriją iki Liublino unijos ir 
lietuvių teises į sostinę liudijusios atminties vietos. Pa-
našiai XX a. pirmoje pusėje įvairios etninės grupės kūrė 
savuosius miesto vaizdinius, nustelbdamos šalia egzis-
tavusius pasakojimus9. 1939–1940 m. lietuviai stengė-
si įsisavinti visą senąjį Vilnių: teigta, kad šiame „isto-
riniame mieste beveik nėra nė vieno didesnio namo ar 
pastato, kuris nebūtų surištas su Lietuvos praeitimi“10, 
apie ją galima pasakoti remiantis čia esančiais kultū-
rinių paminklų pavyzdžiais11. Tokioje perspektyvoje 
architektūrinis paveldas turėjo rodyti istorinį Vilniaus 
priklausymą Lietuvos erdvei.

Turistiniai vadovai ir laikraščių publikacijos dažnai 
stengėsi išryškinti aktyvios lietuviškų organizacijų ar 
lietuvių kilmės asmenų veiklos pėdsakus. Kartais jų 
aprašymai užgoždavo visą kitą informaciją, pavyzdžiui, 
karmelitų vienuolynas Aušros Vartų gatvėje turėjo būti 
įdomiausias tuo, kad čia „buvo Lietuvių Labdarybės 
Draugijos Centro Komiteto išlaikomas mergaičių bend-
rabutis“12, o praeinant Rotušę atrodė svarbu nepamirš-
ti, kad „1918 m. joje veikė Vaičkaus teatras“13. Šiame 
kontekste išskirtinio dėmesio sulaukė Signatarų namai:  
pastatas apibūdintas kaip „namas, kokių Vilniuj daugy-
bė“, bet kartu buvo pabrėžiama, kad būtent čia „gimė 
formali Lietuvos laisvė“14. Kitu naujųjų laikų tautinės 
istorijos simboliu tapo Šv. Mikalojaus bažnyčia, nes nuo 
1901 m. čia vyko lietuviškos pamaldos15. Net jos archi-
tektūra buvo vadinama tautos likimo simboliu16, dvel-
kiančiu „lietuvišku rimtumu, lietuvišku nuoširdumu, 
kaimiečio paprastumu, kaip mūsų Rūpintojėlis“17. 

Vis dėlto informacija apie lietuvių veiklą naujaisiais 
laikais paliko nuošalyje didelę Vilniaus istorijos dalį, 
todėl atrodė svarbu pasiremti miesto lietuviškumą liu-

dijančiomis legendomis. Dažnai pasakojimais apie ku-
nigaikštį Šventaragį ir jo vardu pavadintame slėnyje 
likusius praeities pėdsakus skaitytoją bandyta nukelti 
į laimingus ikikrikščioniškus lietuviškumo laikus. Taip, 
pavyzdžiui, pristatytas „buvusios Perkūno šventovės 
bokštas su įrengta jame katedros varpine“ ir „aukuro 
rūsys dabartinės katedros požemiuose“18. Kritiškas pa-
sakojimų vertinimas nublankdavo prieš vaizdingus tei-
ginius, kad Katedros rūsyje laikytos „šventos lietuvių 
gyvatės ir čia ilsėjęsi saugoją amžiną ugnį vaidilos. Iki 
šių dienų išlikusi kairėje sienoje krosnis, kur vaidilos 
šildęsi valgį“19. Panašiai rašyta apie Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios vietą, kurioje „Lietuvos krikštas išgriovė se-
nųjų dievų aukurus, užgesino šventąją ugnį ir pribai-
gė vaidilučių apeigas“20. Tokiuose tekstuose pagarba 
pagrindinėms miesto šventovėms dažnai susipindavo 
su pastangomis įrodyti jų senąjį pagonišką lietuvišku-
mą. Buvo teigiama, kad Vilniaus bažnyčios pastatytos 
„Šventojo miško, Perkūno, Mildos ir kitų šventyklų vie-
tose“21. Sostinės erdvę norėta pristatyti kaip lietuvišką 
nuo pat įkūrimo, tokią ir išlikusią gyventojų „nutautė-
jimo“ laikotarpiais.

Pasakojant apie šią vėlesnę Vilniaus istorijos dalį, 
taip pat siekta išryškinti lietuviškumo matmenį. Pavyz-
džiui, tuo metu sukurtą architektūrinį paveldą siūlyta 
vertinti kaip Lietuvos valdovų bei didikų palikimą22. 
Daugiausia dėmesio skirta katalikų bažnyčioms, tačiau 
neužmiršti ir kitų konfesijų maldos namai, kurie „sau-
goja įvairių meno paminklų ir nusipelniusių istorinei 
Lietuvai asmenų palaikų“23. Neužmirštas ir vietinių gy-
ventojų triūsas, padėjęs fundatoriams sukaupti turtus. 
Dėl to Verkių rūmai buvo pristatomi kaip dvaro bau-
džiauninkų vargais sukurtas šedevras, turintis priklau-
syti visuomenei, nes yra „mūsų tėvų ir sentėvių darbo 
vaisiai“24. Pabrėžta, kad tarp architektūros paminklus 
kūrusių meistrų būta nemažai „mūsų tautos gerųjų ir 

BiRutĖ VaLeČkaitĖ

7 Lietuvoje veikusi Vilniaus vadavimo sąjunga ketvirto dešimtmečio 
pabaigoje turėjo 25 000 narių ir 600 000 rėmėjų; žr. nastazija kairiūkš-
tytė, Vilniaus vadavimo sąjunga 1925 04 26 – 1938 11 25: Istorinė apy-
braiža, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2001, p. 225.

8 dangiras Mačiulis, „1939-ieji: lietuviai „atranda“ Vilnių arba kolek-
tyvinės atminties kūrimas atgautoje sostinėje“, in: Atrasti Vilnių: Skiria-
ma Vladui Drėmai, sudarytoja Giedrė jankevičiūtė, Vilnius: Vilniaus 
dailės akademijos leidykla, 2010, p. 165.
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vas, kaunas: spaudos fondas, 1940, p. 63.

13 Vadovas po Vilnių, parengė j. V. narbutas, kaunas: Mokytojų kny-
gynas, 1939, p. 6.
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gabiųjų sūnų“25. Vienas iš jų – Laurynas Gucevičius; jo 
dėka Katedra, Rotušė, Verkių rūmai galėjo būti prista-
tyti kaip architekto lietuvio palikimas. Kitus autorius 
siūlyta suprasti kaip „nutautėjusius“ lietuvius, todėl da-
rytos drąsios, su istoriniais faktais prasilenkiančios iš-
vados, esą „visus šio Miesto genialius kūrinius sukuria 
ir duoda tiktai lietuviai [...], pradedant Vilniaus Pilies 
šefu bei šeimininku D.L.K. Gediminu ir baigiant mūsų 
laikų vyrais“26. Istorinės sostinės paveldas turėjo tapti 
savas modernios Lietuvos gyventojams ir įrodyti, kad 
„esame namie, o ne svetur“27. 

Rašytojas Balys Sruoga atkreipė dėmesį į tokio „Kau-
no Lietuvoje“ sukurto vaizdinio susikirtimą su realy-
be28, nes būtent vietiniai gyventojai sugebėjo išsaugoti 
praeities palikimą ir jautėsi teisėtais jo paveldėtojais. 
Miesto dalybų problema buvo puikiai suprasta, kaip 
ir atsinešto lietuviškojo vaizdinio netvirtumas. Galbūt 
todėl 1939–1940 m. bandyta ieškoti ko nors, kas visą 
sostinės erdvę įrodytų esant lietuvišką pačia savo esme. 
Tokią sampratą galėjo paremti prieškariu Vilniuje jau 
įsitvirtinusios idėjos apie ypatingą miesto atmosferą, 
vadintą genius loci29. Igno Šeiniaus30 ar Mikalojaus Vo-
robjovo tekstuose teigta, kad Vilniaus baroko „ryškų 
aukštaitiškai lietuvišką charakterį“31 lėmė gyventojų ir 
jų gamtinės aplinkos bendrystė, veikusi architektų ir 
dekoratorių (ir svetimšalių, ir vietinių) mąstyseną, už-
sakovų (lietuvių didikų) skonį ir savitą Vakarų kultūros 
meninių tendencijų perkūrimą. Šis vilnietiškas genius 
loci, pasižymintis mistiškumu, subtiliu gamtos jutimu, 
polinkiu į grakštumą, buvo pristatytas kaip neabejoti-
nai lietuviškas32. Taigi pati „Vilniaus dvasia“ lietuvių 
skaitytojams galėjo atrodyti sava ir kartu savaip vei-
kianti bendras Europos kultūros idėjas. 

Vilniaus lietuviškumo paieškos rodo, kad moderniajai 
lietuvių visuomenei tai nebuvo savaime suprantamas 
sostinės bruožas. Jį reikėjo įžvelgti – pasiruošti iš anks-
to, o tada reikiamus ženklus pamatyti miesto erdvėje. 
Čia siūlyta ne vien surasti modernaus tautiškumo pėd-
sakus, bet ir visą Vilnių suvokti kaip įkurtą ir vėliau 
tebekurtą lietuvių, pasižymintį savita lietuviška miesto 
atmosfera. Tokie įrodymai turėjo pakeisti Vilniaus kaip 
svetimos erdvės sampratą. Lietuviškoje perspektyvoje 

žvelgiant buvo galima pateikti (ir priimti) visiems tau-
tiečiams savo miesto vaizdinį.

euRopietiškoji ViLniaus peRspektyVa

Antroji perspektyva vaizdą į sostinę atvėrė iš toliau 
nukelto stebėjimo taško: jį pasirinkę autoriai tarsi at-
sisukdavo į Vakarų Europos miestus ir pabrėždavo šių 
erdvių panašumą su Vilniumi. Todėl buvo galima teigti, 
kad tai „europinio masto ir reikšmės miestas“33, atsklei-
džiantis „Europos stilių istoriją – nuo gotikos iki ampy-

ViLniaus eRdVĖs Vaizdinys LietuViškuose 1939–1940 M. tekstuose

25 a. n., „kas sukūrė Vilniaus meno paminklus: istoriniai dailininkai 
lietuviai“, in: ibid., 1940-04-09, nr. 81 (134), p. 2.

26 nikodemas švogžlys-Milžinas, op. cit., p. 158.
27 a. n., op. cit., p. 2.
28 „kiekvienas rūmas, kiekviena aikštė, kiekvienas skersgatvėlis lie-

tuvių tėvų protėvių prakaitu ir krauju nušlakstytas. Gedimino, Vytau-
to genijų paunksmėje gyveno čionai ir vertybes kūrė Lietuvos sūnūs ir 
patriotai. darbus organizavo Lietuvos sūnų išmintis, vakarų architektus 
menininkus, čia dirbusius, apmokėjo lietuvio sukrautas skatikas, plytas 
nešiojo ir akmenis ritino Lietuvos prasčiokėlis. kaunietis, atstovaująs or-
ganizuotąjai lietuvių tautai, Vilniuje jaučiasi esąs tiesioginis tėvų protė-
vių palikimo paveldėtojas“ (Balys sruoga, „Vilniaus ir kauno visuome-
ninė sanveika“, in: Vairas, 1940, nr. 4, p. 248).

29 jūratė Markevičienė, „kultūros paveldo saugos raiška: mokslinės, 

emocinės ir teisinės prielaidos“, in: Vilniaus kultūrinis gyvenimas 1900–
1940, sudarytoja alma Lapinskienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tau-
tosakos institutas, 1998, p. 286–287.

30 ignas šeinius, „Vilniaus dvasia ir stilius“, in: Lietuvos aidas, 1939-
11-11, nr. 687 (5089), p. 6.

31 Mikalojus Vorobjovas, Vilniaus menas, kaunas: spaudos fondas, 
1940, p. 32.

32 alfonsas andriuškevičius, „Mikalojus Vorobjovas“, in: Lietuvos filo-
sofinės minties istorijos šaltiniai, vyr. redaktorius jonas Macevičius, t. 2: 
XIX a. vidurys – 1940 m., Vilnius: Mintis, Lietuvos mokslų akademija, 
Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas, 1991, p. 394.

33 adolfas Valeška, „Vilnius – Lietuvos meno lopšys“, in: Naujoji Ro-
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janas Bulhakas. seni stogai, tolumoje šv. kazimiero bažnyčia. 
Fotografija iš Mikalojaus Vorobjovo knygos Vilniaus menas (1940)
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ro“34. Pastebėta, kad „pajusti Lietuvos kultūros europinį 
matmenį“ leido Vorobjovo knyga Vilniaus menas35, bet 
tai ne vienintelis to meto siūlymas įvertinti sostinę iš 
panašaus taško. 1939–1940 m. tekstuose pasirinkti to-
kią perspektyvą dažnai padėdavo lenkų menotyrininkų 
darbai ar tęsiami jų tyrimai36. Svarbu pažymėti, kad tuo 
metu europietiškas požiūris atrodė būtinas, norint pri-
statyti sostinę lietuvių visuomenei. Jis turėjo leisti su-
prasti Vilnių kaip tarptautiniu mastu reikšmingą erd-
vę, pamatyti akivaizdžias sąsajas su Vakarų kultūra ir 
pasijusti šios kultūros dalimi.

Dėl pabrėžiamo Vilniaus erdvės vakarietiškumo daž-

nai kritikuoti Rusijos imperijos valdymo metu sukurti 
ar perkurti statiniai, ypač cerkvės, kurios atrodė sve-
timos netikru puošnumu, sunkiomis proporcijomis ir 
„azijatiškais svogūniniais kupolais“37. Bazilijonų baž-
nyčios kupolas vertintas dar sarkastiškiau – kaip „pa-
sityčiojimas iš [...] bokštelių, kurie atrodo lyg trapaus 
augalo atžalos, išaugusios šiltadaržy ir pastatytos ne-
jaukioj Šiaurėj, kurią simbolizuoja tas cerkviškas gre-
mėzdas“38. Taip pat buvo pabrėžiamas skirtumas tarp 
Senamiesčio ir vėlesnės miesto dalies, kuri nuo XIX a. 
buvusi įkvėpta „svetimos mums barbariškos dvasios“39. 
Kultūrinių įtakų supriešinimas perkeltas ir į ankstes-
nius laikus, pavyzdžiui, jėzuitų vienuolynai ir mokyklos 
LDK teritorijoje vadintos „Maginot linija lotynų kul-
tūrai prieš rusiškuosius Rytus“40. Remiantis sostinės 
architektūros pavyzdžiais teigta, kad „dominuojanti 
įtaka, be jokios abejonės, visą laiką buvo Vakarų“41. 
1939–1940 m. išryškintos būtent iš ten atkeliavusios 
kultūros tradicijos.

Tokie tekstai leido miesto kūrimą įsivaizduoti kaip 
didesnio kultūrinio proceso dalį, o Vilniaus architektū-
rą – kaip tam tikru metu visoje Europoje paplitusių idė-
jų išraišką. Toks požiūris atskleistas Petro Sledzievskio 
straipsnyje apie Šv. Petro ir Povilo bažnyčią. Jos dekore 
autorius siūlė įžvelgti barokinio teatro veikėjus, perso-
nalą, inventorių42, o teatro perkėlimą į sakralią erdvę 
pristatė kaip popiežiaus Urbono VIII dvare kilusios ir 
išpopuliarėjusios idėjos atgarsį43. Sledzievskis pabrėžė, 
kad dekoro kompozicija skirta pavaizduoti tam laiko-
tarpiui svarbią temą – nusidėjėlio grįžimą pas Kristų 
ir Bažnyčią44. Taigi architektūros paminklo formą ban-
dyta aiškinti remiantis Baroko epochos tendencijomis, 
kurios savaip keitusios katalikiškosios Vakarų kultū-
ros tradicijas. Panašiai į sostinės architektūrą žvelgė 
ir kiti: Jonui Griniui šešėlių efektai gotikiniuose Vil-
niaus skliautuose rodė, kad buvo sekama „Vakaruose 
vyraujančia meno kryptimi“45. Vorobjovas Katedros fa-
sade įžvelgė Didžiosios Prancūzijos revoliucijos amžiaus 
griežtumą46, Šv. Onos bažnyčioje – vėlyvosios gotikos 
pokylį epochoje, kuri „įspėjo Rubensą ir jaunąjį Remb-
randtą“47, Šv. Petro ir Povilo bažnyčios interjere – šių ir 
kitų „meistrų, kaip Tintoretto ir Greco, [...] Claude Lor-
rainas, [...] Lorenzo Bernini“48 kūrybos laikotarpio įtaką.

BiRutĖ VaLeČkaitĖ

34 Mikalojus Vorobjovas, op. cit., p. 10.
35 Giedrė jankevičiūtė, „apie Mikalojaus Vorobjovo monografijos 

Vilniaus menas skaitymą ir skaitytojus“, in: Meninis Vilnius: įtakos ir 
įvaizdžiai, sudarytoja Rūta janonienė, Vilnius: Vilniaus dailės akade-
mijos leidykla, 2010, p. 212.

36 nijolė Lukšionytė, „Vilniaus architektūra menotyrininko žvilgs-
niu – nuo Mariano sokołowskio iki Vlado drėmos“, in: Atrasti Vilnių, 
p. 258–263.

37 Mikalojus Vorobjovas, op. cit., p. 14.
38 jonas Grinius, op. cit., p. 106–107.
39 jurgis kobzakovskis, „apie Vilniaus ateitį“, in: Naujoji Romuva, 

1940-03-03, nr. 9 (477), p. 174.
40 Mikalojus Vorobjovas, op. cit., p. 32.

41 Vytautas alantas, „tautinės kultūros problemos“, in: Vairas, 1940, 
nr. 1, p. 18.

42 petras sledzievskis, „ikonografinės kompozicijos teatriškumas šv. 
petro ir povilo bažnyčioje antakalnyje“, in: Naujoji Romuva, 1940, nr. 
1–2 (469–470), p. 3–4.

43 Ibid., p. 7.
44 Ibid.
45 jonas Grinius, op. cit., p. 21.
46 Mikalojus Vorobjovas, „Vilniaus klasicizmas“, in: Lietuvos aidas, 

1939-11-25, nr. 723 (5125), p. 5.
47 Mikalojus Vorobjovas, „Vilniaus gotika“, in: Lietuvos aidas, 1939-

10-21, nr. 633 (5035), p. 6.
48 Mikalojus Vorobjovas, Vilniaus menas, p. 40.

janas Bulhakas. šv. petro ir povilo bažnyčios kupolo vidus. 
Fotografija iš Mikalojaus Vorobjovo knygos Vilniaus menas (1940)
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Čia būtų pravartu vėl prisiminti minėtąsias genius 
loci paieškas, prisidėjusias prie lietuviams naujo sos-
tinės įvaizdžio radimosi49. Šitaip žiūrint Vilnius rodė-
si Vakarų kultūros ribose išliekąs, bet kartu ir savaip 
kūrybiškas miestas: „kone sąmoningoje“ baroko idėjų 
atrankoje pasireiškusi „mūsų sostinės dvasia, [...] daug 
senesnė negu pats barokas“50; Vilnius ne tik neatsilikęs 
nuo Vakarų Europos architektūros raidos, bet ir pra-
lenkdavęs ją „fantazijos drąsa“51. Taigi siekta išaukštin-
ti vietinius kultūros paveldo pavyzdžius: Šv. Onos baž-
nyčią, fantastiškesnę už europietišką liepsnojančiąją 
gotiką52, Šv. Jono bažnyčios fasadą – vieną „originaliau-
sių, harmoningiausių“ Europoje53. Šis fasadas, kartu su 
Šv. Kotrynos bažnyčios fasadu ir Bazilijonų vienuolyno 
vartais lyginti su geriausiais to meto Vakarų Europos 
architektūros kūriniais54. Katedra atsirado žymiausių 
ankstyvojo klasicizmo paminklų55 sąraše, o Šv. Kazi-
miero koplyčia vadinta Europos masto brangenybe56. 
Neabejota, kad tokia Vilniaus erdve galima didžiuotis – 
ne tik tautiniame, bet ir tarptautiniame fone.

Dar labiau išryškinti sostinės svarbą turėjo vietinės 
architektūros gretinimas su europietiškais pavyzdžiais. 
Panašumą su Vakarų aplinka perteikė įvairūs, kar-
tais net keisti palyginimai (pavyzdžiui, Šv. Mikalojaus 
bažnyčios skliautai „primeną kardininkų Magdebur-
go pilį“57). Galbūt dėl to dažnai kartota ir legenda apie 
Napoleoną, norėjusį pernešti Šv. Onos bažnyčią į Pary-
žių. Kazimieras Jasėnas pridūrė, kad šis „Lietuvos ar-
chitektūros žiedas“58 galėtų konkuruoti su ten esančia 
Šv. Liudviko koplyčia. Taip pat rasta Antikos paliki-
mo atitikmenų: Šv. Petro ir Povilo bažnyčia prilyginta 
„Efezo deivės Dianos šventyklai“59, Katedros aikštėje 
atkastos Žemutinės pilies liekanos įgijo „Vilniaus po-
žeminio Herkulanumo“60 pavadinimą, o universiteto 
ansamblio dalys atrodė „perkeltos iš senųjų Atėnų bei 
Romos“61. Lietuvos Atėnais miestas vadintas ir dėl kla-
sicistinių pastatų62, o kitą Antikos sostinę čia priminė 
Aukštutinės pilies įspūdis63. Dažnai minėta Pietų Eu-
ropos įtaka universiteto architektūrai64, Šv. Kazimie-

ro65, Trinitorių66, Vizitiečių, Šv. Teresės67 bažnyčioms, 
kolumbariumams Rasų ir Bernardinų kapinėse68. Vo-
robjovo tekstuose rašyta apie visame senajame Vilniuje 
skambančią „Pietų melodiją“69. Atskirai nuo bažnyčių 
pastatytos Bernardinų ir Šv. Jono varpinės, Šv. Mor-
kaus aikštę Venecijoje primenantis universiteto Didy-
sis kiemas, Alumnatas70 – svarbiausi pietietiško miesto 

ViLniaus eRdVĖs Vaizdinys LietuViškuose 1939–1940 M. tekstuose

49 jūratė Markevičienė, „Vilniaus kultūros paveldo apsauga Lietuvos 
Respublikos (1939–1940), sovietų sąjungos okupacijos bei aneksijos 
pradžios (1940–1941 ir 1944–1945) ir nacistinės Vokietijos okupacijos 
(1941–1944) laikotarpiu“, in: Vilniaus kultūrinis gyvenimas 1939–1945, 
sudarytoja alma Lapinskienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos 
institutas, 1999, p. 142.

50 Mikalojus Vorobjovas, op. cit., p. 11–12.
51 Ibid., p. 45–46.
52 Ibid., p. 22.
53 jonas Grinius, op. cit., p. 111.
54 Mikalojus Vorobjovas, „Vilniaus barokas“, in: Lietuvos aidas, 1939-

10-14, nr. 614 (5016), p. 5.
55 Mikalojus Vorobjovas, „Vilniaus klasicizmas“, p. 5.
56 adolfas zabitis-nezabitauskis, op. cit., p. 23.
57 adomas juškevičius, juozas Maceika, op. cit., p. 166.
58 kazimieras jasėnas „Vilniaus gotika“, in: Vairas, 1940, nr. 3, p. 184.
59 nikodemas švogžlys-Milžinas, op. cit., p. 150.

60 j. pr., „dėl ko kasinėjimų nebebus?“, in: Lietuvos aidas, 1940-03-
21, nr. 134 (5343), p. 8.

61 kazimieras jasėnas, „Vilniaus renesansas“, in: Vairas, 1940, nr. 
4, p. 275.

62 adolfas zabitis-nezabitauskis, op. cit., p. 30.
63 „kaip, žiūrint į Romos kolizėjaus griuvėsius, negalima atsipalai-

duoti nuo minties apie Romos imperiją ir pirmųjų krikščionių kančias, 
taip pat matant Gedimino kalną, negalima negalvoti apie senąją Lietuvą 
ir josios didybę“ (Vytautas Bičiūnas, „ką Vilnius gali duoti mūsų kultū-
rai?“, in: Lietuvos aidas, 1939-10-21, nr. 633 (5035), p. 6).

64 kazimieras jasėnas, op. cit., p. 275.
65 Mikalojus Vorobjovas, „Vilniaus barokas“, p. 5.
66 nikodemas švogžlys-Milžinas, op. cit., p. 215.
67 jonas Grinius, op. cit., p. 65, 100.
68 kazimieras jasėnas, op. cit., p. 277.
69 Mikalojus Vorobjovas, Vilniaus menas, p. 20–21.
70 Ibid., p. 20, 34, 46.
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Europos šiaurėje akcentai. Toks sostinės įvaizdis buvo 
priimtinas ir kitiems autoriams71. Panašu, kad Vilniaus 
erdvėje lietuviai norėjo rasti bet kokias sąsajas su euro-
pietiškąja kultūra: Antikos paveldo atitikmenis, vaka-
rietiškumo ar pietietiškumo pėdsakus. Jei neryškius, 
tai bent puikiai sužadinančius skaitytojo vaizduotę. 

Tokio Vilniaus matymo reikšmę išsakė Atėnų ope-
ros solistė Ona Zabielaitė-Karvelienė72, kuri didžiavo-
si sostine, svarbia dėl Europos mastu įvertinto grožio. 
Panašiai didžiuotis Vilniumi kvietė Šeinius. Jis teigė, 
kad atgavę šį „pranašiausią ir grakščiausią miestą vi-
soje šiaurės ir rytų Europoje, išėjome iš provincionali-
nės [...] padėties“73. 1939–1940 m. Vilnių siūlyta ma-
tyti kaip tarptautinės reikšmės sostinę, neabejotinai 
svarbią lietuviams. Iš europietiškos perspektyvos buvo 
galima pamatyti Vakarų kultūros tradicijas, įamžintas 
architektūroje, kartu ženklinančioje kūrybiškumą, o 
ne pasyvų idėjų perėmimą. Vaizdingos sąsajos su šia 

kultūra turėjo padėti suprasti miestą kaip tikrą euro-
pietišką erdvę, kurios taip trūko lietuviams tarp dviejų 
pasaulinių karų.

indiViduaLiai ReikšMinGo  
ViLniaus peRspektyVa

Trečiąjį būdą matyti Vilniaus erdvę galima palyginti 
su paprastu žiūrėjimu į tai, kas matoma čia ir dabar. 
Atsiverianti perspektyva yra kasdieniška, tačiau gali 
būti pakeičiama į fantastiškus reginius, kylančius iš 
individualiai reikšmingo aplinkos pajautimo. Kitaip 
tariant, erdvė matoma vis kitaip, nes joje esantis (ar 
ją prisimenantis) žmogus patiria skirtingus akimirkos 
įspūdžius. Juos atskleidžiančių lietuviškų tekstų 1939–
1940 m. pasirodė gana nemažai, o viešai publikuotų 
įspūdžių reikšmės didesnei visuomenės daliai negalima 
paneigti. Menotyrininkai taip pat negailėjo originalių 
pastebėjimų. Ypač vertinamos Vorobjovo interpretaci-
jos, kurios, pasak Giedrės Jankevičiūtės, ir amžininkus, 
ir vėlesnes kartas išmokė apčiuopti „Vilniaus šerdį“74. 
Nijolė Lukšionytė atkreipė dėmesį į Griniaus drąsų 
interpretavimą ir kvietimą pažinti architektūrą į ją 
įsižiūrint75. Regis, daug kam buvo svarbu sostinę įsisa-
vinti per asmenišką atradimą, nes čia atvykę lietuviai 
pastebėjo, kad „visa, kas buvo rašyta, piešta ir dainuota 
apie Vilnių, [...] blanku, nespalvinga palyginus su tikro-
ve“76. Individualioji miesto paveikslo perspektyva galė-
jo padėti panaikinti atotrūkį nuo kasdieniškos sostinės 
erdvės ir įsisavinti ją iš tikrųjų – matomą savaip, o ne 
taip, kaip pasakojo kiti.

Mačiulis yra rašęs apie idealizuoto lietuviško Vilniaus 
vaizdinio ir daugiakultūrės miesto tikrovės neatitiki-
mą77. Vienas amžininkas šią atvykėlius trikdžiusią bū-
seną pavadino nusileidimu į kasdienybę, kurioje „keis-
tai šalia matytų atvirukuose istorinių pastatų skamba 
svetima kalba“78. Todėl 1939 m. lietuvių nebetenkino 
„bendri miesto reginiai, pilies vienintelė detalė, bendri 
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71 pulgis andriušis, „pietų saulės spindulys“, in: Lietuvos aidas, 1939-
11-25, nr. 723 (5125), p. 6.

72 „Man vis laimė gyventi amžinose sostinėse: atėnuose, Romoje, 
dabar Vilniuje. tikrai, kas graikams atėnai, italams Roma, tas mums 
Vilnius. jis man be galo patinka. pasakiškas miestas. toks senas, tiek 
gražių bažnyčių. [...] Vilniaus pilis – kaip atėnų akropolis. ten senovės 
šventyklos griuvėsiai [...]. Čia Gedimino pilis [...]. Įeinu į šv. kazimie-
ro koplyčią ir užsimirštu, kad esu čia, Lietuvoje. tai panašu į Romą, į 
s. Marija Maggiore bažnyčią. apskritai, čia labai daug itališko baro-
ko; atrodo, kad vaikštai po senąją Romą“ (p. a., „atėnų operos solis-
tė apie Lietuvos atėnus – Vilnių“, in: XX amžius, 1940-03-16, nr. 62 
(1113), p. 10).

73 ignas šeinius, op. cit., p. 6.
74 Giedrė jankevičiūtė, op. cit., p. 203–204.
75 nijolė Lukšionytė, op. cit., p. 266.
76 pulgis andriušis, op. cit., p. 6.
77 dangiras Mačiulis, op. cit., p. 166–167.
78 j. klimas, „iš Vilniaus romantikos į kasdienybę“, in: XX amžius, 

1939-12-05, nr. 280 (1032), p. 8.
janas Bulhakas. Bernardinų bažnyčios vidus. Fotografija 
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bažnyčių vaizdai [...] be tiesioginio ryšio“79. Buvo at-
kreiptas dėmesys į gyvo sostinės pažinimo būtinybę80, 
o tai, „ką jau pamatei savo akimis ir dar palytėjai savo 
pirštais“81, vertinta labiau už bet kokius pasakojimus. 
Tinkamiausia vieta savaip atrasti sostinę tapo nematy-
tos Senamiesčio gatvelės82. Dažnai minėtas žydų getas, 
kviesta šią aplinką išvysti, išgirsti83, pajausti ir tarsi 
nusikelti į praėjusių amžių miestą. Nepažįstamų erdvių 
aprašymai išsiskyrė vaizdingumu, kartais net mistišku 
aplinkos nerealumo pojūčiu84. Galbūt todėl, kad Vilnius 
atvykusiems atrodė vis dar svetimas, bet su kiekvienu 
įspūdžiu pažįstamas naujai.

Tekstu sostinę lankantį skaitytoją lydėjo meno istori-
kų interpretacijos, kuriomis stengtasi sukurti kuo stip-
resnius tikrovės įspūdžius. Dažnai vartotas „įvedimo“ į 
erdvę efektas, kurio dėka pasiekęs Šv. Kazimiero kop-
lyčią „iš blaivių, šaltų, blankių Katedros navų, tuojau 
pasijunti apglėbtas pietietiško džiaugsmingo, kvapnaus 
pasaulio“85. Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje keliautojas 
jautėsi paskendęs stiuko simfonijoje „lyg prieš begalinį 
Dievo pasaulį“86, o ten pat atvykęs su kitu pasakotoju 
kupolo viduje regėjo linksmą spinduliuose besisupančių 
amūrų karuselę87. Įspūdžiai turėjo padėti paaiškinti su-
dėtingesnius architektūros bruožus: buvo galima gyvai 
įsivaizduoti, kaip architektas suraito atplėštą piliastrą 
ir „sujungia su turbanu, išaugusiu ant kolonos galvos“88, 
o barokinės kompozicijos milžinai tarsi cirke neša ant 
pakylos stovinčius šventuosius89. Vaizdinga buvo ir ar-

chitektūros kritika, pavyzdžiui, Šv. Onos bažnyčios var-
pinė priminė „riebią žąsį apipešiotu kaklu arba tortą su 
cukrinių saldumynų kepure, pastatytą ant kažkokios 
nelemtos spintos“90. Panašu, kad tekstų autoriai kiekvie-
ną Vilniaus lankytoją ragino drąsiai interpretuoti archi-
tektūrinį paveldą, atrandant erdvę sau priimtinu būdu.

Į tokį raginimą atsiliepė ir savo įspūdžiais pasidalino 
ne vienas keliautojas. Įdomus pasakojimų apie Vilnių 
pavyzdys – Lietuvos ūkininkams skirtas gyvas sostinės 
paveikslas, kurį stengėsi perteikti žurnalistas Pulgis 
Andriušis. Jo rašiniuose nuo Gedimino kalno atsive-
rianti panorama leido matyti miestą, kuriame „iš visų 
pusių kalnai, o viduryje lyg kregždžių gūžtų prikrėsta. 
Iš tų gūžtų kelia baltus bokštus bažnyčių bažnyčios“91. 
Čia pat esanti pilis atrodė „akmenų ir plytų milžinas“92, 
įsivaizduojamas taip pat lengvai, kaip Šv. Kazimiero 
koplyčioje spindintys Lietuvos karaliai, skraidantys 
aniuoliukai ir besimeldžiantys šventieji93. Kitokią Vil-
niaus erdvę atrado studentas Alfonsas Čipkus (tuo 
metu dar nevartojęs Nykos-Niliūno slapyvardžio). Jam 
pasivaikščiojimas Katedroje priminė lankymąsi „klasi-
kinėje graikų šventykloje“94, o geto arkados – „Venecijos 
tiltus ir rytų miestų gatves“95. Panašias Vilniaus atra-
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79 pulgis andriušis, „kaunas pakėlęs sparnus“, in: Lietuvos aidas, 
1939-10-18, nr. 624 (5026), p. 5.

80 adolfas nezabitauskis, „Visa Lietuva švenčia kalėdas su Vilnium: 
kalėdų mintys“, in: Vilniaus balsas, 1939-12-23, nr. 48, p. 6.

81 pulgis andriušis, „antai pažvelki, tai Vilniaus rūmai“, in: Ūkininko 
patarėjas, 1939-11-09, nr. 45 (578), p. 3.

82 „kai temstant ar saulėtą dieną eini Bernardinų, šv. Mykolo, Literatų 
skersgatviais, įvairių šviesų šešėliai lūžta pro skliautus, nustelbia visa, 
kas erzina ir nuotaiką dergia, tyla ir ramumas tave apgaubs, sapnas, ne 
grindiniu slankiojimas!“ (jeronimas Cicėnas, „turizmo galimybės Vil-
niaus srityje“, in: Naujoji Romuva, 1940, nr. 5 (473), p. 85).

83 adomas juškevičius, juozas Maceika, op. cit., p. 92.
84 pavyzdžiui, šv. ignoto gatvėje keleivis „slenka išilgai masyvių se-

novinių sienų, – ir jam pradeda vaidentis, tarytum visa tai nebe realus 
pasaulis, [...] vien keistas sapnas“ (Mikalojus Vorobjovas, op. cit., p. 12).

85 Ibid., p. 35.
86 jonas Grinius, op. cit., p. 75.
87 Mikalojus Vorobjovas, op. cit., p. 39.
88 jonas Grinius, op. cit., p. 60.
89 kazimieras jasėnas, „Baroko viešpatavimas Vilniuje“, in: Vairas, 

1940, nr. 6, p. 458.
90 Mikalojus Vorobjovas, op. cit., p. 25.
91 pulgis andriušis, „‚palaikyk mano širdį, aš eisiu riestainių nupirkti‘: 

taip kalbėjo jaunimas ‚kaziuko‘ jomarke Vilniuje“, in: Ūkininko patarė-
jas, 1940-03-07, nr. 10 (595), p. 3.

92 pulgis andriušis, „antai pažvelki, tai Vilniaus rūmai“, p. 3.
93 pulgis andriušis, „‚palaikyk mano širdį, aš eisiu riestainių nupirk-

ti‘“, p. 3.
94 alfonsas Čipkus, „Barboros Radvilaitės tragedijos liudininkai Vil-

niaus katedroje“, in: XX amžius, 1940-02-15, nr. 38 (1089), p. 10.
95 a. Č. [alfonsas Čipkus], „Raudų siena Vilniaus žydų ghetto kvar-

tale“, in: XX amžius, 1940-03-01, nr. 50 (1101), p. 7.
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96 „sustoji pritrenktas kiemo, pro kurio vartus atsiskleidžia smalsus 
vaizdas [...]. ir štai galerijos, galerijos su skliautais; per visus tris aukštus. 
duok dar iš ketvirtainiško dangaus lopo saulės šviesos, ir pasijusi esąs 
kur Venecijoje arba pietų ispanijos el patio“ (pulgis andriušis, „pie tų 
saulės spindulys“, p. 6).

97 pulgis andriušis, „Linksmieji broliai kolonų salėje (įspūdžiai iš lite-
ratūrinių dienų Vilniaus universitete)“, in: Lietuvos aidas, 1940-03-09, 
nr. 114 (5323), p. 3.

98 pavyzdžiui, tekste apie šv. dvasios bažnyčią: „kolonos ir altoriai 
savo lengvomis barokinėmis formų kompozicijomis ištrina ribą tarp šal-
tos sukaustytos medžiagos, tylaus, aukštų skliautų paunksmės prisunk-
to oro ir garso, ausimi negirdimo, tik širdimi juntamo. pajunti, kad tos 
formos skamba, visa savo kupina sąveika garsiai groja. tiek groja, kad 
pamiršti žemę ir laiką, o kai pagalvoji, džiaugies, kad gyveni. architek-

toninėje muzikoje, netilstančioje, nekintančioje, pajunti dievą, amži-
natvę, pajunti žodžiais neaptariamą džiaugsmą, kad esi tos amžinatvės 
kibirkštis“ (ignas šeinius, op. cit., p. 6).

99 pulgis andriušis, „kaunas pakėlęs sparnus“, p. 5.
100 „Vilnius formavosi amžiais ir todėl jame kontrastų nerasime, jame 

jūs pastebėsite tik didybę, kuri yra vienas iš akstinų visokeriopai kūry-
bai. šventai tikiu, kad šiuo atveju Vilnius mūsų tautos ir Valstybės gy-
venime suvaidins milžinišką vaidmenį. Reikalinga tik viena – Vilniuje 
gyventi, jį visa širdimi pamilti“ (Rapolas Mackonis, „kaunas – Vilnius“, 
in: Vilniaus balsas, 1940-06-16, nr. 137 (190), p. 3).

101 jolita Mulevičiūtė, Modernizmo link: Dailės gyvenimas Lietuvos 
Respublikoje 1918–1940, kaunas: nacionalinis M. k. Čiurlionio dailės 
muziejus, 2001, p. 159.

dimo vizijas galėjo įkvėpti klaidžiojimas Senamiesčio 
kiemuose96, universiteto rūmuose97 ar bet kurioje kitoje 
miesto dalyje. Čia buvo galima matyti praeities atspin-
džius, keliauti į tolimus kraštus ar laikus. Reikėjo tik 
pabandyti pajausti šią erdvę savaip, nebijant nuklysti 
nuo anksčiau suformuoto Vilniaus vaizdinio.

Individualiai reikšmingos sostinės matymas leido lie-
tuviams patirti ne tik naujus įspūdžius, bet ir aplinkos 
stabilumą, apie kurį rašė Šeinius98. Tuo metu čia tikė-
tasi pajausti istorinės ir kultūrinės tradicijos pagrindą. 
1939 m. rudenį viltasi, kad sostinėje lietuvis bus išdidus 
„studentas, per pertrauką vaikščiodamas skliautuotuo-
se koridoriuose“, ar „eilinis pilietis, sekmadienio popietę 
išėjęs pasivaikščioti po senąsias, istoriškąsias gatves“99. 
Panašios viltys išsakytos ir jau okupacijos (žinia, dar 
nepastebėtos) dieną rašytame tekste100. Pasak Jolitos 
Mulevičiūtės, Vilniaus atgavimas lietuviams buvo svar-
bus dėl galimybės pagaliau pradėti kurti savo kultūrą 
sostinėje, kurioje „juntamas prakilnios senovės alsavi-
mas“101. 1939–1940 m. tekstai pasakoja, kad tuo laiko-
tarpiu stengtasi ir savo asmeninį gyvenimą susieti su 
Vilniumi. Žinoma, buvo aktualu miestą suprasti kaip is-
torinį Lietuvos ir lietuvių tautos centrą, Europos kultū-
ros dalį, tačiau įtraukimas į kasdienybę turėjo padėti įsi-

savinti jį kaip tiesiogiai susijusį su kiekvienu žmogumi. 
Taip buvo galima atsikratyti svetimos erdvės pojūčio, 

kilusio tikrovėje neatradus iš anksto sukurto lietuviš-
kojo sostinės vaizdinio. Ieškota kitokio, individualiai 
apčiuopiamo Vilniaus stabilumo. 1939–1940 m. dalis 
lietuvių spėjo suprasti, kaip svarbu nuo idealizuotų pa-
sakojimų persikelti į gyvą kasdienybę, pasidalyti jos 
įspūdžiais ir taip paraginti kiekvieną Vilniaus lankytoją 
pamatyti miestą kaip reikšmingą sau. Skirtingų autorių 
pasakojimai atspindi įvairias Vilniaus atradimo vizijas, 
kurios vis dėlto panašios vaizdingu nerealumu. Atrodo, 
kad sostinė buvo labai intriguojanti, bet vis dar svetima 
erdvė, kurią norėjosi atrasti ir suprasti savaip.

1939–1940 m. tekstų skaitytojams buvo siūloma ma-
tyti savą sostinę  – neabejotinai lietuvišką, suteikiančią 
europietiškos kultūros pagrindo pojūtį ir individualiai 
svarbią dėl galimybės susieti šią erdvę su asmenine 
patirtimi. Toks patrauklus Vilniaus erdvės paveikslas 
buvo kuriamas atsižvelgiant ne tik į politinius ar kul-
tūrinius to meto lietuvių visuomenės poreikius, bet ir 
jų susikirtimą su tikrove. (At)gavę istorinę sostinę, lie-
tuviai galėjo naujai pažvelgti į išsvajotą miestą, kurio 
senasis vaizdinys jau buvo spėjęs nutolti ir nuo tikro 
Vilniaus, ir nuo jo išsiilgusių žmonių.

BiRutĖ VaLeČkaitĖ
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socialiniai tinklai ir „kitas“

TOMAS DAUGIRDAS

Praėjusių metų pabaigoje Lietuvoje 
viešėjo žymus mokslininkas Zygmun-
tas Baumanas. Greta jau anksčiau į 
lietuvių kalbą išverstų knygų, jo anuo-
met išsakytos idėjos apie vadinamąjį 
virtualų gyvenimą iki šiol ataidi įvai-
riuose pasisakymuose. Jį mokslinin-
kas vertino daug labiau neigiamai nei 
teigiamai, remdamasis praėjusio am-
žiaus vidurio susitikimo su „kitu“ bei 
„kitonišku“ romantizmu. Tai atsklei-
džia Baumano negebėjimą suvokti da-
bartinio pasaulio tapatybės krizės ir 
jos sukurto bendruomeniškumo alkio.

Baumanas Lietuvoje išskyrė tris ga-
limas teorines netektis, sukeltas virtu-
alaus gyvenimo. Pirma, sumažėjantis 
tikras bendravimas akis į akį, tad žmo-
nės praranda gebėjimą socializuotis. 
Antra, žmonės esantys mažiau kant-
rūs, nes virtualiai informacija pasie-
kiama ir randama daug greičiau. Tre-
čia, esą nustojame atsiminti ir kaupti 
galvoje informaciją, sutelkti ir išlaikyti 
dėmesį, reiškia, aptingsta mūsų sme-
genys. Pastaraisiais dviem atvejais 
Baumanas dažniausiai pateikia vaikų 
ar studentų pavyzdį, ir iš dalies su juo 
būtų galima sutikti. Informacijos pri-
einamumas iš tiesų keičia galvojimo 
pobūdį. Tačiau jam pačiam neabejo-
tinai svarbiausia yra pirmoji įvardyta 
netektis. Juo labiau kad virtualumą 
jis įvardija kaip specifinę grėsmę. Dėl 
jo įsigalėjimo esą prarandama galimy-
bė kalbėtis su kitaip mąstančiais, ki-
tos pasaulėžiūros žmonėmis. 

Pastaroji idėja yra įdomiausia ir la-
biausiai verta dėmesio. Juo labiau kad 
ji yra beveik tapusi aksioma. Ji nuro-
do, kad virtuali erdvė sudaranti ga-
limybes iš savo regos lauko išstumti 
kitaip galvojančius, kitokius žmones, 
kuriuos gatvėje neišvengiamai sutik-

si ir jų neišvengsi. Šios idėjos pagrin-
das yra įsitikinimas, kad bendravimas 
su kitokios pasaulėžiūros žmonėmis 
esanti vertybė ar net būtinybė, turti-
nanti žmogų, plečianti jo akiratį. Ji ly-
dima ir samprotavimų apie asmeniš-
kumo praradimą. Neva virtuali erdvė 
anonimizuojanti žmonių santykius, 
pašalinanti iš jų tikrąjį asmeninį mo-
mentą. Kol dar nebuvę virtualios erd-
vės žmonės neva bendraudavę daug 
artimiau ir asmeniškiau.

Galima nesunkiai rekonstruoti bau-
manišką „pavyzdinį“ ar visavertį so-
cialine bei intelektine prasme žmo-
gų. Tas gerasis šiuolaikinis žmogus 
nevengia ir net siekia bendrauti su 
„kitu“, siekdamas įsigilinti į jo požiūrį 
ir pasaulio matymą, būdamas įsitiki-
nęs, jog toks bendravimas yra būtinas. 
Jis kuria skirtingų žmonių bendrą er-
dvę, daro juos artimesniais, nes keičia 
jų išankstinius stereotipus ir vertybes. 
Pavyzdinis žmogus, besąlygiškai ger-
bia „kitoniško“ žmogaus teises į savitą 
požiūrį, gyvenimą, net jei jam pačiam 
reikėtų stipriai apriboti savojo gyveni-
mo erdvę, atsitraukti, užleidžiant vie-
tą kitam ir kitoniškam. Tokia pozicija 
remiasi rusoistine prielaida apie visų 
žmonių gerą prigimtį bei būtinybe 
žmogumi iš anksto pasitikėti ir jį tole-
ruoti. Net jei jo elgsena ir išorė nekelia 
pasitikėjimo, šis jausmas slopinamas 
tikėjimu universalia gera 
žmogaus prigimtimi. Tai 
yra požiūris, sureikšmi-
nantis žmogaus teises 
kaip potencialų žmones 
jungiančio bendruomeniš-
kumo pagrindą. Jis nu-
vertina žmonių vertybes, 
iš kartos į kartą perduo-
damas patirtis ir jausmus.

Abejotina, ar šis požiūris pasitvir-
tino kurioje nors epochoje. Garbingo 
amžiaus profesoriai vis dar yra veikia-
mi savo jaunystės patirčių, gėlių vaikų 
romantizmo ir XX a. vidurio gerovės. 
Tačiau jokių abejonių, kad dabartinė-
je epochoje tai yra menkai veiksminga. 
Dabartinei kartai pasaulis yra nejau-
kus ir grėsmingas, jis pilnas įvairovės, 
kurią sunku apčiuopti ir suvaldyti.

Tradicinių bendruomenių homo-
geniškumas yra pažeistas visuotinės 
mig racijos bei visuomenės pokyčių 
apsk ritai. Tai ypač akivaizdu Lietu-
voje, kurioje per keletą dešmtmečių 
įvyko epochiniai lūžiai. Anksčiau sau-
gumą teikusios bendruomenės yra sui-
rusios, žmonės vis mažiau gali jaustis 
saugūs. Be to, yra manipuliuojama as-
meniškumu. Restoranuose, darbovie-
tėse, parduotuvėse visiškai nepažįs-
tami žmonės yra verčiami elgtis taip, 
tarsi juos sietų asmeninis ryšys. Dar-
biniuose santykiuose trinamos ribos 
tarp privačios ir viešosios sferos. Tai 
savaime sukuria nesaugumą ir asme-
niškumo sumaištį. Tačiau tai toli gra-
žu nėra virtualios erdvės pasekmė. 

Nėra daug restoranų, kuriuose lan-
kydamasis galėtum tikėtis aptikti tą 
pačią (ar tą patį) padavėją, kuri(s) čia 
dirbo ir maloniai aptarnavo prieš mė-
nesį, ką ir kalbėti prieš kelis metus, ir 
kuri(s) ta ve prisimintų kaip džiaugsmą 

keliantį klientą. Padavė-
jai keičiasi labai dažnai, 
tačiau iš jų tikimasi elg-
tis taip, tarsi toje vietoje 
dirbtų amžinybę. Parduo-
tuvės kasininkė taip pat 
turi elgtis taip, kad būtų 
asmeniška su eiliniu  mi-
nios srauto žmogumi. Su 
juo ji veikiausiai yra net 
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draugiškesnė nei su savo šeimos na-
riais ir vaikais, kai pervargusi nuo 
asme niškumo vakare grįžta namo. As-
meniškumo imitacijos „realiuose“ san-
tykiuose žmones izoliuoja vieną nuo 
kito ne mažiau nei virtualios erdvės.

Lietuvoje kol kas nesama didesnės 
kitataučių imigracijos. Miestų gatvė-
se matome kitataučių ne turistų, ku-
rie gyvena greta, tarsi alternatyviame 
pasaulyje. Dauguma jų veikiausiai lai-
kosi įstatymų, stengiasi pritapti prie 
Lietuvoje įprastos gyvensenos. Tačiau 
apie tai galime tik spėti. Sekuliari vi-
suomenė savaime yra dezintegruota ir 
nesaugi. Ji nesukuria galimybės ap-
čiuopti besirandančio kitoniškumo ir 
jį įvertinti. Krikščioniškoje tradicinėje 
bendrijoje saugumo jausmą kurtų teri-
toriškai apibrėžtos parapijos. Jose apsi-
stojęs kitatautis krikščionis nesunkiai 
pats integruotųsi į bendriją, kurią vie-
nytų tikėjimo bendrumas. Kita vertus, 
jei greta rastųsi kito tikėjimo bendrija, 
su ja kaip viduje integruota ir vertybiš-
kai apsibrėžusia irgi būtų galima už-
megzti ryšį. Tačiau dabartinė Lietuvos 
visuomenė, paveikta sovietinės ateiza-
cijos ir dabartinės sekuliarizacijos, yra 
religiškai dezintegruota, tarsi pabirusi. 
Tradiciškai individui didžiausią sau-
gumo jausmą kūrusi bendrija neturi 
vienijančios tapatybės poveikio. Juo 
labiau ji nebrėžia aiškių ribų su kito-
mis bendruomenėmis, tad individams 
jos gyvuoja tarsi neapčiuopiamai. Jų 
atstovai ar tokie pat dezintegruoti ki-
tataučiai pirmiausia patiriami kaip 
grėsmė ir nesaugumo šaltinis, o ne 
kaip dialogiškumui kviečiantis „kitas“.

Nebūtina kalbėti apie kitataučius ar 
kito tikėjimo žmones. Pabirusios yra 
ir šeimos. Remiantis statistika, tikė-
tiniausia ateitis besituokiančiai porai 
yra skyrybos. Šeima nėra tai, ką su-
kūręs galėtum tikėtis atrasti saugumo 
oazę neprognozuojamame gyvenime. 
Subyrėjęs yra ir bazinis lietuviškos vi-
suomenės audinys. Kai kuriuose kai-
muose ir vietovėse didėja socialinė 
atskirtis, lydima ir vertybinės. Ran-
dasi šeimos ir kartos, kurios gyvena 
izoliuotai nuo likusios visuomenės ar 
bent nuo to, ką laikome normaliomis 

bendravimo taisyklėmis, elgesio nor-
momis, tikslų turėjimu. Jų asmenybės 
nekelia susidomėjimo, kaip ir jų ga-
limai reikalaujamos socialinės teisės. 
Jų buvimas greta visuomenės ar vi-
suomenėje kelia baimę, kuri nėra ne-
pagrįsta, jei paskaitytume nusikalti-
mų suvestines. 

Nėra abejonių, kad reikia kurti vals-
tybines programas, siekiant šiuos žmo-
nes paversti kiek galima normaliau gy-
venančiomis žmogiškomis būtybėmis. 
Jei to nebus daroma, tai jie kels vis 
didesnį pavojų kiekvienam mūsų. Ta-
čiau socialinės ir edukacinės progra-
mos yra visai kas kita nei kokio mark-
sisto romantiko susidomėjimas „kitu“ 
ir jo neva lygiomis teisėmis su kitais 
skleisti savo gyvenseną. Kita vertus, 
pagrįstas būtų nuogastavimas dėl tų 
programų efektyvumo, kai kito teisė į 
jo savitą gyvenseną vertinama labiau 
nei bendruomenės gėris, visiems bend-
ros vertybės ir jos teisė į saugumą.

Panašių grėsmių galime matyti ir 
politiniame gyvenime. Nesaugumą 
kuria tai, jog viešumoje beveik nevyks-
ta politinio argumentavimo kova, kuri 
leistų identifikuoti kelias vertybines 
stovyklas, kovojančias argumentais ir 
programomis. Viešai vyksta kova dėl 
to, kas sukurs daugeliui geresnį gyve-
nimą, ne rojų ar komunizmą, o bent 
gyvenimą pagerintą vienu batonu su 
sviestu ar degtinės buteliu. Pagrindi-
nis šių metų politinis rūpestis buvo 
sumažintų pensijų kompensavimas. 
Jis neabejotinai bus papildytas dar ir 
nauja minimalios algos didinimo ban-
ga. Papildomo batono politikos vyra-
vimas atskleidžia, kad būtų tuščias 
reikalas nuoširdžiai domėtis politikų 
vertybėmis, jų nuostatomis, požiū-
riu į valstybę. Jokių iki šiol neatrastų 
pasaulių neatskleistų ir pokalbiai su 
šiuos politikus renkančiais ar jais besi-
žavinčiais rinkėjais. Nėra jokio bendro 
vertybinio pagrindo, kuriuo remtųsi 
lietuviška politinė bendrija, ir kuri už-
dėtų ribas politinėms deklaracijoms ir 
veiksmams. Politinis „kitas“ nėra mar-
ginalas, kuris dirgintų tvirtas tradici-
nes politines vertybes, drauge skatin-
tų domėtis jo pasaulėžiūra. Jis vyrauja 

bei skatina kalbėti apie politinės tradi-
cijos sugrąžinimą siekiant, kad išliktų 
ir funkcionuotų tai, kas laikoma „nor-
malia“ politika, kuriai svarbus bend-
ras gėris ir valstybės išlikimas. 

Prieš kurį laiką Lietuvoje viešėjęs 
norvegų antropologas Thomas H. Erik-
senas paskelbė žinią, kad globalizaci-
jos akivaizdoje nacionalinės tapatybės 
linkusios konsoliduoti ir naujai telktis. 
Jis taip pat nurodė, kad nepasitvirtino 
prieš trisdešimt metų mokslininkų iš-
sakytos prognozės, esą komunikacijos 
sukursiančios stiprias sub-nacionali-
nes tapatybes, žmones vienijančias pa-
gal jų polinkius ar pomėgius. 

Lietuvos nuromantintoje tikrovėje 
ypač ryškus tradicinių tapatybių at-
naujinimo poreikis. Anksčiau ar vėliau 
bendro nesaugumo akivaizdoje naujų 
prasmių įgaus nacionalumas, krikščio-
niškos bendruomenės ar šeima. 

Socialiniai tinklai iš tiesų nesukū-
rė jokių stiprių naujų tapatybių. Ta-
čiau jie kuria kompensacinių saugių 
bendrijų reiškinį. Jie leidžia žmogui 
susikurti aplinką, saugią nuo agresy-
vaus ar vertybiškai disonuojančio, ne-
suvaldyto „kito“ ir „kitoniško“. Juose 
formuojasi specifinė sąlygiško pasiti-
kėjimo ir geranoriškumo erdvė, į kurią 
savavališkai negali įsiveržti neatpa-
žintas asocialas ar agresorius. 

Neabejotina, jog taip suprasti socia-
liniai tinklai tėra vien protezas bend-
rijos, kurioje fiziškai susitinka ir sau-
giai bendrauja žmonės. Tačiau šiuo 
metu jie yra labai svarbūs ir reikalingi 
pasaulyje, kuriame randasi pernelyg 
daug kitoniškumo ir nesaugumo. Jie 
padeda žmonėms pasaulyje, kuriame 
beveik nebeįžvelgiami anksčiau vyravę 
bendruomeniniai ryšiai. Jie veikia kaip 
gelbėjimosi šiaudas paprastiems žmo-
nėms, o ne įvairove ir įprastas norma-
lumo ribas peržengiančiu „kitonišku-
mu“ besidomintiems mokslininkams. 
Galima prognozuoti, kad socialiniai 
tinklai atmirs, kai žmonės išmoks su-
valdyti savo aplinkoje įvairovę ir kito-
niškumą. Tai yra – kai sustiprins to-
kias tradicines bendrijas kaip tauta, 
parapija ar šeima, ir sukurs naujas 
bendruomeniškumo tapatybes. 	
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Šiame straipsnyje1 kalbėsime apie Vilniaus psichiatri-
nės ligoninės (Vasaros gatvėje) gyvenimą pokario me-
tais (1944–1950). Tačiau su pagrindiniais šio gyvenimo 
dalyviais – pacientais – skaitytojai susidurs tik epizodiš-
kai ir netiesiogiai. Daugiausia jie sušmėžuos kaip (poli-
tikos, eksperimentų, interesų) objektas. Ne subjektas. 
Dėl to apmaudu: Lietuvos psichiatrijos istorijai ir taip 
skirta nedovanotinai mažai dėmesio, o apie psichikos li-
gonių gyvenimą – jų gydymo sąlygas, (ne)priežiūrą, po-
žiūrį į juos ir jų požiūrį į kitus, elgesį su jais ir jų elgesį 
su kitais, jų poreikius, norus ir mintis – faktiškai neži-
nome nieko. Bet pradėjęs domėtis sovietmečio psichiat-
rijos istorija Lietuvoje ir įlindęs į pokario periodą, kak-
tomuša atsitrenkiau į neišvengiamą to meto politinių 
procesų sieną. Jos nepramušęs, nepasieksi ir pacientų.

Tad šis straipsnis yra bandymas išdaužti skylę sie-
noje: karo metais viena kitą keitusios sovietų ir nacių 
okupacijos diktavo psichiatrinės ligoninės kasdienybę 
ir nulėmė pokarinę raidą. Čia į sceną pirmiausia iškyla 
gydytojai psichiatrai, valdžios deleguoti realizuoti po-
litinės valios, mėginę pasirūpinti savais interesais ar 
tiesiog bandę nepražūti politinėse audrose. Kaip jiems 
sekėsi – sužinosime narpliodami tris pokario metų bau-
džiamąsias bylas.

Nuo Antrojo pasaulinio karo pradžios Vilniaus psi-
chiatrinės ligoninės likimą lėmė bendra Vilniaus kraš-
to ir Lietuvos istorijos eiga, kurią geriausiai atspindi 
kintantys ligoninės pavadinimai: Państwowy szpital 
psychjatryczny w Wilnie nuo 1939 m. lapkričio pavirto į 
Valstybinę Vilniaus psichiatrinę ligoninę, nuo 1941 m. 
spalio – į Psychiatrisches Krankenhaus in Wilna, nuo 
1944 m. rugpjūčio – į Vilniaus psichiatrinę ligoninę, o 
nuo 1945 m. jai pridėtas žodis Respublikinė.

pRoGnosis pessiMa et theRapia nuLLa2

Medicinos istorija (daugiausia jos pačios atstovų pa-
stangomis) paprastai yra pristatoma kaip pažangių idė-
jų ir mokslo laimėjimų nulemtas nuolatinis progresas. 
Šio progreso jausmo, o taip pat priskiriamos žinojimo 

galios psichiatrai ilgą laiką labai stokojo. Kitaip ta-
riant, šiuolaikinės psichiatrijos kaip visavertės atšakos 
įsit virtinimas medicinoje XX a. pirmoje pusėje nebuvo 
toks akivaizdus ir savaime suprantamas. Tuo metu vis 
dar tęsėsi XIX a. prasidėjusios psichiatrų pastangos 
sukurti psichiatriją kaip mokslinę medicinos atšaką, 
o tam reikėjo aiškios ligų klasifikacijos, diagnostikos 
ir efektyvių gydymo metodų. Būtent trečiojo elemen-
to vystymas buvo kebliausias ir keliantis didžiausius 
galvos skausmus: nepajėgdami išgydyti psichikos ligo-
nių, psichiatrai žmonių akyse negalėjo tapti gydytojais, 
kurių pagrindinis skiriamasis ir jų autoritetą užtikri-
nantis bruožas – gebėjimas padėti sergančiajam. Nuo 
senų senovės, o ypač nuo XVIII a. ieškota įvairiausių 
būdų, kaip pagelbėti psichikos sutrikimų turintiems 
žmonėms. Tačiau dažnai tai primindavo (ar iš tiesų ir 
išvirsdavo) į primityvų kankinimą ir eksperimentavimą 
su žmogaus kūnu ir siela. 

Iki pat XX a. trečio ar ketvirto dešimtmečio visame 
pasaulyje dauguma psichikos ligonius laikančių įstaigų 
tebebuvo ne ligoninės, o prieglaudos, skirtos atskirti, 
izoliuoti ir kontroliuoti „pamišėlius“ bei apsaugoti nuo 
jų „sveikąją“ visuomenės dalį. Jos neretai pasižymėdavo 
atsainiu ar net žiauriu elgesiu su ten uždarytais žmonė-
mis, patrimoniniais personalo ir izoliuotųjų santykiais, 
autokratiniu valdymu, uždarumu ir prastomis gyveni-
mo sąlygomis. Apskritai prieškariu daug kur vyravo 
požiūris, kad psichikos ligoniai yra antrarūšiai likimo 
pasmerktieji, verti geriausiu atveju tik užuojautos, bet 
ir jos ne visada sulaukdavo. Pavyzdžiui, psichiatras An-
tanas Smalstys (1889–1971), 1931 ir 1932 m. važinėjęs 
po Lietuvą ir aiškinęsis šių ligonių padėtį, pasakojo: 

Man lankant psichinius ligonius, teko matyti, kad 
jie laikomi gyvulių tvartuose, pakraikėse bei šiaip 

keLi FRaGMentai iš ViLniaus 
psiChiatRinĖs LiGoninĖs GyVeniMo 
Baudžiamosios bylos, jų veikėjai ir ligoninės kasdienybė 1944–1950 m.

Tomas Vaiseta

sovIetIka

1 straipsnis parašytas vykdant podoktorantūros stažuotę pagal Lie-
tuvos mokslo tarybos įgyvendinamą projektą „podoktorantūros (post 
doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“, sutarties nr. 004/55/Mts-
150000-317.

2 Lot. pesimistinė prognozė ir jokio gydymo.
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jiems specialiai įrengtose landynėse. Kartą teko aptik-
ti vieną ramų psichinį ligonį viralinėje net supančiotą 
geležiniais arklių pančiais ir prirakintą prie sienos. 
Pasak kaimynų, jis jau taip užlaikomas apie 10 metų.3

XX a. pradžioje Vakarų pasaulyje vyravo požiūris, kad 
psichikos sutrikimų priežastys esančios biologinės, or-
ganinės, daugiausia susijusios su smegenų ir nervų 
sistemos veikla, todėl gydymo metodai ieškoti ir kurti 
remiantis mikrobiologijos, biochemijos, genetikos ir pa-
našių mokslo sričių naujausiais atradimais. Kiekvieną 
tokį atradimą lydėdavo entuziazmo banga ir neretai 
skubotas bandymas pritaikyti jį psichiatrijai. Pavyz-
džiui, austras Julius Wagneris-Jaureggas, sekdamas 
mikrobiologijos laimėjimais (mikroorganizmų, infekci-
nių ligų sukėlėjų atradimai), kone visą gyvenimą įro-
dinėjo4, kad psichikos ligas galima išgydyti sukeliant 
karščiavimą. Taip išplito jo sugalvoti gydymo būdai, 
kai psichikos ligonis dirbtinai užkrečiamas infekcine 
liga, pavyzdžiui, šiltine ar maliarija. Dalis psichiatrų 
taip pat entuziastingai sutiko žinias apie kitus naujus 
gydymo būdus, nors jie ir atrodė drastiški, visų pirma – 
insulino komos (1933) ir elektrošoko (1938) terapinis 
taikymas. Nors ir sulaukdami kritiškos bei skeptiškos 
reakcijos, pastarieji gydymo metodai gana sparčiai plito 
po pasaulį ir tai veikiausiai liudijo ne apie jų efektyvu-
mą, o apie psichiatrų bendruomenėje ilgus metus vyra-
vusį kritinį „tikrų“ gydymo metodų poreikį. 

Britų psichiatro Williamo Sarganto atsiminimai, ko 
gero, apibendrina didžiosios to meto psichiatrų pro-
fesinės savimonės ir savivertės būklę: anot jo, iki pat 
1930 m. kone vienintelis vilčių teikiantis rimtų psichi-
kos ligų (konkrečiai smegenų sifilio) gydymo metodas 
buvo minėtasis dirbtinis susargdinimas maliarija, nors 
jį ir lydėjo didelis mirčių skaičius. Situacija buvo tokia 
desperatiška, kad kai kurios ligoninės Anglijoje ir Ame-
rikoje, užuot bandžiusios gydyti, ėmė laikytis „trijų S“ 
principo: apsaugoti ligonį nuo badavimo (angl. star-
ving), nemigos (angl. sleeplessness) ir savižudybės (angl. 
suicide). Todėl nenuostabu, kad pasiūlyti nauji fiziniai 
gydymo metodai (insulino koma ir elektrošokas) atrodė 
kaip „palengvėjimas“5.

Šį „palengvėjimą“ Lietuvos psichiatrijos istorijoje 
iliustruoja 1943 m. publikuotas Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto Nervų ir psichinių ligų klinikos vedėjo psi-
chiatro Viktoro Vaičiūno straipsnis6. Jis rašo, kad „šian-

dien nebegalima būti skeptiku ir sakyti psichinių ligų 
atsitikimais prognosis pessima et therapia nulla, nes 
mes vis dažniau matome, kad nuo pavartotos vienos ar 
kitos gydymo priemonės psichikos ligos eiga trumpėja 
ir psichinis ligonis visai pasveiksta arba įgauna gerą ir 
ilgą remisiją, kuri bent praktiškai prilygsta sveikatai“7. 
Tačiau straipsnio tonas ir turinys byloja, kad tai yra ne 
kas kita kaip diskusija su skeptikais, kurie vis dar su-
daro daugumą. Vaičiūnas vardija „visą eilę“ priemonių 
ir būdų psichikos ligoniams gydyti8, siekdamas skaity-
tojus (šiuo atveju gydytojų bendruomenę9) įtikinti, kad 
psichiatrai gydo ir „daugiau ar mažiau“ pagydo psichi-
kos ligonius taip, kaip yra pagydomi somatiniai ligoniai: 
„Tad šituo požvilgiu išeitų, kad nėra ypatingo skirtumo 
tarp psichiatrų ir kitų specialistų, pvz., internistų ir 
chirurgų“10. Tačiau tekste pabrėžiamas entuziazmas ir 
siekis apginti savo teisę būti laikomiems medicinos at-
stovais daugiausia pasako apie varganą to meto psichi-
atrijos terapinę būklę ir psichiatrų norą pagaliau tapti 
„tikrais“ gydytojais, atsikratyti to „ypatingo skirtumo“ 
nuo kitų specialistų. Neseniai išrasti nauji gydymo bū-
dai stipriai žadino šią viltį. 

„MoksLo“ entuziastai  
naCių poLitikos Fone

Prieškario Lietuvos psichiatrus labai greitai pasiek-
davo teorinės žinios apie naujus gydymo metodus ir jie 
nedelsdami imdavosi jas pritaikyti praktiškai. Tad Lie-
tuvos psichiatrai neatsiliko nuo Vakarų Europos psichi-
atrijos tendencijų ir palaikė su ja tam tikro lygio ryšius. 
Pavyzdžiui, gydymas insulino šokais VDU Nervų ir psi-
chinių ligų klinikoje pradėtas taikyti 1934 m. – taigi tuo 
metu, kai jis ėmė sklisti ir po kitas Vakarų pasaulio ša-
lis. Šį gydymo būdą atvežė klinikos asistentas Vytautas 
Bendoravičius po apsilankymo mokslinėje komandiruo-
tėje Vienoje11. Vilniaus psichiatrinėje ligoninėje kitas 
naujovių mėgėjas psichiatras Smalstys pradėjo taikyti 
elektros šoką psichikos ligoniams gydyti praėjus pusant-
rų metų nuo viešo šio metodo pristatymo. Netrukus 
tam reikalingą aparatą ėmė siūlyti vietos gamintojai12. 

Tačiau tokia naujovių praktinio įgyvendinimo spar-
ta ne mažiau byloja apie kai kurių vietos psichiatrų 
„mokslinį“ entuziazmą ir galbūt nepakankamą kritiš-
kumą. Išdėstytas prieškario psichiatrijos terapinio efek-

toMas Vaiseta

3 antanas smalstys, „psichiatrinė pagalba Lietuvoje“, in: Viktoras Vai-
čiūnas (red.), Penktojo Lietuvos gydytojų kongreso darbai, kaunas: Lie-
tuvos gydytojų sąjungos centro valdybos leidinys, 1937, p. 154.

4 Beje, įrodinėjo tiems laikams įtikinamai – gavo nobelio premiją.
5 William sargant, The Unquiet Mind: The Autobiography of a Physi-

cian in Psychological Medicine, London: heinemann, 1967, p. x–xi.
6 Viktoras Vaičiūnas, „psichinių ligonių gydymas“, in: Lietuviškoji me-

dicina, 1943, nr. 1–2, p. 6–21.
7 Ibid., p. 8.
8 Be anksčiau minėtų gydymo būdų (hyperterminės terapijos, insuli-

no šokų, elektrošoko), Vaičiūnas taip pat pamini „priežastinį gydymą“, 
„gydymą sedativa‘is bei hypnotica‘is“, hidroterapiją, darbo terapiją, 
psichoterapiją.

9 straipsnis parengtas pagal Vaičiūno pranešimą, 1942 m. gruodžio 
22 d. skaitytą Vdu klinikų gydytojų susirinkime, dalyvaujant kauno 
medicinos draugijos nariams.

10 Ibid., p. 18.
11 Ibid., p. 12.
12 Ibid., p. 14.
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etniniu pagrindu, Felderis prieina pacitavęs Matulionio laišką general-
komisarui (laisvas vertimas): „aš klausiu Generalkomisaro, ar jis galėtų 
įsakyti, kad visi pacientai (užsieniečiai), kurie yra ne iš Lietuvos, būtų 
išgabenti į jų ankstesnes gyvenamąsias vietas, nes maistas ir rūpinima-
sis sergančiaisiais reikalauja didelių išlaidų“. istorikas pastebi, kad visi 
sąraše pateikti pacientai buvo ne lietuviai, tačiau ar to užtenka minėtai 
išvadai padaryti, jei vis dėlto kalbama ne apie „ne lietuvius“, o apie gy-
ventojus „ne iš Lietuvos“? (ibid., p. 256).

13 aurimas andriušis, algirdas dembinskas, „psychiatric euthanasia 
in Lithuania during nazi occupation“, in: International Journal of Men-
tal Health, 2006, t. 35, nr. 3, p. 83–84. 

14 Ibid., p. 87–88.
15 Björn M. Felder, „euthanasia, human experiments, and psychiatry 

in nazi-occupied Lithuania, 1941–1944“, in: Holocaust and Genocide 
Studies, 2013, t. 27, nr. 2, p. 266–267.

16 Ibid., p. 262.
17 pavyzdžiui, išvadą, kad Matulionis prašė ligonines de facto išvalyti 

cientais reikėtų vadinti eksperimentu su žmonėmis. Tai 
galėjo nemažą jų dalį privesti prie mirties16. 

Lieka neaišku, kiek būta sąmoningo piktavališkumo, 
o kiek – aklo tikėjimo „moksliniais laimėjimais“, nes ir 
Smalstys, ir Indrašius pasižymėjo polinkiu išbandyti 
įvairias naujoves. Šiaip ar taip tenka sutikti su Felde-
riu, kad čia atsiskleidė tuo metu gan įprastas požiūris 
į psichikos ligonį kaip į antrarūšį. Paradoksalu, kad to-
kios išvados peršasi kalbant apie Smalstį – psichiatrą, 
kuris bene pirmasis tarpukario Lietuvoje prabilo apie 
blogas psichikos ligonių gydymo ir gyvenimo sąlygas 
(prisiminkime aukščiau pateiktą citatą).

BaudžiaMoji ByLa nR. 1

Kai kurios vokiečių istoriko interpretacijos kelia abejo-
nių ir turėtų būti dar tikrinamos17, o vietomis autorius pa-

tyvumo ir psichiatrų profesinės savimonės įvertinimas 
padeda ne tik suprasti psichiatrijos raidą po Antrojo 
pasaulinio karo, bet ir, ko gero, leidžia bent papildyti 
supratimą, kas dėjosi Vilniaus psichiatrinėje ligoninėje 
per karą (pirmiausia – nacių okupacijos laikotarpiu). 

Nors nacių okupacijos periodas nėra šio straipsnio 
tema, o pati problema tik pradedama tirti, jos negalima 
apeiti nepaminėjus, nes ji turėjo lemiamos reikšmės li-
goninės istorijai pokario metais ir padiktavo pagrindi-
nius mūsų teksto siužetus. Skirtingai nei vėlesnis lai-
kotarpis, ligoninės gyvenimas nacių okupacijos metais 
yra sulaukęs tam tikro mokslininkų susidomėjimo. Šį 
tarpsnį tyrinėję Lietuvos psichiatrai rašo, kad naciai 
1941 m. rugsėjo 1 d. iš Suvalkų Kalvarijos psichiatrinės 
ligoninės išvežė ir sušaudė 109 žydų tautybės pacien-
tus. Toks pat likimas spalį ištiko Vilniaus žydų ligoni-
nės Psichinių ligų skyriuje gulėjusius žmones. Taip pat 
pasitaikė pavienių atvejų, kai žydų tautybės pacientai 
iš Vilniaus psichiatrinės ligoninės buvo išvežti į Pane-
rius13. Tačiau, jų teigimu, daugiausia tuometinio vy-
riausiojo sveikatos valdybos valdytojo Balio Matulionio 
ir dalies visuomenės pastangomis pavyko išvengti ma-
sinių ne žydų tautybės psichikos ligonių žudynių14. 

Tačiau vargu ar tai yra pilnas ir tikslus to meto psi-
chiatrijos ligoninių gyvenimo vaizdas. Autoriai pernelyg 
kliaujasi paties Matulionio atsiminimais, o kitą svarbų 
aspektą tik pamini, bet neišplėtoja: ligoninėse labai trū-
ko maisto, o vokiečiai draudė didinti ligoniams skirtą 
maisto davinį. Šį klausimą gvildenęs vokiečių istorikas 
Björnas M. Felderis prieina prie išvados, kad badmiria-
vimas Lietuvos psichiatrijos ligoninėse buvo sąmoningai 
nacių vykdytos psichikos ligonių „eutanazijos“ pasekmė. 
Pasak jo, tokiu būdu per visą nacistinės okupacijos lai-
kotarpį mūsų šalyje galėjo būti numarinta nuo 1200 iki 
1500 psichikos ligonių. Felderio tvirtinimu, lietuviai ne-
sipriešinę šiai politikai, o Matulionis netgi prašė vokiečių 
„išvalyti“ ligonines nuo ne lietuvių tautybės pacientų15. 

Kai kurie vietiniai gydytojai pasinaudojo susidariusia 
situacija (ar tiesiog ją ignoravo) ir tęsė gydymą „nova-
toriškais“ metodais. Istoriko teigimu, tuometis Vilniaus 
psichiatrinės ligoninės direktorius Smalstys ir gydyto-
jas Napoleonas Indrašius (1905–1984) taikė elektrokon-
vulsinę terapiją, nors absoliučios daugumos pacientų 
svoris dramatiškai krisdavo (vyrai sverdavo ne daugiau 
50–60 kg, moterys – ne daugiau 40 kg). Jo manymu, tokį 
šaltakraujišką gydytojų elgesį su fiziškai išsekusiais pa-

psichiatras napoleonas indrašius su pacientu. iš Vytauto 
indrašiaus knygos Indrajos motinėlės vaikai (2013)
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siduoda pagundai sutirštinti spalvas18. Vis dėlto akivaiz-
du, kad Vilniaus psichiatrinės ligoninės gydytojų veikla 
nacių okupacijos metais turėjo pasekmių pokario metais. 

Jau 1944 m. gruodį sovietų saugumas areštavo bu-
vusį ligoninės direktorių Smalstį, kuris po grįžimo į 
ligoninę19 nespėjo išdirbti nė dviejų savaičių. Jo bylą 
galėtume laikyti klasikiniu pavyzdžiu, kad sovietams 
rūpėjo ne tik ir ne tiek išsiaiškinti žydų ir kitų nacių 
organizuotų masinių žudynių dalyvius, o surasti ir nu-
teisti „liaudies priešus“, t. y. sovietinei valdžiai neįti-
kusiuosius. Smalstys pirmiausia buvo apkaltintas tuo, 
kad ligoninėje iš personalo darbuotojų sukūrė „nelega-
lią kontrrevoliucinę organizaciją“, kurios nariai 1941 m. 
birželio 22 ir 23 d. Kosciuškos ir Antakalnio gatvėse ap-
šaudę besitraukiančius Raudonosios Armijos dalinius, 
sulaikę ir Gestapui perdavę 3 ligoninėje dirbusius sovie-
tinius aktyvistus, o taip pat vokiečiams pranešę apie 12 
raudonarmiečių buvimo vietą. Ir tik tuomet tarp kalti-
nimų paminima, kad Smalsčio nurodymu iš ligoninės 
kelis kartus buvę išrašyti gydymo nebaigę žydų tauty-

bės pacientai, kuriuos nuveždavę į getą ir vėliau bent 
dalis jų buvę sušaudyti Paneriuose. Taip pat Smalstys 
apkaltintas tuo, kad 1941–1942 m. nutraukė keliolikos 
psichikos ligonių gyvybes, taikydamas elektrošoką arba 
skirdamas neleistinai didelę dozę stipriai veikiančių 
narkotinių medžiagų (skopolamino ir morfijaus)20.

toMas Vaiseta

18 Citata iš straipsnio: „elektrošokas ir piroterapija liko siaubingomis 
Vilniaus psichiatrinės ligoninės paslaptimis [karo metais]...“ (ibid., p. 
262). ar iš tikrųjų šių gydymo metodų taikymą galime vadinti „siaubin-
gomis paslaptimis“, jeigu smalstys 1942 m. vasarą gydymą elektrošo-
ku demonstravo viešai gydytojų bendruomenei? (žr. Viktoras Vaičiū-
nas, op. cit., p. 14).

Buvęs ligoninės direktorius buvo nuteistas 20 metų 
katorgos darbų ir išvežtas į Vorkutos lagerį. Iš ten pa-
leistas 1954 m. – taigi lageryje praleido apie dešimt 
metų. Grįžęs į Lietuvą Smalstys siekė reabilitacijos, 
tačiau pirmieji bandymai buvo nesėkmingi ir valdžios 
išteisinimo jis sulaukė tik 1969 m. Jo baudžiamojoje by-
loje saugomi dokumentai, atspindintys šias ilgametes 
pastangas, mums daugiausia padeda sužinoti ne apie 
tikrąją jo veiklą nacių okupacijos metais, o apie sovietų 
politikos pokyčius: jam mesti kaltinimai dėl antisovieti-
nės veiklos buvo paneigti, todėl juos veikiausiai turėtu-
me laikyti politiniais sumetimais sukurta fikcija. 

Smalsčio atsakomybė už „nugydytus“ išsekusius li-
gonius ir anksčiau laiko išrašytus žydų tautybės paci-
entus taip pat galiausiai buvo paneigta. Tačiau reabi-
litacijos dokumentuose išdėstyti argumentai neatrodo 
neginčijami ir susidaro įspūdis, kad tai buvo antraeiliai 
klausimai. Štai vienas svarbiausių dokumentų – psichi-
atrės Juzės Andriuškevičienės atlikta teisminės psichi-
atrinės ekspertizės aktas. Ji išnagrinėjo 1941–1944 m. 
ligoninėje gulėjusių pacientų ligos istorijas ir kitus do-
kumentus. Paneigdama Smalsčio kaltę ji rašo:

Labai detaliai išanalizavus mirusiųjų ligos istori-
jas nebuvo konstatuota, kad pavojingi gyvybei gydy-
mo metodai būtų taikomi be medicininių parodymų. 
Elektrotraukulinė terapija psichinių ligonių gydymui 
jau plačiai buvo taikoma nuo 1938 metų. Lietuvoje 
taip pat psichiniai ligoniai buvo gydomi elektros šo-
kais prieš Didįjį Tėvynės karą. [...]

Vokiečių okupacijos metais, nesant kitų medika-
mentų, gydymas elektros šokais buvo labiausiai prak-
tikuojamas psichiatrijoje.21

Tačiau akcentuodama, esą elektrošokas nebebuvęs 
naujas gydymo metodas (taigi negali būti traktuoja-
mas kaip eksperimentas), ekspertė kažkodėl nesiima 
įvertinti, ar normaliomis sąlygomis taikomas nemažos 
fizinės ištvermės reikalaujantis gydymo metodas tinka 
tuo atveju, kai, jos pačios pateiktu aprašymu, „besigydą 
ligoniai buvo labai išsekę, sulysę, kai kurie suaugę  ligo-
niai sverdavo vos po 32–46 kilogramus“22. Ji tik kons-
tatuoja, kad iš tikrųjų „[k]artais šokai buvo daromi so-
matiškai silpniems, labai išsekusiems ligoniams, todėl 
keletas ligonių mirė tą dieną, kada jiems darytas elekt-
ros šokas“, bet atsakomybė – ji leidžia suprasti – tenka 
ne gydytojams, o tam, kad „šis gydymo metodas dar 
nebuvo gerai ištobulintas ir ištirtas“23 (tad gal vis dėlto 
erdvės eksperimentams buvo?). 

19 priartėjus frontui buvo iš jos pasitraukęs.
20 Lietuvos ypatingasis archyvas, (toliau – LYA), f. k-1, ap. 58, b. p-

11430-Li, l. 63–63atv.
21 Ibid., l. 130.
22 Ibid., l. 130.
23 Ibid., l. 132.

Lietuvoje gamintas aparatas elektrošokams sukelti. prie nuotraukos 
pateiktas toks aprašas: „transformuojąs tinklo kintamąją srovę iš 
220 voltų įtampos į 120 bei įgalinąs ją reguliuoti iki nulio. Be to, 
šitas aparatas turi laiko jungiklį, kuris leidžia reguliuoti laiką po 
0,25 sek., ir ampermetrą iki 2-jų amperų su smulkiu suskirstymu“. 
iš Lietuviškoji medicina (1943 m. sausio–vasario mėn., nr. 1–2)
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O atmesdama liudytojų parodymais paremtus kal-
tinimus, kad ligoniai būdavę numarinami suleidžiant 
dideles dozes (po 5 gr.) skopolamino ir morfijaus, An-
driuškevičienė rašo, jog „išanalizavus visų mirusių li-
gonių ligos istorijas, nersata [sic] duomenų, kad tokios 
didelės dozės minėtų medikamentų būtų leidžiamos“24. 
Tačiau kyla klausimas, kodėl patyrusi teisminės psichi-
atrinės ekspertizės specialistė nesuabejojo ligos istorijų 
įrašais – juk teoriškai nesunku įtarti, kad eksperimen-
tiniais sumetimais dideles dozes ligoniams leidusieji 
gydytojai galėtų to dokumentuose nefiksuoti?

ĮtaMpa, deMoRaLizaCija iR keRštas?

Šių svarstymų neužtenka nei patvirtinti, nei paneigti 
psichiatro Smalsčio kaltės dėl taikyto eksperimentinio 
gydymo ir jo vaidmens žydų žudynėse. Bet norime at-
kreipti dėmesį, kad jo bylos baigtį vis dėlto lėmė politinė 
situacija, o išsiaiškinti tiesą, regis, mažai kam rūpėjo. 
Kitaip tariant, Smalsčio likimas tebuvo politinių ma-
nipuliacijų objektas. Vis dėlto jo baudžiamoji byla yra 
geras šaltinis mėginant suprasti, kokia atmosfera ga-
lėjo vyrauti karą ir okupacijas išgyvenusioje Vilniaus 
psichiatrinėje ligoninėje.

Naują sovietų okupaciją miestas ir ligoninė pasitiko 
karo paliktais ryškiais randais: apgriauti pastatai, tuštė-
jantys gyvenamieji namai ir suardyti žmonių santykiai. 
1939 m. į Vilnių grįžę lietuviai turėjo dirbti su seniai čia 
įsikūrusiais lenkais, baltarusiais, žydais ir kitų tautybių 
atstovais. Tautiniai ar kaip tautiniai atrodę socialiniai 
konfliktai (kam galėtų būti lengva pripažinti naujus 
šeimininkus ir užleisti vadovaujančius postus, pavyz-
džiui, psichiatrinės ligoninės direktoriaus kėdę Smals-
čiui?) vertė žmones žiūrėti vienus į kitus kaip į priešus. 

Įtampą stipriai padidino sovietai, sukūrę klasinius 
priešus, vėliau – naciai, suradę rasinius priešus, ir ga-
liausiai vėl sovietai – grįžę prie klasinių priešų paieškų. 
Dar pridėkime išgyvenamas represijas, baimę, nežino-
mybę, artimųjų netektis, fizinius (alkio, skausmo, ligų) 
išbandymus, prarastą normalų gyvenimą ir gyvena-
mąją vietą, pastangas prisitaikyti prie valdžios kaitų 
ir moralinius sprendimus, ir tada, ko gero, vis dar bus 
sunku įsivaizduoti, kokia turėjo vyrauti atmosfera to-
kioje žmonių bendruomenėje kaip ligoninė. 

Be to, ir taip sunkiomis sąlygomis dirbantis psichiat-
rinės ligoninės personalas karo metais turėjo kasdien 

matyti badmiriaujančius ligonius, rūpintis savų pačių 
išgyvenimu ir atsilaikyti prieš nacių užmačias. O atsi-
laikė, regis, ne visi. Iš Smalsčio baudžiamojoje byloje 
įsegtų 1946 m. tardymo parodymų aiškėja, kad dalį 
ligoninės sanitarų ir kitų darbuotojų naciai įtraukė į 
akcijas prieš žydus. Pasiųsti į „lietuvių policiją“, jie da-
lyvavo išvarant žydus iš namų Vokiečių gatvėje ir išve-
žant vyrus į Lukiškių kalėjimą. Parodymai nesutampa, 
bet veikiausiai bent keli iš jų vėliau padėjo vokiečiams 
apklausti sulaikytuosius kalėjime25. Taigi ligoninės per-
sonalą slėgė ir nusikaltimo paslaptis.

Todėl pirmiesiems pokario metams apibūdinti labiau-
siai tiktų milžiniškos įtampos ir demoralizacijos žodžiai. 
O tai žmones galėjo privesti prie įvairiausių poelgių, 
pavyzdžiui, keršto. Kaltinimus Smalsčiui vertinti ne-
patikliai verčia ne tik tas faktas, kad jie buvo naudo-
jami kaip politinis sovietų įrankis, bet ir liudytojai, ku-
rių parodymai buvo lemiami. Reabilituodamas Smalstį 
1969 m. prokuroras pastebėjo, kad teismas didžiąją 
dalį kaltinimų grindė liudininkų V. Pieskovo ir Stasio 
Cvinaro parodymais. Pirmasis pasirodė esąs buvęs li-
goninės direktorius, kurį pakeitė Smalstys, o antrasis – 
Pieskovui artimas žmogus, taip pat neigiamai vertinęs 
naująjį direktorių26. Pats Smalstys savo skunde taip 
pat mini, kad kai po Vilniaus atgavimo buvo paskirtas 
ligoninės direktoriumi, didžioji dalis personalo buvo 
baltalenkiai, kurie buvo nusiteikę prieš jį kaip lietuvį27. 
Jis neneigė, kad dvi dešimtys žydų buvo anksčiau laiko 
išrašyti iš ligoninės, bet tikino, kad tai padaryta vokie-
čių nurodymu, kuriam pasipriešinti jis negalėjęs. Pro-
kuroras pridūrė, kad tas pats Pieskovas buvo pranešęs 
Gestapui apie slepiamus žydus ir būtent tai paskatino 
nacius atkreipti dėmesį į ligoninę. Teigiama, kad tai 
prisipažino ir pats Pieskovas28.

Keršto ir Smalsčio nekaltumo motyvą labai palaiko 
psichiatrai, kuriantys jo, kaip Lietuvos psichiatrijos 
korifėjaus, įvaizdį29. Tokį patį požiūrį į Lietuvos psi-
chiatrijos istoriją palaikančiame žurnale Psichiatrijos 
žinios prieš keletą metų buvo publikuoti beveik pusę 
amžiaus Utenos psichiatrinėje ligoninėje dirbusios gy-
dytojos Zojos Petuchovskajos atsiminimai. Ji prisiminė 
ir čia dirbusį Smalstį:

Jis pasakojo, kad ligoninėje [Vilniaus psichiatrinė-
je, – T. V.] vienoje palatoje laikė keletą sužeistų rusų 
kareivių, o ant palatos durų užrašė, kad ten gydomi 
sergantieji tuberkulioze. Vokiečiai labai bijojo užsi-

keLi FRaGMentai iš ViLniaus psiChiatRinĖs LiGoninĖs GyVeniMo

24 Ibid., l. 131.
25 Ibid., l. 157–180.
26 Ibid., l. 272.
27 Ibid., l. 113.
28 Ibid., l. 125.
29 1990 m. specialiai psichiatrijos temai skirtame žurnalo Sveikatos 

apsauga numeryje du žymūs psichiatrai Valentinas Mačiulis ir jonas 
šurkus rašė: „dar ir šiais laikais a. smalstys neteisingai yra kaltinamas 

net spaudoje. Lenkijos respublikoje (1989 m.), remiantis tendencingu 
buvusio jo bendradarbio V. pieskovo straipsniu, teigiama, kad a. smals-
tys hitlerinės okupacijos metais daug blogo padarė Lietuvos psichiatri-
jai, pakenkė žydų ir lenkų tautybių piliečiams. iš tiesų jis stengėsi iš-
saugoti minėtų tautybių asmenis ir iš dalies jam tai pavyko“ (Valentinas 
Mačiulis, jonas šurkus, „antanas smalstys Lietuvos psichiatrijos istori-
joje“, in: Sveikatos apsauga, 1990, nr. 7–8, p. 45–46). 
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gegužę saugumas areštavo ryškią ir, ko gero, ekscent-
riškiausią ligoninės asmenybę31 – psichiatrą docentą 
Indrašių, vadovavusį ligoninėje veiklą atnaujinusiai 
Vilniaus valstybinio universiteto Medicinos fakulteto 
Nervų ir psichinių ligų katedrai. Kalėjime jis išgirdo 
kaltinimus, kad 1942 m., nuo sausio iki spalio, Vilniaus 
psichiatrinėje ligoninėje taikęs nusikalstamus gydymo 
metodus psichikos ligoniams (elektrošoką ir šiltinę su-
keliančias vakcinas) ir tai galėję lemti jų mirtį32. 

Taigi kaltinimai jau girdėti. Tačiau stebina ir kelia 
įtarimų tai, kad jo veikla nacių okupacijos laikotarpiu 
prisiminta praėjus daugiau nei penkeriems metams po 
Smalsčio arešto. Indrašius ne tik išvengė buvusio savo 
viršininko likimo, bet ir 1944 m. gruodį – kaip tik tuo 
metu, kai Smalstys pateko į kalėjimą – buvo paskirtas 
Vilniaus psichiatrinės ligoninės vieno skyriaus vedėju33. 
Nuo 1945 m. vasario iki lapkričio jis ėjo direktoriaus 
pareigas, o tais pačiais metais tapo Nervų ir psichi-
nių ligų katedros vedėju. Vadinasi, sovietų valdžiai tuo 
metu jis neužkliuvo. Bent iš dalies tai galėtume aiškin-
ti tuo, kad, skirtingai nei Šaulių sąjungai priklausęs 
Smalstys, ideologiškai Indrašius atrodė tinkamesnis: 
dar prieškariu garsėjo laisvamanybės propagavimu, 
simpatizavo kairiųjų idėjoms34, sovietmečiu „pavojin-
gas susidūrimas su gestapu“ buvo tapęs jo asmeninės 
mitologijos dalimi35. 

Tačiau 1949–1950 m. virš Indrašiaus galvos pradėję 
tvenktis juodi debesys nieko gero nežadėjo. Nemalonu-
mų docentas sulaukė jau 1949 m., kai prieš jį pasipylė 
skundai. Juos tikrinusi komisija patvirtino iškeltus fak-
tus, kad Indrašius, gyvendamas ligoninės teritorijoje, 
verčiasi privačia praktika be leidimo, „užsiima sistemi-
niu išgertuvių organizavimu“, netgi sukelia muštynes. 
Penkių ligoninės komunistų rašytuose skunduose jau 
užsimenama ir apie jo veiklą nacių okupacijos metais36. 
Indrašius pakliuvo ir į tuo metu atliktos finansinės revi-
zijos akiratį. Po jos LSSR sveikatos apsaugos ministras 
išleido įsakymą dėl finansinių pažeidimų ligoninėje. 

toMas Vaiseta

krėsti ir į palatą nėjo. Kai rusai po karo grįžo į Lietu-
vą, vienas psichiatras (vėliau tapęs docentu) A. Smals-
tį įskundė, kad šis toje palatoje laikęs kulkosvaidį.30

Taigi įskundimo versija (kas ir kodėl įskundė) varijuo-
ja, tačiau keršto ir nekaltumo motyvai išlieka. Smalstys 
iš tikrųjų galėjo tapti keršto auka – tam priežasčių ne-
trūko. Kita vertus, net atmetus visus kaltinimus, lieka 
pacientų ligos istorijose įrašytas faktas, kad nusilpu-
siems ir badmiriaujantiems psichikos ligoniams buvo 
taikytas elektrošokas. Tai lieka faktu net tuo atveju, 
jei jis vėliau buvo išnaudotas pokarinėse intrigose, sie-
kiant asmeninių ar politinių interesų.

BaudžiaMoji ByLa nR. 2

Pieskovas ir Cvinaras išvyko į Lenkiją, bet intrigos ir 
vidinė kova Vilniaus psichiatrinėje ligoninėje su Smals-
čio byla nesibaigė. O areštų priežastimis ir vėl tapo iš 
nacistinio laikotarpio nudrikę įtarimų šešėliai. 1950 m. 

30 danguolė survilaitė, „iš zojos petuchovskajos prisiminimų“, in: 
Psichiatrijos žinios, 2008, nr. 4 (52), p. 12.

31 Gydytojas Liubomiras Laucevičius pateikia tokią indrašiaus cha-
rakteristiką: „docentas, neuropatologas napoleonas indrašius, visiems 
gerai žinomas, savotiško elgesio, atitrūkęs nuo pasaulio, kartais fan-
tastas, žmogus originalas“ (Gydytojas Liubomiras Laucevičius: gyven-
ti, mylėti, būti mylimam, sudarytoja inga Liutkevičienė, Vilnius: tyto 
alba, 2010, p. 75).

32 LYA, f. k-1, ap. 58, b. d-5478, l. 1.
33 Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro archyvas, (toliau – VPS-

CA), f. 1, ap. 2, b. 1, l. 9atv.
34 su indrašiumi artimai bendravęs ir save jo mokiniu vadinantis 

psichoterapeutas aleksandras alekseičikas prisiminė tokį jų pokalbį: 
„kai žmogiškai mes kalbėjome, tai indrašius sakė, kad prie vokiečių 
smalstys jam sakė: „Girdėjau, girdėjau apie tavo tokias laisvamaniškas, 
beveik tokias bolševikams simpatizuojančias kalbas visokiausias“. jis 
sakė, kad „čia man nieko tokio nebūtų“. pats indrašius man sakė, kad jį 
perspėjo“ (tomo Vaisetos ir arūno Germanavičiaus pokalbis su alek-
sandru alekseičiku, 2014-01-08). jo baudžiamojoje byloje taip pat ga-

lima rasti užuominų, kad Lietuvių aktyvistų frontas ir kai kurie kauno 
universiteto studentai ragino atleisti indrašių iš pareigų ir kaip vieną iš 
priežasčių nurodę, kad jis „linkęs į komunizmą, laisvamanis žmogus“ 
(LYA, f. k-1, ap. 58, b. d-5478, l. 187).

35 žinomas ateistinės propagandos skleidėjas Bronius jauniškis yra 
parašęs apie indrašių apybraižą, kuri keičiant, pridedant ar nutylint 
faktus („faktus“?), buvo pakartotai publikuota skirtinguose leidiniuose. 
Vienoje iš šios apybraižos versijų yra išlikęs toks tikras ar tariamas in-
drašiaus susidūrimas su Gestapu: „iš kažkur pasklido kalbos, kad jis – 
bolševikas. kai kas pranašavo, kad jį sušaudys kartu su žydais. Gandai 
pasitvirtino, kai napoleoną iškvietė į gestapą“. toliau apybraižoje at-
kuriamas psichiatro pokalbis su Gestapu, kuriame jis įrodinėja, kad yra 
laisvamanis, bet nepriklauso komunistų partijai (Bronius jauniškis, „do-
cento kelias“, in: Leninietis, 1980-11-13, nr. 135 (4082), p. 2). Visai sup-
rantama, kodėl toks ne visai didvyrišką docento laikyseną atspindintis 
dialogas iš vėliau spausdintos apybraižos versijos dingo (žr. Bronius jau-
niškis, „anatomijos egzaminas“, in: Nemunas, 1982, nr. 6, p. 21–23). 

36 LYA, f. k-1, ap. 58, b. d-5478, l. 167.

Respublikinės Vilniaus psichoneurologinės ligoninės dispanserinio 
stacionaro ir ii moterų skyriaus pastatas (1959). iš jono šurkaus 
knygos Psichiatrijos vystymasis Lietuvoje [rankraštis]: disertacija 
medicinos mokslų kandidato laipsniui įgyti (ii dalis, 1960)
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Jame, be kita ko, ministras įsako iš ligoninės teritorijoje 
gyvenančio docento Indrašiaus išieškoti buto užmokestį 
už 1949 m., o taip pat iškelti klausimą dėl jo iškėlimo 
iš ligoninės37. 

Apskritai atrodo, kad sveikatos apsaugos ministras 
Bronislavas Penkauskas buvo nusiteikęs susidoroti su 
Indrašiumi. 1950 m. balandį jis surašė labai neigiamą 
Indrašiaus charakteristiką: esą dirbdamas ligoninės 
direktoriumi sugriovė ligoninės darbą ir ūkine, ir me-
dicinine prasme, sulaukė papeikimų dėl grubaus elge-
sio su ligoniais, darė politinių klaidų (pavyzdžiui, per 
paskaitas pasakojo apie „sovietiniam mokslui svetimą 
buržuazinio profesoriaus Rozės darbą apie Pilsudskio 
smegenis“38), užsiėmė privačia praktika ir kt.39

Svorio kaltinimams pridėjo tai, kad užvedus baudžia-
mąją bylą saugumas gavo iš SSRS Medicinos moks-
lų akademijos atstovų sudarytos komisijos ekspertizės 
aktą, skelbusį, kad „Vilniaus psichiatrinėje ligoninėje 
taikyti elektrošoką ne tik nebuvo būtina, bet ir atskirais 
atvejais kenksminga“ ir „[a]tskirais atvejais galima tie-
siogiai susieti ligonio mirtį su taikytu gydymu“40. Pana-
šių išvadų priėjo ir vietoje sudaryta antra komisija. 

Tad oficialiuose dokumentuose išguldyti kaltinimai 
skambėjo ne mažiau grėsmingai nei Smalsčio atveju. 
Tiesa, trūko ryškesnio „antisovietinės veiklos“ motyvo 
(ar ne todėl kabinėtasi prie jo postringavimų apie Rosę 
ir Piłsudskio smegenis?). Tačiau, nepaisant kaltinimų 
rimtumo, Indrašiui visą vasarą prasėdėjus kalėjimo rū-
siuose rudenį byla ėmė bliūkšti. Spalį saugumo surašy-
tame nutarime jau akivaizdžiai abejojama jo kalte. Ne-
trukus byla buvo nutraukta, o Indrašius – paleistas.

Akivaizdūs du faktoriai, paveikę įvykių eigą būtent 
tokia linkme. Pirmasis – liepos mėnesį LSSR saugumo 
ministrui VVU Medicinos fakulteto dekano Jono Kai-
riūkščio parašytas laiškas. Jis tvirtino, kad Indrašių 
pažįsta „kaip progresyvaus požiūrio žmogų, kovojusį 
dar smetoninio režimo laikais už materialistinę pasau-
lėžiūrą ir jau tada vedusį antireliginę propagandą“ ir 
kad jie kartu nacių okupacijos laikais už savo „progre-
syvias idėjas“ („už materialistinius ir komunistinius 
įsitikinimus“) buvo atleisti iš VDU. Dekanas pabrėžė, 
kad Indrašius laikosi „Mečnikovo, Mičiurino ir Pavlovo 
mokymo“, taigi ideologiškai yra nepriekaištingas41.

Antrasis akivaizdus faktorius – iš Vorkutos lagerio ap-
klausai etapuotas Smalstys. Jis (minimi ir kiti liudyto-

jai) patikino, kad Indrašius savarankiškai nespręsdavo, 
ar skirti elektrošoką ir kitus aktyvius gydymo metodus. 
Tai esą priklausė Smalsčio ir vėliau į Lenkiją išvykusio 
skyriaus vedėjo Januškevičiaus kompetencijai42. 

Veikiausiai būta ir dar kelių priežasčių, kodėl Indra-
šius nebuvo nuteistas ir išsiųstas į lagerį. Viena jų – hi-
potetinė, sunkiai įrodoma. Iš kelių kalbintų pašnekovų, 
asmeniškai pažinojusių šį gydytoją, užuominų atrodo, 
kad Indrašius pažinojo ir galėjo net gydyti vieną ar kitą 
to meto aukščiausiąjį šalies pareigūną. Šios pažintys 
galėjo praversti į bėdą pakliuvusiam psichiatrui. Štai 
su Indrašiumi iki jo mirties bendravusi slaugytoja prisi-
minė jį pasakojus, kad dar sėdėdamas kalėjime jis gavo 
visą informaciją, kas jį įskundė43.

paGRindinis heRojus

Tačiau gal net svarbiausias faktorius buvo ketvirta-
sis. Kad jį paaiškintume, tenka grįžti prie Indrašiaus 
byloje svarbiausio klausimo – kodėl ji apskritai buvo iš-
kelta? Veikiausiai tai buvo vidinės ligoninės kovos dėl 
galios, įtakos ir autoriteto išdava.

Lietuvos psichiatrų kuriamoje lietuviškos psichiatri-

jos istorijoje čia linksniuojami Smalstys ir Indrašius 
yra pristatomi kaip vienos iškiliausių asmenybių. Ta-
čiau pokario metais pagrindiniu Vilniaus psichiatrinės 

37 LtsR sveikatos apsaugos ministro įsakymas nr. 111, in: LCVA, 
f. R-505, ap. 1, b. 15, l. 7.

38 Lenkijos okupuotame Vilniuje ligoninė labiausiai garsėjo tuo, kad 
1930 m. į ją buvo perkeltas profesoriaus Maksymiliano Rose vadovau-
jamas smegenų tyrimo institutas. prieš mirtį Lenkijos maršalas józefas 
piłsudskis išsakė norą, kad jo širdis būtų palaidota Rasų kapinėse šalia 
motinos kapo, o smegenys perduoti stepono Batoro universitetui. Bū-
tent profesorius Rose ėmėsi tirti šį maršalo palikimą ir prieš savo paties 
mirtį dar spėjo parašyti apie tai monografiją (žr. Maksymilian Rose, Le 
cerveau de Joseph Pilsudski, Wilno, 1938. Mokantys prancūziškai gali 

skaityti šį darbą publikuotą tinklapyje: http://www.thehumanbrain.
info/brain/db_references/rose_pilsudski_1938.pdf, 2014-02-19). Beje, 
pačios piłsudskio smegenys vėliau dingo ir iki šiol nėra sutariama, kur 
jos galėjo prasmegti istoriniuose verpetuose.

39 LYA, f. k-1, ap. 58, b. d-5478, l. 190.
40 Ibid., l. 155–156.
41 Ibid., l. 153.
42 Ibid., l. 202.
43 tomo Vaisetos ir arūno Germanavičiaus pokalbis su n. d.,  

2014-04-18.
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sveikatos apsaugos liaudies komisariato iljai Rubinšteinui 
išduotas LtsR vyriausiojo psichiatro tarnybos liudijimas. 

Lya, f. k-1, ap. 58, b. p-2141-Li
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ligoninės veikėju derėtu laikyti trečiąjį, iki šiol nepami-
nėtą herojų – Ilją Rubinšteiną (1913–1990). Būtent jis 
1945 m. iš Indrašiaus perėmė vadovavimą ligoninei ir 
ėjo direktoriaus pareigas iki 1950 m. (su metų pertrau-
ka nuo 1948 m. spalio44 iki 1949 m. rugsėjo45). Tad tam 
tikra prasme Indrašiaus ir Rubinšteino konfliktas buvo 
užprogramuotas institucinėje sąrangoje: toje pačioje te-
ritorijoje, viena šalia kitos bendradarbiaudamos veikė 

dvi institucijos – ligoninė ir universiteto katedra, turė-
jusios du atskirus galios ir autoriteto centrus – direkto-
rių ir vedėją. Kiekvienas iš jų norėjo dominuoti. Juk tai 
de facto reikštų būti pagrindiniu šalies psichiatru. 

Minėtame dekano Kairiūkščio laiške iš Rubinšteinui 
nepalankaus taško taip nupiešiama susiklosčiusi konf-
liktinė situacija: Rubinšteinas turįs „didelio intrigan-
to“ reputaciją, o Indrašius „turėjo nelaimę“ jį priimti 
pas save į asistentus. Pasak jo, Rubinšteinas kartu su 
partorgu Benjaminu Levinu nuolat vykdė prieš Indra-
šių nukreiptą veiklą ir reikalavo jį atleisti iš katedros 
vedėjo pareigų. Jų konfliktas pasiekė aukščiausią uni-
versiteto vadovybę. Rektoratas turėjo sudaryti komisi-
ją, kuri galiausiai rekomendavo atleisti Rubinšteiną iš 
asistento pareigų. Bet kai šis neteko pareigų univer-
sitete, konfliktas tik dar labiau įsiplieskė. Tada, anot 
Kairiūkščio, Rubinšteinas prisiminęs Indrašiaus veik-
lą nacių okupacijos metais, o Indrašius atskleidė ano 
„bičiuliškai naudingus“ (rus. приятельски-выгодные) 
santykius su įtakingų įstaigų vadovais ir taip užsitrau-
kė šių nemalonę46.

Šį konfliktą iš arti turėjęs progos stebėti ir su saugu-
mui artimais žmonėmis bendravęs gydytojas Liubomiras 
Laucevičius atsiminimuose taip nuspalvina konfliktą:

[Indrašius] dirbo Neurologijos klinikos vadovu Psi-
chiatrijos neurologijos ligoninėje kartu su tikru svolo-
čiumi Rubinšteinu, taip pat neuropatologu, buvusiu 
karo gydytoju. Norėdamas sunaikinti konkurentą, jis 
įskundė N. Indrašių saugumui, neva šis okupacijos 
metais bendradarbiavo su gestapu, pristatė kažko-
kį raštelį. Žinoma, visa tai paaiškėjo vėliau. O tada 
viena kaimynė Kražių skersgatvyje, buvusi saugumo 
bendradarbė, kurios vyras užėmė aukštas parei gas 
saugume, pasakė: Skaži mnie, vedj Indrašius vrag 
naroda (liet. Juk Indrašius yra liaudies priešas). At-
rėžiau: Indrašius ne vrag, a durak (Indrašius ne prie-
šas, o kvailys), jei sakytumėte, kad jis durnas, tai 
yra savotiškas, sutikčiau. Ji pasakė girdėjusi, jog jis 
bendradarbiavo su gestapu. Supratau, N. Indrašiui 
gresia pavojus. Sutikęs jį, pasakiau: „Džiovink duo-
ną“, tiesiai negalėjau pasakyti. Jis suprato. Kai mirus 
Stalinui jį išleido, manęs, prisimenu, klausė, iš kur aš 
žinojau.47

Tai, žinoma, taip pat šališkas liudijimas su faktinė-
mis klaidomis (Indrašius paleistas daug greičiau), bet 
patvirtinantis vykusią konkurencinę kovą, kuri iš as-
meninės virto į platesnes varžytuves tarp įtakingų jėgų 
(apie tai byloja kad ir tas faktas, kad į vieno pusę stojo 
sveikatos apsaugos ministras, į kito – Medicinos fakul-
teto dekanas). 

Neaišku, kokį „raštelį“ turėjo galvoje Laucevičius, bet 
Rubinšteinas iš tikrųjų įskundė Indrašių saugumui ir 
tai buvo vienas svarbiausių impulsų pradėti tyrimą. 
Baudžiamojoje byloje įsegtame pareiškime (datuotame 
1949 m. lapkričio 29 d.) Rubinšteinas rašo, kad „moks-
liniais tikslais“ skaitęs ligoninės archyvą ir aptikęs, kad 
nuo 1942 m. buvo taikytas elektrošokas, maliarijos ir šil-
tinės vakcinos, dėl ko ligoniai visiškai išsekdavo ir mir-
davo. „Charakteringas tas faktas, kad dauguma mano 
aptiktų atvejų reikalas liečia chroniškus ligonius, neiš-
gydomus ir nepasiduodančius gydymui, o taip pat rau-
donarmiečius ir fašistinės policijos kalinius“48. Rubinš-
teinui beliko tik pridurti, kad beveik visais šiais atvejais 
ligos istorijas vedė ir mirtis registravo Indrašius, o taip 
pat galima rasti „liaudies priešo“ Smalsčio parašą.

autoRitaRinĖ tVaRka  
iR aMžinoji netVaRka

Kodėl Rubinšteiną vadiname ligoninės pagrindiniu 
herojumi pokario metais?

Situaciją Vilniaus psichiatrinėje ligoninėje tuo metu 
galėtume apibūdinti žodžiais „autoritarinė tvarka“ ir 
„amžinoji netvarka“. Pirmąją įkūnijo Rubinšteinas, ant-

44 VPSCA, f. 1, ap. 2, b. 4, l. 87.
45 Ibid., b. 5, l. 63.
46 LYA, f. k-1, ap. 58, b. d-5478, l. 152–153.
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nacistinės valdžios psichiatrui antanui smalsčiui išduotas 
asmens dokumentas. Lya, f. k-1, ap. 58, b. p-11430-Li

47 Gydytojas Liubomiras Laucevičius, p. 75–76.
48 LYA, f. k-1, ap. 58, b. d-5478, l. 191.
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rąją nulėmė karo metais patirti nuostoliai, ekonominė 
ir socialinė laikotarpio padėtis.

Po karo ligoninei pirmiausia reikėjo atkurti bent pa-
kenčiamas darbo sąlygas. Maskvai siunčiamoje kas-
metinėje metinėje ataskaitoje randame tokį ligoninės 
aprašymą 1945 m. pabaigoje:

Iš esamų Vilniuje pastatų visi reikalavo kapitalinio 
remonto: stogai kiauri, vandentiekis ir kanalizacija 
netvarkoje, centralinis šildymas taip pat, tinkas nu-
byrėjęs, kai kur sienos sugriautos nuo bombų sprogi-
mo. Spalių mėn. pabaigoje ligoninėje buvo paruošta 
kuro žiemai 9 kvm. malkų. Kito kuro nebuvo. Ligoni-
nėje transportą įkūnijo 2 arkliai blogos mitybos. Ryšio 
tarp savęs ligoninės blokai neturėjo, visoje ligoninėje 
buvo tik vienas telefono aparatas. Kairėnų skyriuje 
buvo tas pat.49

Taigi reikėjo rūpintis atstatymo ir remonto darbais, 
sukti galvą, kaip apšildyti patalpas žiemą ir pamaitinti 
pacientus. Taip pat nuolatinį pavojų kėlė siautėjančios 
infekcinės ligos, apie kurių egzistavimą šiuolaikinis 
Vakarų pasaulio žmogus gal net pamiršęs (pavyzdžiui, 
poliomielitas). Didelį galvos skausmą medicinos perso-
nalui kėlė kartu su ligoniais atvežamos ir vietoje besi-
veisiančios utėlės, blakės ir kiti gyviai. Per porą metų 
labai išaugo ligonių skaičius, todėl skyriuose pradėjo 
trūkti vietos – kai kuriuose iš jų žmonių būdavo sugrū-
dama pusantro karto daugiau nei yra lovų. Ligoniai 
guldyti po du į vieną lovą ar ant žemės palatose ir ko-
ridoriuje.

Visa tai gulė ant ligoninės direktoriaus pečių. Nuo 
1944 m. vasaros iki 1945 m. vėlyvo rudens, kai Ru-
binšteinas pradėjo eiti direktoriaus pareigas, ligoninė-
je buvo pasikeitę bent trys direktoriai. Dėl vienokių ar 
kitokių priežasčių jie netenkino sovietų valdžios ir tik 
Rubinšteinas pagaliau sugebėjo šiame poste įsitvirtinti 
ilgesniam laikui. Jo vadovavimo stilius atitiko to meto 
požiūrį į psichiatrinę ligoninę ir bendrai sovietų įveda-
mai totalitarinei kultūrai būdingą autoritarinį institu-
cijos valdymo modelį. 

Skaitydami Vilniaus psichiatrinės ligoninės direkto-
riaus įsakymų knygas nuo 1944 m., aptinkame, kaip 
iki tol gana pasyvų nurodinėjimų ir įsakymų procesą 
pakeičia griežtas ir gana smulkmeniškas ligoninės kas-
dienio gyvenimo reglamentavimas. Jau pirmuoju savo, 
kaip ligoninės direktoriaus, įsakymu Rubinšteinas nu-
statė naują režimą: sargui įsakė vartus laikyti užrakin-
tus nuo 14 val. iki 10 val., visus lankytojus registruoti 
svečių knygoje, o budinčiam gydytojui į atskirą knygą 
fiksuoti visus svarbesnius įvykius50. 

Visą jo vadovavimo laikotarpį buvo įvedinėjamos 

naujos disciplinos taisyklės, draudimai ir apribojimai, 
tačiau suvaldyti amžinosios netvarkos nesisekė: tos 
pačios direktoriaus įsakymų knygos yra kupinos per-
sonalui skiriamų papeikimų ir nuobaudų, už kurių sle-
piasi spalvinga ir nerimastinga ligoninės kasdienybė. 
Sanitarai ir kiti darbuotojai buvo nuolat pačiumpami 
girti ar vagiantys maistą iš virtuvės ir iš ligoniams at-
neštų lauknešėlių. Naktinių patikrinimų metu jie būda-

vo randami miegantys, kartais patogiai įsitaisę ligonių 
lovose. Vieni ligoniai pasinaudodavo tokiomis gyvenimo 
sąlygomis (pavyzdžiui, atimdavo raktą iš snaudžiančio 
sanitaro ir pasprukdavo iš ligoninės), kiti – nukentėda-
vo, patirdami pažeminimą, pašaipas ir smurtą, ypač iš 
girtų sanitarų. Kai kurių personalo darbuotojų abejin-
gumas ir atsainus požiūris baigdavosi tragiškai – nu-
griebę stiklo šukę ar iššokę pro langą ligoniai nusižu-
dydavo.

Jeigu šios kasdienės stichijos Rubinšteinui ir nepa-
vyko suvaldyti, jis sugebėjo kurti tam tikros tvarkos 
įspūdį, kurio turėjo užtekti valdžiai įtikti. Taip galima 
spręsti ir iš to, kad vienu metu Rubinšteinas ėjo ne 
tik ligoninės direktoriaus, bet ir naujai įsteigtas LSSR 
Sveikatos apsaugos ministerijos vyriausiojo psichiatro 
pareigas. O jo autoritarinis vadovavimo stilius ir būdas 

keLi FRaGMentai iš ViLniaus psiChiatRinĖs LiGoninĖs GyVeniMo

49 Medicinos ataskaita 1946 m., in: LYA, f. R-505, ap. 1, b. 11, l. 9.
50 VPSCA, f. 1, ap. 2, b. 1, l. 37atv.

tarpukario metais daryta psichiatro antano smalsčio nuotrauka, 
įsegta į jo baudžiamąją bylą. Lya, f. k-1, ap. 58, b. p-11430-Li
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savotiškai davė toną būsimiems jo įpėdiniams direkto-
riaus kėdėje. 

BaudžiaMoji ByLa nR. 3

Taigi prieškariu Šveicarijoje aukštąjį medicinos išsi-
lavinimą gavusiam ir ten kurį laiką dirbusiam Rubinš-
teinui karjera sėkmingai klostėsi ir sovietų okupacijos 
metais. Jos atspirties tašku laikytume tarnybą karo 

metais Raudonosios armijos 16-oje lietuviškoje divizijo-
je. Tačiau 1949–1950 m. jo karjera sugriuvo – tuo pačiu 
metu, kaip ir Indrašiaus. Kažin ar galėtume sutapimu 
pavadinti šį faktą, kad mėgindamas įskųsti pagrindinį 
konkurentą, jis pats prarado turėtas pozicijas.

Jau minėtas gydytojas Laucevičius atsiminimuose 
pateikia gana įtikinamą tokių įvykių eigos paaiškinimo 
versiją. Jis prisiminė išsinuomavęs pas saugumietį butą 
ir ten susipažinęs su prokuroru, kuris: „man ėmė pasa-
koti apie Indrašiaus bylą ir apie Rubinšteiną. Vėliau 
paaiškėjo, kieno tai darbas ir provokacija. Prokuroras 
Rubinšteiną įspėjo – už neteisingą informaciją galime 
pasodinti trejiems metams“51. 

Iš tikrųjų 1950 m. liepos viduryje, kai Indrašius buvo 
tardomas, Rubinšteinas buvo atleistas iš direktoriaus 
pareigų, o tų pačių metų spalį, kai kaltinimai Indra-
šiui buvo atmesti, jį areštavo. Dviejų pokario Lietuvos 
psichiatrijos lyderių tarpusavio kova baigėsi saugumo 
rūsiuose.

Pradėti baudžiamąją bylą prieš Rubinšteiną paska-
tino išaiškėję nauji, teisingiau – nuslėpti jo biografijos 
faktai: stodamas į Komunistų partiją jis oficialioje bio-

grafijoje pamelavo apie savo socialinę kilmę – nurodė 
gimęs advokato šeimoje52, nors iš tikrųjų jo tėvas buvo 
stambus malūnininkas. Be to, 1930–1932 m. Panevė-
žyje priklausė sionistinei organizacijai „Beitar“, kurią 
saugumiečiai įvardijo kaip fašistinės pakraipos53. Vė-
liau jam buvo primesti ir kiti kaltinimai: antimarksiz-
mo propagavimas ir „fašistinio režimo“ Lietuvoje palai-
kymas, susitikimas su sionistinės organizacijos atstovu 
(apie kurį nepranešė saugumui), išsakytas nepasiten-
kinimas sovietų valdžia ir piktnaudžiavimas tarnybine 
padėtimi54. Taip buvęs „Tėvynės karo“ dalyvis, gavęs 
valstybinį apdovanojimą, Rubinšteinas buvo nuteis-
tas dešimčiai metų ir išvežtas į lagerį. Ten jis išbuvo 
maždaug pusę jam skirto laiko. Už tai, kad į laisvę išė-
jo anksčiau laiko, jis greičiausiai turi būti dėkingas po 
Josifo Stalino mirties prasidėjusiems politiniams pro-
cesams.

Vis dėlto šio straipsnio kontekste įdomiausias klausi-
mas būtų, kodėl nuslėpti biografijos faktai tapo žinomi 
būtent tuo metu. Į šį klausimą atsakyti keblu, bet sa-
vaime peršasi spėjimas, kad prie to galėjo prisidėti kita 
konkuravusi pusė. Juk, kaip minėjome, abi pusės nau-
dojosi ar galėjo pasinaudoti užmegztomis pažintimis ir 
sukaupta įtaka – ši kova nebebuvo tik dviejų asmenų 
kova, o buvo įtraukta į kur kas platesnį interesų susi-
kirtimo lauką. Tad nesunku įsivaizduoti, kad iškelti 
Rubinšteino biografijos epizodai buvo savotiškas atsa-
komasis smūgis: sukompromitavus pagrindinį kaltinto-
ją, lengviau paneigti ir jo mestus kaltinimus. Tiesa, tai 
tik spėjimas, kurį sunku pagrįsti konkrečiais faktais. 

Šiaip ar taip ne vienerius metus vykęs konfliktas tarp 
Indrašiaus ir Rubinšteino 1949–1950 m. pasiekė kulmi-
naciją. Ir nė vienas iš mūšio neišėjo kaip nugalėtojas. Į 
Lietuvą grįžęs Rubinšteinas apie darbą Vilniuje galėjo 
nė nesvajoti – vadovavo Klaipėdos psichoneurologiniam 
dispanseriui. Indrašius dirbo Vilniaus ir Kauno psichi-
atrinėse ligoninėse, tačiau į anksčiau užimtus aukštus 
postus niekada nebegrįžo.

Nuošaliai tuometiniame Vilniaus priemiestyje Anta-
kalnyje veikusi psichiatrinė ligoninė neliko nepaliesta 
karo ir pokario politinių įvykių. Priešingai – įsižiūrė-
jęs į jos mikrogyvenimą ir veikėjus, gali pamatyti visų 
to meto audrų atspindį: būtinybę rinktis tarp blogo ir 
blogesnio sprendimo, moralines dilemas, piktavališ-
kas pastangas pasinaudoti politine situacija ar naivų 
jos neįvertinimą, žmogiškas silpnybes ir sunkiai pake-
liamus išbandymus, okupacinių valdžių manipuliavi-
mą žmonių likimais ir tiesos nurašymą su tūkstančiais 
gyvybių. 

51 Gydytojas Liubomiras Laucevičius, p. 76.
52 LYA, f. 1771, ap. 3, b. 3429, l. 5.

53 LYA, f. k-1, ap. 58, b. p-2141-Li, l. 1–2.
54 Ibid., l. 148–149.

toMas Vaiseta

psichiatro napoleono indrašiaus nuotrauka, daryta po jo arešto. 
Lya, f. k-1, ap. 58, b. d-5478

	



37naujasis židinys-aidai   2014  /  4

Teiginys, kad šiandienė poezija degraduoja, dažnai kar-
tojamas – nebestebina. Pasak Tomo Venclovos, už gyve-
nimo kokybės gerėjimą mokame ne tik poezijos, bet ir 
apskritai meno išnykimu: „Literatūra daugiausiai vir-
to komerciniais (arba pretenzingais, nepaskaitomais ir 
mažai kam reikalingais) tekstais“1. Panaši literatūros 
kritikės, tyrėjos Ramutės Dragenytės nuomonė: „Pas-
tarąjį dvidešimtmetį [...] lietuvių poetai įsismaginę sto-
viniuoja vietoje. Jaunieji rašytojai, kurių jau užaugo 
kelios kartos, tokie beviltiški epigonai, kad literatūros 
istorikui nėra ko tyrinėti, o skaitytojui darosi nuobodu“2. 
Tuo tarpu prieš mažiau nei dvidešimt metų Vytautas 
Kubilius ponepriklausomybinius debiutus įvardijo kaip 
naują reiškinį lietuvių poezijos padangėje: Kubiliui tai 
buvo karta, kuri „kategoriškai atsiskiria nuo vyresnių-
jų poetų“ ir „ryžtasi ieškoti poezijoje būties esmingumo, 
išgryninto nuo laikinių istorijos antsluoksnių“3. 

Kita vertus, nereikėtų pamiršti, kad apie literatūrą 
rašantys(-čios), ją vertinantys(-čios) remiasi tam tikrą 
asmeninį lūkesčių horizontą formuojančiomis bendrojo 
pobūdžio žiniomis ir nuostatomis, kurios, jei nėra kri-
tiškai reflektuojamos, neretai veikia ir kaip akidang-
čiai. Šia prasme Kubiliaus autorefleksyvi4, dinamiš-
ka pačios literatūros ir literatūros proceso samprata 
skiriasi nuo gana nepaslankių, statiškų Venclovos ir 
Dragenytės perspektyvų. Anokia paslaptis, kad Venc-

jaunųjų poezija: nyksta, kLesti  
aR stoViniuoja Vietoje?

Virginija Cibarauskė

lovai pagrindinis poezijos matas – klasikinių formų, o 
kartu ir klasikinio, chaosą harmonizuojančio pasaulė-
vaizdžio aktualizavimas. Tuo tarpu Dragenytė poezijoje 
ieško „magiškumo“, „jausmo ir išminties“, „archetipinių 
nuorodų“, „pasaulio vientisumo“5. Taigi poeziją vertina 
pagal lyrinio eilėraščio, kaip jį supranta, pavyzdžiui, 
Viktorija Daujotytė, normatyvinius kriterijus, kurių 
kontekste modernistinis ir juo labiau postmodernistinis 
eilėraštis laikomas tam tikra anomalija, kita poezija, 
trumpalaikiu eksperimentu ar „efektu“, kuriam bend-
roje poetinių dialektų hierarchijoje skiriama neabejoti-
nai žemesnė vieta nei šventumo aureolės apgaubtam 
lyriniam eilėraščiui6. 

Vertinimo kriterijų klausimas itin greitai besikeičian-
čių skonių, normų ir kategorijų metu yra kaip niekada 
aktualus, tad prieš bandant pagrįsti arba paneigti teigi-
nį, kad po Nepriklausomybės atkūrimo debiutavusiųjų 
kūryba yra neįdomi ir neoriginali, būtina apsibrėžti, 
kokiais matais ji bus vertinama. Straipsnyje į tekstus 
čia žvelgiama iš semiotinės perspektyvos. Raktine są-
voka tampa kultūros semiotiko, literatūros istoriko Ju-
rijaus Lotmano pasaulėvaizdis. Pasaulėvaizdį formuo-
ja visų meninio teksto lygmenų tarpusavio sąveika, 
visuma: jis glūdi morfologijoje, sintaksėje, grafiniame 
teksto išsidėstyme, ritmikoje, rimuose, simboliuose, 
įvaizdžiuose ir vadinamojoje minus-veiksenoje7 – tam 

lIteratūra

1 „poetas tomas Venclova: kultūra autentiškiausiai plėtojasi be do-
tacijų“, in: Literatūra ir menas, 2014-01-24, p. 6.

2 Ramutė dragenytė, „kulinarinė poezija“, in: Metai, 2014, nr. 2, 
p. 148.

3 Vytautas kubilius, „naujos poetinės bangos šaukiniai“, in: Naujasis 
Židinys-Aidai, 1996, nr. 5, p. 324.

4 straipsnio pabaigoje kubilius pripažįsta, kad tyrimo objektas jam 
yra įdomus būtent kaip tyrimo objektas, o ne dėl idėjinio artimumo: 
„nevienalytį jaunosios poezijos kontekstą stebėjau su įdomumu, kai 
kuo žavėjausi, kitur ginčijausi, bet jį pamilti ir su juo sutapti man jau 
buvo sunku“ (ibid., p. 328).

5 Ramutė dragenytė, „Lapės poezija“, in: Metai, 2011, nr. 12, p. 
147–147.

6 „kur nėra šventumo ar bent jo ilgesio, kūryba galima tik kaip trum-
palaikis eksperimentas, kaip greit gęstantis efektas. [...] Lyrikai priklau-
so iš priežastinių ryšių išsprūstanti žmogaus pasaulio dalis, liudijanti 
prigimtinį šventumo ilgesį, nuolankumą, padedantį pakelti nepakelia-
ma“ (Viktorija daujotytė, Mažoji lyrikos teorija, Vilnius: Mokslo ir en-

ciklopedijų leidybos institutas, 2005, p. 52–53). tokia lyrikos ir apskri-
tai kūrybos samprata yra neabejotinai istoriška ir kontekstiška: meno 
sakralizavimas, „sumetafizinimas“ koreliuoja su sovietmečiu vyravusia 
tendencija meną traktuoti kaip „istorijos tarnaitę“, „gyvenimo veidro-
dį“. nuostata, kad tikroji kūryba yra aistoriška, universalių (archetipinių, 
metafizinių ir kt.) pradų manifestacija, poreikis menui priskirti sovie-
tų Lietuvoje užgniaužtų religinio ir filosofinio diskursų funkciją šiame 
kontekste savo regos dominantes suformavusių ir vėliau jų iš esmės 
nekeitusių akademikų darbuose yra bandymas pasipriešinti vulgariam 
istoriškumui, reikalavimui, kad meno kūrinyje atsispindėtų „dienos ak-
tualijos“. kita vertus, abiem atvejais požiūris į meno kūrinį, meną aps-
kritai yra redukcionistinis ir instrumentinis: menas – tai nuolanki prie-
monė, „talpykla“ geistinai ideologijai skleisti ir steigti.

7 orig. минус прием. Birutės Meržvinskytės alternatyvus vertimas mi-
nus-veiksena, straipsnio autorės nuomone, tiksliau nusako aptariamą 
reiškinį nei įprasta minus-priemonė: Lotmanui meninio teksto reikšmė 
randasi skirtingų teksto lygmenų sąveikos metu, o ne kaip pavartotų ar 
ne (meninių, retorinių) priemonių rezultatas. 
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tikrų meninių priemonių sistemingame atsisakyme8. 
Kalba sukuriamas pasaulis yra ne tik estetinis reiški-
nys, bet ir unikalus pasaulio matymo (vaizdo), suvo-
kimo ir artikuliacijos, t. y. modeliavimo, būdas, kuris 
gali būti įvairus ir nebūtinai asmeniškai priimtinas, 
imponuojantis; geras tekstas gali teigti pasaulio der-
mę arba prieštaras, nuosaikumą arba destrukciją, su-
bjekto steigtį ar jo eliminavimą, jausmą ar intelektą. 
Būtent nenuspėjamumas – pokyčiai, lūžiai, naujų pa-
saulėvaizdžių aktualizacija – leidžia fiksuoti suvoki-
mo pokyčius ir kultūros proceso specifiką apskritai. 

Tuo atveju, kai pasaulėvaizdžio nėra, kai atskiri teks-
to lygmenys nesudaro nuoseklios sistemos, o atskiri rin-
kinio tekstai (straipsnyje iš esmės vertinamos knygos, o 
ne paskiros publikacijos ar pavieniai tekstai) niekaip ar 
labai menkai susiję tarpusavyje, turime reikalą su tu-
rinio stokojančiu pranešimu. Tačiau tokių atvejų nėra 
daug, tiksliau – tokios „knygos“ paprastai dienos šviesos 
neišvysta, taigi net ir sąlyginai prastuose rinkiniuose 
dažniausiai galima atpažinti tam tikrą pasaulėvaizdį, 

pasaulio matymo ir artikuliacijos būdą. Tokiais atve-
jais į pagalbą pasitelkiamas kontekstas. Kontekstinis 
skaitymas leidžia identifikuoti iš tiesų originalius pa-
saulėvaizdžius, atskirti juos nuo kad ir meistriškų, bet 
imitacijų, epigonizmo.

noVatoRiai 

Hipotezę, kad sociumo pokyčiai koreliuoja su poetinės 
kalbos kitimais, gana gerai pagrindžia XX a. dešim-
to dešimtmečio Lietuvos literatūros lauko ypatumai: 

didžiųjų sociokultūrinių 
virsmų metais debiutuo-
ja lyriką kiekvienas savaip 
atnaujinę ir vėlesniems de-
biutantams stipriai įtaką 
darę poetai Aidas Marčėnas 
(g. 1960), Kęstutis Navakas 
(g. 1964); 1990 m. pasirodo 
debiutinė Sigito Parulskio 
(g. 1965) knyga Iš ilgesio 
visa tai, 1994 m. – Miru-
siųjų, po kurios pradedama 
kalbėti apie bjaurumo este-
tiką, lyrinio subjekto ir lyri-
nio eilėraščio mirtį. Vos per 
kelerius metus literatūros 
lauko naujokai tampa ne 
tik atpažįstamu ir pripažįs-
tamu „reiškiniu“9, bet ir lite-
ratūros lauko formuotojais: 
apie 1996-uosius Parulskis, 
Marčėnas, Neringa Abru-
tytė yra „madas diktuojan-

tys“, kuriems apibūdinti Jurgis Kunčinas pasitelkia 
ironišką, tačiau ne be tam tikro pasigėrėjimo vartojamą 
literatūros seržantų vaizdinį10.

Dėl pasirinktos autsaiderio laikysenos pro literatūros 
kritikų ir istorikų akis vis prasprūsta Valdas Gedgau-
das (1962–2013). Išimtis – minėtas Kubiliaus straips-
nis, kuriame pristatant vyraujančias XX a. paskutinio 
dešimtmečio poezijos tendencijas Gedgaudo pavardė 
minima ne rečiau nei Marčėno ir Parulskio11. 1994 m. 

ViRGinija CiBaRauskĖ

8 Юрий Лотман, „Структура художественного текста“, in: Юрий Лотман, 
Об искусстве: Структура художественного текста. Семиотика кино и 
проблемы киноэстетики. Статьи, заметки, выступления, 1962–1993, 
Санкт-Петербург: Искусство-СПб, 1998, p. 30–31.

9 tuo metu Lietuvoje rezidavusi vokiečių eseistė, literatūros moks-
lininkė ir kritikė Claudia sinnig apie Marčėno ir parulskio „nepaprastą 
poveikį“: „aš dar gerai pamenu, kaip jie per keletą audringų metų tarsi 
netyčiomis įveikė kliūčių ruožą nuo insaiderių gyrimo per kultą į ka-
noną“ (Claudia sinnig, „Įžengimas į epochų lūžį“, in: Naujasis Židinys-
Aidai,  2010, nr. 3–4, p. 101).

10 „pasirodė literatūros seržantai. [...] tai jau visiškai naujas, džiugus 
ir gaivus reiškinys mūsų be galo kuklioje, nors ekstravagantiškoje bei 

egocentriškoje literatūros pievoje. [...] kad ir ką sakytum, mūsiškiai lit. 
seržantai mažiausiai dviem galvom pranašesni už paprastus kūrėjus – 
t. y. eilinius. šie seržantai diktuoja madą, eina koja kojon, neretai kokiu 
šimtmečiu užbėga už akių neseržantams. jie nepaiso autoritetų, buvu-
sių laipsnių, drastiškai tyčiojasi iš tautos tėvų bei motinų, kedena vaidi-
lutes, negailestingai traukia per dantį ir liežuvį dar gyvus klasikus, ne-
kenčia folkloro ir tautinio epo. savo posmuose, esė ir kituose žanruose 
seržantai defloruoja moteris, adoruoja WC, tarsi prityrę pananatomai 
naršo po homo sapiens kūno kerteles“ (jurgis kunčinas, „seržantai“, in: 
Šiaurės Atėnai, 1996-08-17, p. 12).

11 Vytautas kubilius, op. cit.

kristina Marmokaitė. opus 1. 2013. Fotografija
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debiutavęs rinkiniu Kapsulė, Gedgaudas nuosekliai plė-
tė poetinio žodyno ribas, atnaujino foniką: atsisakoma 
lietuvių poezijai būdingo dainingumo, melodingumo, 
tačiau išlaikoma griežta struktūra, ieškoma sudėtingų, 
originalių rimų. Fonetikos, sintaksės ypatumai, prieš-
taros principu grindžiamos metaforos nėra savitiks-
lės, vien šokiruoti skirtos, – ši poetinė veiksena atlieka 
sistemingo trikdžio funkciją, kreipia dėmesį į poetinę 
kalbą, iki tol neartikuliuotas jos galimybes. Kaip skai-
tytoją iš komforto zonos išmušantis trikdis Gedgaudo 
eilėraštyje veikia ir intertekstinės nuorodos, folklorinių, 
krikščioniškųjų įvaizdžių transformacijos, inversijos, 
kuriančios nejaukų, keistą pasaulėvaizdį. Ši negaty-
vumo, struktūruoto, griežto netobulumo poetika aiš-
kinama almanacho Svetimi (1994) įvade12: almanacho 
autoriai renkasi poeto-svetimojo poziciją, kurios meninė 
išraiška ir yra susvetimėjusi, nejauki, išankstines nuos-
tatas ir įsivaizdavimus išklibinanti kalba.

Įdomu tai, kad bjaurumo estetikos apologetu va-
dintas, save kaip poetą-svetimąjį traktavęs Parulskis 
Svetimų almanachą pasveikino itin kritiška recenzi-
ja, kurioje jaunesnieji kolegos kaltinami nihilizmu ir 
tautosakos personažų išniekinimu13, – nors pats Pa-
rulskis taip pat nevengia religinių, mitologinių simbo-
lių „apvertimo“. Ši iš pažiūros keista situacija atsklei-
džia Lietuvos literatūros lauko ir jame žaidžiančiųjų 
specifiką: dėl lauko mažumo, ribotos auditorijos kie-
kvienas ryškesnis, net ir idėjiškai artimas debiutantas 
vertinamas kaip potenciali grėsmė. Iš to kyla poreikis 
galimus konkurentus „demaskuoti“ – šiuo konkrečiu 
atveju Svetimų „demaskavimas“ iš Parulskio pareika-
lauja prisiimti pačiam ne itin simpatišką, su jo viešu 
skustagalvio poeto-barbaro, desantininko įvaizdžiu 
nederančią moralinio cenzoriaus, auklėtojo poziciją.

Novatoriškiausias ponepriklausomybinis debiutas – 
Neringos Abrutytės (g. 1972) Rojaus ruduo (1995). Su 
pirmąja Abrutytės knyga į Lietuvos poezijos lauką įve-
dama nauja lyrinė subjektė – naivia mergaite apsime-
tanti ironiška, dviprasmybėmis žaidžianti poetė. Iki 
Abrutytės lyrinės subjektės su retomis išimtimis iš-
kildavo kaip jaučiančios, atsiduodančios (ar atsiduoti, 
priklausyti trokštančios), globojančios ir saugančios; 
griovimo ar bent jau ironijos, stabilių formų, normų 
užklausimo galimybė tradiciškai priklausė vyrams. Be 
abejo, žaidimo kultūros formomis, skirtingų tapatybių 
(kaukių) prisiėmimo esti ir, pavyzdžiui, Juditos Vaičiū-
naitės poezijoje, tačiau šie žaidimai iš esmės yra rimti 
ir visų pirma skirti kitam – jam. Tuo tarpu Abrutytė, 
ironiškai varijuodama Nijolės Miliauskaitės vaikišku 
registru („o Jūs – l. l. l. protingas! / aš verkianti lengva 

ir amžina“14), dekonstruoja jo – vyro, tėvo, mylimojo  – 
hierarchiškai aukštesnį statusą bei rojaus sampratą 
(neatsitiktinai rinkinys pavadintas Rojaus ruduo): 

tėvas sukūrė mane (Žmogus
stiprus kaip Žemė [...])

Jis žemas, žemesnis už mane [...] 

o brolis? brolis – silpnas 
žavus padarėlis: išlepinta vilionė
(įsimylėjau?) – ieškantis laimės
kai aš pamažu išmokusi
laimės visai neieškoti
(„Apie tėvą ir brolį, kurie skirtingais būdais 
suviliojo (į rojų)“)15

Ambivalentiški lyrinės subjektės santykiai su myli-
maisiais, tėvu (tėvais) Abrutytės eilėraščiuose yra me-
tafora, nusakanti rašančiosios vietą, jauseną literatūros 
lauke, kuris iki tol poetei numatė labai ribotą temų ir 
įvaizdžių, poetinių tapatybių ir registrų arsenalą. 

Abrutytės eilėraštis tapo atspara eilei po jos debiu-
tavusių poečių: Agnei Žagrakalytei, Laimai Kreivytei 
(pirmosios Kreivytės poezijos publikacijos kultūrinė-
je spaudoje pasirodė tuo pat metu kaip ir Abrutytės, 
tačiau pirmoji knyga – Sapfo skai(s)tykla – išleista 
tik 2013 m.), taip pat Indrei Valantinaitei, Ramunei 
Brundzaitei: pastarųjų poezijoje žaismingumas ir ironi-
ja blanksta, lyrinė subjektė save vėl pozicionuoja kaip 
mokinę arba potencialų grobį-masalą – žvėrelį, mažą 
mergaitę.

Kitas poetinės kalbos atsinaujinimui itin svarbus au-
torius – Gintaras Grajauskas (g. 1966). Pirmoji Gra-
jausko knyga Tatuiruotė pasirodo 1993 m., tačiau jo 
poetinis tembras tikro išskirtinumo įgyja kiek vėliau – 
rinkiniuose Katalogas (1997) ir Kaulinė dūdelė (1999). 
Grajausko eilėraštis išsiskiria nuo dramatizmo, pateti-
kos apvalytomis intonacijomis, taip pat pakitusiu poeti-
niu objektu, kuriuo tampa kasdienybė – eiliniai daiktai, 
žmonės, situacijos. Verlibru rašytuose, prie šnekamo-
sios kalbos priartėjusiuose, tačiau frazės lengvumu ir 
elegancija žavinčiuose eilėraščiuose vyrauja kasdieny-
bės estetika, švelnus komiškumas, lengva ironija. Gra-
jausko lyrinis subjektas – ne kovotojas ir ne kentėtojas, 
o stebėtojas, tačiau, skirtingai nei, pavyzdžiu, Marceli-
jaus Martinaičio lyrinis subjektas, Grajausko aš stebi 
ne mitologinių nuorodų prisodrintą kaimo kasdienybę, 
pusiau mitinius personažus, o miesto erdvę ir banalius 
jo gyventojus:

jaunųjų poezija: nyksta, kLesti aR stoViniuoja Vietoje?

14 neringa abrutytė, Rojaus ruduo, Vilnius: Baltos lankos, 1995, p. 60.
15 Ibid., p. 21.

12 Gedgaudas buvo vienas iš almanacho sudarytojų.
13 sigitas parulskis, „penkių gėlių kvintesencija“, in: Metai, 1994, 

nr. 12, p. 92.
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tokia jau diena. Alus
suminkština žvilgsnį, tai gera,
bet ne gerai. Žiūrėti ramiau,
pamiršus visokias išmones,
žiūrėti ramiai, geras daiktas,
atsitraukus, atsitolinus, pamiršus,
pamiršus. Minkštomis akimis,
viską žinant, nieko nebesitikint,
nebelaukiant,
būti sau gražiai, įminus tik
viena: būtina. 
(„Diena, kurios per daug“)16

Kasdienybė, jos fragmentai yra ir Arūno Sprauniaus 
(g. 1962) poetinio pasaulėvaizdžio centrinis elementas, 
tačiau, kitaip nei Grajauskas, 1997 m. rinkiniu Egzalta-
cijos debiutavęs Spraunius akcentuoja birią disharmo-
niją, groteską, atsirandantį kasdienes situacijas stebint 
per aukštosios kultūros prizmę. Sprauniaus eilėraščių 
tempas greitas, vyrauja paradoksalios jungtys, gausu 
drąsaus jusliškumo:

„Sulamita“

     Visa tu graži, mano prietele,
     ir dėmės nėra tavyje. (Gg 4, 7)

Menstruacijų krešulius
     klozeto vanduo nuplauna, mylimoji.
Tik akimirką regiu
     tavo lakųjį kraują [...]
O besiveržiąs lauk kraujas,
     kurio formų liudininkas esu,
     leidžia kreiptis žodžiu,
     ilgai ir rūpestingai slepiamu nuo mudviejų:
Sesuo mano.
(„Sulamita“)17

GeRo skonio poezija apie poeziją

Stipri opozicija Abrutytės, Gedgaudo, Sprauniaus ei-
lėraščiui – 1996 m. debiutavęs (rink. Akis) Rimvydas 
Stankevičius (g. 1973). Stankevičiaus lyrinis subjek-
tas – postromantinis poetas-pranašas, kurio tikslas – 
ribinių dvasinių patirčių aprašymas, anapusybės pa-
slapčių atvertis, kuri tačiau niekada iki galo neįvyksta. 
Abrutytė ir Gedgaudas su tradicija konfliktuoja, Sprau-
nius – ignoruoja ir dekonstruoja, o štai Stankevičiaus 
eilėraštis tradicija minta. Stankevičiaus kūryba įtaigi, 
nes skaitytojui duodama tai, ką pastarasis apie poeziją 
žinojo dar iš mokyklos, ko tikėjosi – gražų, dainingą ir 

paslaptingą kalbėjimą rimtomis temomis, t. y. eilėraš-
čius apie kančią, mirtį, Dievą, meilę, poeziją. Rimtas ir 
dvasingas ne tik Stankevičiaus lyrinis subjektas, tačiau 
ir viešas, kančios ir tamsos aureole apgaubtas poeto 
įvaizdis, nuosekliai išlaikomas skaitymuose, interviu.

Tiek kritik(i)ų, tiek kolegų rašytojų Stankevičius buvo 
atpažintas ir pripažintas beveik iškart. Tuo tarpu Ged-
gaudo, Sprauniaus, Abrutytės poezijos vertinimai iki 
šiol dviprasmiški. Taip yra dėl kelių priežasčių: visų 
pirma, naujoves daug sunkiau adekvačiai ne tik įver-
tinti, bet ir apskritai priimti dėl jau minėtos kritinės 
refleksijos stokos savojo lūkesčių horizonto atžvilgiu. 
Tam reikia ne tik literatūrinio pasirengimo, literatūros 
proceso išmanymo, bet ir atvirumo pokyčiams, o lietu-
vių kritika (ir akademinė, ir kritiką rašantys literatai 
bei literatės) yra labiau orientuota į saugojimą, konser-
vavimą, ideologinį (plačiąja prasme) angažavimąsi. Be 
to, dėl minėto instrumentinio požiūrio į meninę kūrybą, 
iš poezijos įprasta tikėtis istorinės ar bent jau kultūri-
nės atminties manifestacijų (plg. Dragenytė eilėraštyje 
ieško „išminties“, „archetipinių nuorodų“), tuo tarpu 
ponepriklausomybiniams debiutantams juo toliau, juo 
įdomesnė darosi būtent kultūros atmintis, aktualizuo-
jama kaip minus-veiksena, intertekstinės nuorodos, 
parafrazės ir literatūrinės aliuzijos, svetimų poetinių 
dialektų imitacijos, santykio su poezijos kanonu ir tra-
dicine eilėraščio samprata artikuliacijos. 

Tik retais atvejais pirmosiose knygose poetinis po-
tencialas yra bent iš dalies išsiskleidęs. Tokie sėkmės 
atvejai – Abrutytei artimų poečių Agnės Žagrakalytės 
(g. 1979; debiut. rink. Išteku, 2003) ir Giedrės Kazlaus-
kaitės (g. 1980; debiut. rink. Heterų dainos, 2008) pa-
saulėvaizdžiai. Ir Žagrakalytės, ir Kazlauskaitės lyrinė 
subjektė – mergaitė-poetė, tačiau pirmosios eilėraščiuo-
se, lyginant su Abrutyte, sumenksta ironija, atsiranda 
daugiau konvencinio „moteriškumo“, vyrų ir moterų 
santykiai steigiami pagal iš folkloro ateinantį, tačiau 
kiek pamodifikuotą mergelės ir bernelio scenarijų: mer-
gelė ne tik rašo, bet ir ilgisi bernelio, jo laukia, dėl jo 
kenčia, o rinkinys baigiamas triumfaliniu „seserų kū-
dikių kakučiai / rankom skalbiamuos / vystykluos [...] 
esu viskam / pasiruošus ([...] išteku / išteku / išteku)“ 
(eil. „patenkintos mergelės pakalbėjimai“)18. Antraja-
me rinkinyje Visa tiesa apie Alisą Meler (2008) susipina 
juslinės patirtys, laimingos ir nelaimingos, tačiau neba-
nalios, meilės istorijos, buitis ir poezija, kuri, kitaip nei, 
pavyzdžiui, Stankevičiaus eilėse, ateina ne iš anapusy-
bės, o iš (moters) kasdienybės.

Kazlauskaitės lyrinė subjektė piktoka ir subtiliai iro-
niška, ji gyvena ne gamtoje ar buityje, o kultūroje – ir 
aukštojoje, ir populiariojoje. Poetės pasaulėvaizdyje mo-
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16 Gintaras Grajauskas, Katalogas, Vilnius: Vaga, 1997, p. 17.
17 arūnas spraunius, Egzaltacijos, Vilnius: Vaga, 1998, p. 86.

18 agnė žagrakalytė, Išteku, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos lei-
dykla, 2003, p. 77.
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teris, meilė ir kūryba, intelektualumas, kičas ir ironija 
yra ne opozicijos, o viena kitą papildančios, sąlygojan-
čios duotys. Didžioji dalis Kazlauskaitės eilėraščių yra 
apie rašymą, eilėraščio laukimą(si), eilėraščio ir apskri-
tai poezijos gimimą iš intelektinio ir jausminio, kūniško 
moterų tarpusavio ryšio, įsimylėjimų ir ilgesio, tačiau 
visas šis procesas apgaubtas ne kančia, egzaltacija, o 
autoironišku žaismingumu:

Bučiavau užmerktas tamsos akis.
Jos rankos laikė mano lūpas.
Tamsa buvo žodžių pribuvėja.

Žaidžiau nėštumą studijų metais.
Ateidavau į paskaitas su pasisiūtu pilvu.
Ir mylimoji taip elgėsi.

Mes sėdėdavom viename suole.
O paskui vieną dieną atėjom abi be pilvų.
Niekas nenorėjo gimti, – pasakėm. 
Tamsos pamokos liko neparuoštos.
Šviesa liko apstulbusi.
(„Tamsa ištiesė savo rankas“)19

2004 m. rinkiniu Iš tver-
mės D debiutavusio Donato 
Petrošiaus (g. 1979) poezija 
artimesnė klasikiniam, t. y. 
intelekto ir santūrios dis-
tancijos pasaulėvaizdžiui, 
kuris lietuvių poezijoje aps-
kritai yra retas, labiausiai 
siejamas su Tomo Venclovos 
kūryba. Petrošiaus tekstai 
hermetiški, tačiau skaidrūs 
– kritika juos lygina su foto-
grafijomis ar kino filmais20. 
Jei Petrošiaus Iš tvermės D 
ir Aoristas (2009) būtų kino 
filmas, be abejo, tai būtų eu-
ropietiškas kinas, tikriausiai 
skandinaviškas: dėl savo 
šaltumo, lėtumo, puikaus 
šešėlių atšešėlius išryški-
nančio, subtiliai rakursus 
kaitaliojančio operatoriaus 
darbo. Petrošiaus pasaulyje tarsi nieko nevyksta, lyri-
nis subjektas pasyvus, labiau stebintis nei veikiantis, 
tačiau neveiklumas, lėtumas, tarsi beveik bukas užsi-
mąstymas, atsisakymas ir yra prasmės šaltinis:

biblioteka yra pasaulis yra labirintas yra
danguje ženklai yra tas jausmas yra potvynis
naktis yra gaisras tavo akloje širdyje
viskas ko privalai išsižadėti yra čia
išmesk
ir liks tavo
(„Balasto inventorizacija“)21 

Negatyvumu, trūkčiojančia ritmika ir kiek džeržgian-
čia fonika Petrošius artimas Gedgaudui, tačiau stokoja 
šio energijos, įniršio. Petrošiaus poezijoje gausu kultū-
rinių nuorodų, intertekstinių citatų, tačiau kitaip nei, 
pavyzdžiui, Marčėno poezijoje, kultūra jam nėra sveti-
mi, nudėvėti second hand apdarai, kurių nešioti siela 
(ar – poeto ego) „nenori ir baigta verkšlendama spardos 
ir daužos / drabužiai ant popieriaus gulas o ji toliau vir-
pa“ (eil. „Second Hand“)22: Petrošiaus eilėraštyje kul-
tūra yra lyrinio subjekto prigimtinė terpė, jo pasaulis, 
kuriame jis būna taip pat natūraliai, kaip kad Žagraka-
lytės Alisa – savo virtuvėje.

Kasdienybės stebėtojo poziciją kaip „aukso vidurį“ 
tarp Sprauniaus ir Grajausko randa Marius Burokas 
(g. 1977; debiut. rink. – Ideogramos, 1999), tačiau jo po-

etinis objektas – ne šiaip gyvenimas, o poezijos lauko, 
savęs kaip rašytojo stebėjimai, teksto gimimas iš siur-
realistiniu prieskoniu pagardintos kasdienybės ir lite-
ratūrinių kontekstų sampynos. 
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19 Giedrė kazlauskaitė, Heterų dainos, Vilnius: Lietuvos rašytojų są-
jungos leidykla, 2008, p. 47.

20 elena Baliutytė, „Įsislaptinusi poezija (donatas petrošius, Iš tver-
mės D, 2004)“, in: Literatūra ir menas, 2005-04-01, p. 5.

21 donatas petrošius, Aoristas, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos 
leidykla, 2009, p. 80.

22 aidas Marčėnas, Eilinė, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidyk-
la, 2006, p. 247.
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ekspeRiMentatoRiai Bandytojai 

Iš bendro konteksto išsiskiria avangardizmo poetikos 
principais grindžiami Tomo S. Butkaus (g. 1975) tekstai. 
Pirmojoje Butkaus knygoje Generuotos kalbos mutacija 
(1996, 22003) eksperimentuojama eilėraščio forma, kaip 
vienas kitą papildantys publikuojami kalbiniai ir vaiz-
diniai tekstai, spausdinto teksto kultūriškai aukštesnis 
statusas klibinamas jį trinant, deformuojant, greta pub-
likuojant ranka rašytus poetinės prozos fragmentus. 
Poemoje Mylintis organizmas. Kontrapunktai (2000) 
išbandomos siurrealistinio eilėraščio architektonikos 
galimybės, tačiau Butkaus siurrealizmas pernelyg ne-
nutolsta nuo Vytauto P. Bložės poemų.

Kaip ir Butkaus Generuotos kalbos mutacija, Benedik-
to Januševičiaus (g. 1973) pirmoji knyga Šalkis (1995) 
tęsia neornamentuoto Algimanto Mackaus eilėraščio 
tradiciją. Vėlesniuose rinkiniuose grafiškai skaidyda-
mas tekstus Januševičius eilėraščius paverčia vaizdais, 
naikina ribą tarp daikto ir eilėraščio: pavyzdžiui, eilė-
raštis užrašomas ant troleibuso bilieto, degtukų dėžutės 
(0+6: eilėraščiai-daiktai, 2006). Bjaurumo estetika, sve-

timų (Abrutytės, Parulskio) poetinių diskursų imitaci-
jos (Raugintu krauju, 2007) tampa priemone suabejoti 
stereotipu, kad poezija yra autentiškas, gražus kalbėji-
mas apie svarbias („metafizines“) patirtis. 

Januševičiaus, Butkaus eilėraščiai tampa iššūkiu kri-
tikai, mat įprastų lyrinei poezijai aiškinti ir vertinti pa-
sitelkiamų sąvokų ir kriterijų eilėraščiams-daiktams, 

eilėraščiams-vaizdams, ne-eilėraščiams taikyti, be abe-
jo, neįmanoma. Tokios pat problemos kyla ir bandant 
suvokti bei aprašyti Gabrielės Labanauskaitės (g. 1980) 
grupės „Avaspo“ kuriamą ir atliekamą audiovizualinę 
poeziją (Nėra okeano, 2009).

jauniausieji – sekĖjai,  
VeikĖjai iR paskiRos ĮdoMyBĖs

Vertinti jauniausius poetus sudėtinga, nes, viena ver-
tus, apskritai nelengva analizuoti tai, kas vyksta da-
bar, bandyti tekstų ir veidų masėje išskirti tendencijas 
anksčiau, nei tai padaro laikas ir natūralioji poetinė 
atranka – ne paslaptis, kad daliai debiutantų pirmoji 
knyga būna ir paskutinioji. Kita vertus, lyginant su 
XX a. pabaigos – XXI a. pirmo penkmečio debiutantais, 
jauniausieji atrodo gana blankiai: vos viena kita pirmoji 
knyga pasižymi įdomesniu pasaulėvaizdžiu – dauguma 
panašios ir stilistiškai, ir tematiškai. Techniškai jau-
niausiųjų tekstai nėra prasti, tačiau stokojama poeti-
nės drąsos, inovatyvumo, pasitikėjimo savo balsu. To-
dėl visai neatsitiktinai eilėraščius linkstama užbaigti 

abejonę, netikrumą ir savo 
balsu, ir poetiniu pasauliu 
reiškiančiais žodelyčiais su 
priešdėliu ne-: plg. Mindau-
go Nastaravičiaus (g. 1984) 
tipiškos antrojo rinkinio 
Mo (2014) pabaigos – „vi-
sai netyčia“23, „bet nė vieno 
iš mūsų nėra“24, „nė vienas 
iš mūsų atremti nebesiti-
ki“25 ir pan. Jei iškart po 
Nepriklausomybės atgavi-
mo debiutavusieji – griovė-
jai, maištininkai, kurių ei-
lėraščiai veikė ir tebeveikia 
kaip „dinamito užtaisas“26, 
tai jauniesiems tinka nedrą-
saus mokinio/mokinės epite-
tas, o jų eilėraščiai primena 
pratybas: jie tęsia, neretai – 
iš tiesų tik imituoja, kartoja, 
ką pradėjo pirmtakai. 

Išskirtinis aptariamos kartos bruožas yra socialumas, 
aktyvumas, pripažinimo ir atpažinimo siekis: Aivaro 
Veiknio (g. 1983; rink. R aktai, 2007) iniciatyva orga-
nizuojamas Literatūrinių Vilniaus slinkčių festivalis 
buvo sumanytas kaip būdas „parodyti stipriausius savo 
kartos atstovus“27. Beveik visi šioje dalyje aptariami 
jauniausieji – nuolatiniai festivalio dalyviai: neseniai 
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23 Mindaugas nastaravičius, Mo, Vilnius: tyto alba, 2014, p. 5.
24 Ibid., p. 9.

kristina Marmokaitė. Le Mans: Langas. 2013. Fotografija

25 Ibid., p. 12.
26 Vytautas kubilius, op. cit., p. 325.
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pirmąsias knygas išleidę, kai kurie – vos kelias publi-
kacijas turintys, jaunieji drąsiai važinėja po mokyklas, 
rengia skaitymus, kasmet išleidžia savo almanachą. 
Taigi jaunuosius tenka vertinti ne tik tekstų kokybės 
aspektu, o ir pagal publikacijų dažnumą, dalyvavimo 
poetiniame gyvenime intensyvumą (įvairius apdovano-
jimus ir pan.), recepcijos gausą, leidžiančią identifikuo-
ti, kuriuos naujokus lauko „senbuviai(-ės)“ pripažįsta 
ir atpažįsta kaip vertus poeto ar poetės vardo. Nors ir 
sąlygiški, šie kriterijai padeda išskirti šiuo metu svar-
besniais laikomus vardus ir tendencijas. 

Abrutytės, Žagrakalytės ir Kazlauskaitės pramintu 
keliu eiti bando Indrė Valantinaitė (g. 1984; rink. Žu-
vim ir lelijom, 2006; Pasakos apie meilę ir kitus žvėris, 
2011), tačiau jai moteris, jusliniai potyriai yra ne meta-
fora, ne nuoroda į kažką kita, o pasidemonstravimas, 
flirto su skaitytoju priemonė. Valantinaitės poezijoje 
naudojamasi neva ironiška, tačiau iš esmės itin konven-
cine ir gana seksistine moters sudaiktinimo ar sukeisti-
nimo strategija – lyrinė subjektė stebinčiajam pasirodo 
tai kaip buities rakandas, tai kaip panaudota servetėlė, 
tai kaip erotiška žvėrelė. Šia prasme Valantinaitės poe-
zija yra kokybiškas populiariosios kultūros produktas, 
kurį vartoti galima dviem būdais: skaitytojas/skaitytoja 
gali identifikuotis su lyrine subjekte arba jos geisti, ža-
vėtis jos bejėgiškumu ir trapumu:

Kai lyja
Įmerki mane į kiaurus batus,
Kaip gėlę vazon, kad prasiskleisčiau

[...]

Žinau, kad iš aukštai mane stebi
Visa žinantis vyras,
Tad išleidžiu musę pro langą –
Iš šilto kambario į šlapią pasaulį

Ir vėl grįžtu į tavo lovą,
Kad mane pervystytum

Nesiliauja lyti
(„Kai lyja“)28

Kaip atskiras jaunųjų falangas išsiskiria poeto Mar-
čėno „augintiniai“ – Nastaravičius (rink. Dėmėtų akių, 
2010; Mo, 2014), Ramunė Brundzaitė (g. 1988; Drugy, 
mano drauge, 2013) ir Nerijus Cibulskas (g. 1987; Nu-
trinami, 2012). Visų trijų kūrybai būdingas nuosaikus, 
taikus ir net atvirai pagarbus santykis su tradicija, san-

tūri poetinė laikysena bei išlavinta ranka. Brundzaitės 
ir Nastaravičiaus tekstai artimiausi išpažintinei poezi-
jai: didesnė dalis eilėraščių – verlibru rašyti išsipasako-
jimai apie vaikystės patirtis, laimingas ir nelaimingas 
meiles, bandymus rašyti, „įsirašyti“ į poetinę tradiciją ir 
pan. Brundzaitės poezijoje gausu įvairių „mergaitiškų“ 
atributų (blakstienų, žiedlapių, dūsavimų ir pan.), tuo 
tarpu Nastaravičius, kaip berniukui ir dera, eilėse pa-
sakoja apie berniukiškus žaidimus – indėnus, padangų 
deginimą, žaidimą su paskerstos kiaulės pūsle ir pan. 
Abu noriai reflektuoja rašymo patirtį; rašymas tampa 
meilės, tarpsubjektinių santykių, apskritai gyvenimo 
prasmės paieškomis. Naujausioje knygoje Mo Nastara-
vičius išbando intertekstinių nuorodų ir žodžių žaismo 
prisodrinto marčėniško soneto žanrą. Brundzaitės, Nas-
taravičiaus patirtiniam rašymui labiausiai trūksta ne ra-
šymo įgūdžių, o pačios patirties, kurios stoka dangstoma 
ironija, tariamu intelektualumu (tekstai apie rašymą, 
žaidimų intertekstinėmis nuorodomis intrigos nė iš tolo 
neprilygsta Kazlauskaitės ar Petrošiaus subtilybėms) ar 
rezignacija. 

Jauno Marčėno ir Navako estetikai artimas Nerijaus 
Cibulsko eilėraštis – nėrinių, ornamentų skraistės. Ti-
piška Cibulsko eilėraščių struktūra: menkai sukibusios 
arba išvis niekaip tarpusavyje nesusijusios metaforos, 
įvaizdžių grandinėlės ir smūginė pabaiga – skambi bei 
„nuglaistyta“, tačiau iš esmės paveiki tik emociškai, o 
ne nuosekli, paskirus įvaizdžius konceptualiai „surišan-
ti“ veiksena:

šuo, kuris lekuodamas vejasi šaltą vakaro skverną,
sustoja priešais mane, dabar mudu vienas
kitą galime atpažinti

aklas vanduo prie leisgyvės žuvies prirakintas,
ji keliauja į seklumos žaizdrą [...]

šis miestas, slėnio prieblandoje susigėręs,
ir vakaro ginklai, sudėti dar prie miško,
tad ši žiema gali virsti kova, neatimsiančia nieko
(„Trečias miestas“)29

Panaši yra ir Ernesto Noreikos (g. 1989; Povų ežeras, 
2012) eilėraščio architektonika, pasižyminti būdvar-
džių, įmantrių metaforų gausa. Tiek Cibulsko, tiek No-
reikos tekstų skaitymo patirtis primena žiūrėjimą pro 
gražiomis vietovėmis greitai važiuojančio automobilio 
langą: vaizdai keičia vienas kitą, kol nesiliaujantis be-
tikslis mirgėjimas pradeda varginti ir kelti nuobodulį.

Visai kitas – dramatiškas, teatrališkas – registras 
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27 „„Literatūrinės Vilniaus slinktys“: padiktuota „iš aukščiau““, aiva-
rą Veiknį kalbina tomas taškauskas, in: Literatūra ir menas, 2011-05-
20, p. 5.

28 indrė Valantinaitė, Žuvim ir lelijom, Vilnius: Lietuvos rašytojų są-
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29 nerijus Cibulskas, Nutrinami, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos 

leidykla, 2012, p. 58.
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vyrauja Vytauto Stankaus (g. 1984; rink. Vaikščioji-
mas kita ledo puse, 2009, Iš veidrodžio, už, 2014) ir Ilzės 
Butkutės (g. 1984; rink. Karavanų lopšinės, 2011) teks-
tuose. Sėkmingai derindamas Stankevičiaus, Parulskio 
kančios naratyvus ir Mackaus neornamentuotą, spran-
gią frazę, Stankus konstruoja pasaulį, kuriame nėra 

laimingų pabaigų: lyrinis subjektas erozijos apimtame 
skylančiame, yrančiame, griūvančiame pasaulyje ken-
čia ir fiziškai (kosti, dūsta, jo kūnas apaugęs karpomis, 
augliais etc.), ir dvasiškai – nerimauja, blaškosi. Tačiau, 
kaip ir Stankevičiaus atveju, šis egocentriškas kančios 
diskursas „anapus“ nenuveda, o iki gedgaudiškos ne-
tobulumo poetikos trūksta poetinių formų išmanymo, 
kalbinio išprusimo. Butkutė meistriškai valdo klasiki-
nes formas, jos metriniai eilėraščiai yra sklandūs, me-
taforos – įspūdingos, tačiau raganiška, geisminga lyri-
nė subjektė pernelyg primena lemtingas Vaičiūnaitės, 
Birutės Pūkelevičiūtės kalbančiąsias, yra nuspėjama ir 
trafaretinė. Vis tik gebėjimas metrinį eilėraštį pavers-
ti hipnotizuojančiu, greitai tarsi cirko karuselė (cirkas, 
akrobatė, iliuzionistas – raktiniai Butkutės poezijos 
įvaizdžiai) besisukančiu pasakojimu rodo poetinį poten-
cialą ir vaizduotę. 

Iš bendro jaunųjų konteksto išsiskiria Aušros Kaziliū-
naitės (g. 1987) ir Rosanos Lukauskaitės (g. 1989) kūry-
ba. Abi autorės – postmodernistinės estetikos adeptės, 
savo eilėraščius konstruojančios iš aliuzijų, interteks-
tinių nuorodų, populiariosios ir aukštosios kultūros, 
literatūros citatų ir parafrazių. Kaziliūnaitės Pirmoji 
lietuviška knyga (2007) pirmoji Lietuvoje švenčia asub-
jektyvaus kalbėjimo laisvę. Sėkmingas Kaziliūnaitės 

debiutas iškart susilaukė sekėjų – stilistiškai ir idėjiš-
kai artima, tačiau menkesnės meninės vertės yra, pa-
vyzdžiui, Mariaus Plečkaičio (g. 1989) kūryba (Spektras, 
2013). Kaziliūnaitės eilėraštis – grakštus (glaustos, la-
koniškos frazės) paradoksas, intelektinis žaidimas, 
konstruktas. Lukauskaitė, stilistiškai pernelyg nenu-

toldama nuo pirmtakės, į ei-
lėraštį vėl grąžina subjektą, 
kartu su juo – jausmo, taigi 
ir abejonių, kančios galimy-
bę: geriausi rinkinio Mei-
lės nerasi konservų dėžutėje 
(2012) eilėraščiai yra tarsi 
robotai, kuriems kažkas per 
klaidą įsodino hiperjautrią 
paauglio širdį. Kadangi abie-
jų poečių tekstuose reikšmė 
kaupiasi ne atskirose meta-
forose, smūginėse pabaigo-
se ar pan., o pasirodo kaip 
sąveika, žaismas tarp skir-
tingų teksto lygmenų, eilė-
raščiai nesileidžia iškarpo-
mi ir cituojami dalimis. Šis 
aspektas – prasmė kaip iš-
sisėjęs, nestabilus, takus 
reiškinys, reikalaujantis di-
alogiško skaitytojo ir teksto 
santykio – produktyvi, nau-

jas prasmines trajektorijas atverianti tradicinio eilėraš-
čio ir lyrinio subjekto dekonstrukcija. 

Dar radikaliau tradicinę poezijos sampratą ir funkci-
ją neigia slemas. Nuo įprastų poezijos skaitymų slemas 
skiriasi ne tiek erdve (vyksta baruose, lauko kavinėse), 
kiek skaitomais tekstais (jų forma, turiniu) ir atliki-
mo būdu. Slemeriai neužsiima raiškiuoju skaitymu, jų 
tekstai, nors ir nekuriami vietoje, yra improvizacinio 
pobūdžio, paprastai esti necenzūrinės leksikos elemen-
tų, dalis primena anekdotus, kanoninių tekstų parodi-
jas. Kiekvieną skaitymo raundą lydi publikos, kuriai 
suteikiamas teisėjo vaidmuo, įvertinimas. Vertinant 
tekstus atsietai nuo atlikimo technikos, būdo ir aplin-
kos, retas kuris galėtų būti pavadintas meniniu teks-
tu, tačiau tuo slemai ir skiriasi nuo eilinių skaitymų, 
kad tekstas tampa blyksniu, įvykiu, atsirandančiu kaip 
skaitovo, publikos ir erdvės dialogo rezultatas, taigi nuo 
tradicinės poezijos sampratos nutolta dar labiau nei ei-
lėraščių-daiktų ar eilėraščių-vaizdų atveju. Vienas žy-
miausių slemerių – Žygimantas Mesijas Kudirka teigia, 
kad slemas „bando grąžinti prigimtinį poezijos gaivalą 
ir sujungti jį su šiuolaikine pasaulėvoka“30. 

ViRGinija CiBaRauskĖ

30 žygimantas Mesijas kudirka, „kas yra slemas?“, in: Slemas Lietuvo-
je!, sudarė darius jurevičius, kaunas: kitos knygos, 2012, p. 87.

kristina Marmokaitė. Gestai. 2013. Fotografija
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Vietoje išVadų

Apibendrinant telieka konstatuoti, kad lietuvių poe-
zijoje per pastaruosius dvidešimt metų įvyko ryškių po-
kyčių, debiutavo daug stiprių autorių (be abejo, ir daug 
silpnų, menkaverčių, tačiau tai – neišvengiama litera-
tūros proceso dalis). Šiandienos literatūros laukas nėra 
vienalytis, vargiai prasminga kalbėti ir apie atskiras 
kartas – tiek tarp jaunesniųjų, tiek tarp jaunųjų galima 
išskirti tradicionalistus ir novatorius, neo-lyrikus, avan-
gardistus, postmodernistus, veiklius kultūrininkus, sle-
merius. Šio dinamiško ir heterogeniško proceso suvokti 
nebeįmanoma, jei vertinimo matu pasirenkamas lyrinis 

eilėraštis, o poetai ir jų kūryba aptariami atsietai vie-
nas nuo kito ir nuo konteksto. Todėl literatūrologams 
telieka sukrusti, atnaujinti savo teorines žinias ir kibti į 
darbą. Už literatūros proceso sąstingį (neva jau n metų 
nieko nevyksta), nuobodulį, kurio, prisiklausę kritikų 
bei vyresnės kartos poetų skundų, persiima ir skaityto-
jai, atsakingi ne kas kitas, o mes patys – tingūs, rambūs 
ir/ar arogantiški literatūros istorikai(-ės) ir kritikai(-ės),  
ignoruojantys dalį literatūros lauko reiškinių vien to-
dėl, kad jie mums nėra artimi idėjiškai, tačiau tuo pat 
metu įsivaizduojantys, kad esame objektyvūs, o mūsų 
išsakomi teiginiai – faktai, literatūros mokslas, o ne 
sub jektyvi nuomonė. 

jaunųjų poezija: nyksta, kLesti aR stoViniuoja Vietoje?

kristina Marmokaitė. opus 2. 2013. Fotografija
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Metaistorija – tai istorikų pasakojamas didysis pasako-
jimas. Tai pamatinis naratyvas, paaiškinantis mums, 
„apie ką“ yra mūsų studijuojama istorija1. Kova už lais-
vę, pasaulietinės žydų kultūros formavimas, religinio 
išganymo paieška, žydų nacionalinės tėvynės kūrimas, 
triumfas prieš persekiojimą – štai didieji pasakojimai, 
kuriuos sudaro istorikų kruopščiai tyrinėjami ir skel-
biami mažieji pasakojimai (apie atskirus epizodus, 
svarbius judėjimus, reikšmingus žmones).

Metaistorija įrašyta visuomenėje ir kultūroje. Ją įrašo 
istoriografija, atvaizduojanti pasakojamą istoriją. Di-
džiuoju pasakojimu žmonės grindžia savo gyvenimus – 
tai reikšminga dalis egzistencinio pamato, kodėl jie gy-
vena taip, kaip gyvena2.

Daug žydų pasirenka gyventi žydiškai kaip tik todėl, 
kad žydų istoriją jie skaito kaip pasakojimą apie kilnų 
siekį įgyvendinti teisę ir teisingumą, arba apie Dievo 
didžiojo plano sklaidą, arba apie įkvepiančią engiamų-
jų kovą už savo orumą bei teises, arba apie nedidelės 
grupės ryžtą sukurti geresnį pasaulį pasirėmus savo 
nenykstančiomis vertybėmis3.

O tai reiškia, kad istoriko darbas gali turėti rimtų pa-
sekmių kultūrai. Istorikams įprasta pasiūlyti medžia-
gos, padedančios idealus lengviau paversti tikrove. Jų 
tekstai tampa svarbiu žmonių gyvenimo elementu.

Tradiciškai žydų metaistorijos buvo grindžiamos prie-
laida, kad žydų civilizacija yra originali, įdomi, vertin-
ga, iš esmės nešanti teigiamų rezultatų ir netgi įkve-
pianti. Nuo pat Wissenschaft des Judentums (Mokslas 
apie žydus) pradžios žydų studijos bent iš dalies buvo 

grindžiamos požiūriu, kad žydų kultūra bei civilizacija 
esanti pasaulinio lygio ir prilygsta krikščioniškajai, is-
lamiškajai, kiniškajai ar bet kuriai kitai4. Kadangi uni-
versitetuose reikia mokyti visų žmonijos žinijos sričių, 
tai visiškai teisinga, kad žydiškosios žinijos sritis gautų 
pelnytą vietą tarp kitų. Be to, dažnai buvo sakoma, kad 
Vakarų civilizacija remiasi judėjiškais ir krikščioniš-
kais pamatais, tad buvo logiška tirti ir analizuoti taip 
pat ir „judėjų“ dalį.

Be to, judaizmas, kaip viena didžiųjų monoteistinių 
religijų, esąs savaime svarbus, tad nusipelno būti tiria-
mi ir jo kultūriniai monumentai – Biblija, Talmudas, 
rabiniškoji literatūra. Galiausiai žydų patirtis (bent 
jau diasporoje) – tai patirtis mažumos, kuri tik pusiau 
išlaisvinta ir yra subordinuota, kurios gyvenimo ašis 
dažniausiai yra tekstas ir jo interpretacija, ir kurios po-
litinis gyvenimas netipiškas, dažniausiai užgožiamas 
intelektinės, visuomeninės ir kultūrinės raidos. Tad, 
būdama moraliai pranašesnė, ji kaip tik tiko tapti nau-
ju žiūros tašku, iš kurio galima matyti bei interpretuoti 
svarbius, tegul ir kiek nekonvencinius istorijos klausi-
mus bei kritiškai tirti hegemonines civilizacijas.

Naujausi moksliniai visuomenės, kultūros bei jų is-
torijos tyrimai, ypač žydų visuomenės, kultūros ir is-
torijos tyrimai, sukėlė abejonių visais šiais teiginiais. 
Po truputį kristalizuojasi tai, ką galėtume pavadinti 
„multikultūrine“ metaistorija. Jos šalininkai lemiamais 
veiksniais laiko įvairius istorinius kontekstus, kuriuo-
se skleidžiasi žydų patirtis. Tariama, kad žydų visuo-

kiek žydiška yRa žydų istoRija?
žydų metaistorijos ir jų istorinė patirtis

Moshe Rosman

judaIka

1 Robert F. Berkhofer jr., Beyond the Great Story: History as Text and 
Discourse, Cambridge, Mass., 1995; hayden White, Metahistory: The 
Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe, Baltimore, Md., 
1973 (liet. vertimas: Metaistorija: Istorinė vaizduotė XIX amžiaus Euro-
poje, iš anglų kalbos vertė halina Beresnevičiūtė-nosálová, Gintautė 
Lidžiuvienė, Vilnius: Baltos lankos, 2003).

2 joseph Mali, Mythistory: The Making of Modern Historiography, 
Chicago, 2003; Moshe Rosman, How Jewish Is Jewish History?, ox-
ford, 2003, p. 54–55.

3 žr. įvairias diskusijas apie žydų tapatybę: judea and Ruth pearl (ed.), 
I am Jewish: Personal Reflections Inspired by the Last Words of Daniel 
Pearl, Woodstock, Vermont, 2005; eliezer Ben-Raphael, Jewish Identi-
ties: Fifty Intellectuals Answer Ben-Gurion, Leiden, 2002.

4 ismar schorsch, „the ethos of Modern jewish scholarship“, in: Leo 
Baeck Institute Year Book, 1990, t. 35, p. 55–71.

Moshe RosMan – Bar-ilano universiteto izraelyje profesorius. 
tarp jo žydų istorijos studijų pirmiausia minėtinos The Lord‘s 
Jews: Magnate-Jewish Relations in the Polish-Lithuanian Com-
monwealth During the Eighteenth Century (1990) ir Founders 
of Hasidism: A Quest for the Historical Ba‘al Shem Tov (1996). 
2007 m. išleista Rosmano knyga How Jewish is Jewish Histo-
ry? paskatino perversmą žydų istorijos suvokime. Čia skelbiamą 
tekstą, autoriaus parengtą pagal jo paskaitą, skaitytą Vu istori-
jos fakultete 2014 m. vasario 19 d. atidarant viešų paskaitų ciklą 
Colloquium Vilnense, iš anglų kalbos vertė Andrius Šimašius.
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menė ir kultūra visuose istoriniuose kontekstuose yra 
ne kokios nors pasaulinės žydų bendruomenės ląstelė, 
„dialogiškai“ koegzistuojanti su „aplinkinėmis“ arba 
„šeimininkų“ visuomenėmis ir kultūromis, o „hegemo-
niškos“ visuomenės ir kultūros „hibridinis“ elementas, 
ir žydų tapatybė, kultūra bei visuomenė yra visada ir 
visur vis kitaip „konstruojamos“ pagal tos „hegemoniš-
kos“ visuomenės sistemų teikiamas gaires bei nustato-
mus matmenis5.

Nors skirtingais laikotarpiais skirtingose vietose gy-
venę žydai ir galėjo turėti tam tikrų bendrų religinių 
ar etninių žymių, tačiau judaizmas bei žydiškumas vi-
suomet ir visur visų pirma yra vietinis konstruktas. 
Bendrą žydų tapatybę, jų kultūrinį kūrybingumą bei 
socialines institucijas pirmiausia dera suprasti būtent 
iš vietinės perspektyvos. Žydai buvo hibridinė tos kul-
tūros, kurios supama gyveno, versija. Žydai Irake ar ki-
tuose arabų kraštuose buvo „arabų žydai“6, o terminas 
„vokiečių žydai“ iš tikro reiškia „suvokietinti žydai“ – ne 
tik po emancipacijos, bet ir anksčiau. Todėl labai sun-
ku kalbėti apie „pačius“ žydus, „pačią“ žydų tradiciją ar 
nuoseklią žydų istoriją. Nuo pat seniausių laikų žydų 
egzistencijos esmė yra įvairovė.

Tačiau visa ši įvairovė yra tirpiklis, grasantis ištirp-
dyti mūsų objektą. Jei žydiška patirtis, kultūrinis kūry-
bingumas bei visuomeninis gyvenimas visuomet tėra ko 
nors kito poaibiai, tai tuomet pagrindinis objektas yra 
tas „kas nors kitas“, o „žydiškumo“ kategorija tampa tik 
artefaktu ar epifenomenu. Žydams virstant savo gyve-
namųjų šalių istoriografijos dalimi, išnyksta žydų istori-
ja. Kai kurie istorikai drąsiai teigia, kad taip ir turi būti7.

Tie multikultūrininkai, kurie vis dar yra pasiryžę 
išsaugoti žydų istorijos objektą, turi iš esmės pakeis-
ti tradicines metaistorijas. Tiesą sakant, jie mieliau-
siai iš viso atsikratytų metaistorijos. Jie norėtų rašy-
ti siauras, tiksliai fokusuotas monografijas, ir istoriją 
skaidyti į individualius gabalėlius, taip tikėdamiesi 
„istoriją“ mažosiomis raidėmis atskirti nuo „METAIS-
TORIJOS“ didžiosiomis. Tačiau paaiškėjo, kad tai neį- 
manoma.

Kaip parodė tokie istorikai, kaip Carlo Ginzburgas, 
Anthony Graftonas ir Ivanas G. Marcusas, nedidelės 
dalies aprašyme visuomet išlieka ir visumos aprašy-
mo branduolys8. Bet kokį istorijos dėstymą, kad ir koks 
siauras bebūtų, galima susieti su metaistorija. Tad ne-
paisant pastangų išvengti metaistorijos, susiformavo 
naujas pagrindinis multikultūrinis žydų istorijos pasa-
kojimas, po savęs palikęs daugybės anksčiau brangintų 
istorinių postulatų šukes.

Žydų ir jų aplinkos santykiui nusakyti naudotą dia-
logo metaforą pakeitė multikultūrinė įliejimo (embed-
ded) į visuomenes, kultūras ir civilizacijas, kuriose 
žydai gyveno ir dėl to joms buvo kultūriškai skolingi, 
samp rata.

Tai dažniausiai atveda prie to, ką aš vadinu meta at-
sakymu į visus istorinius klausimus – prie įtakos. Tai 
reiškia, kad žydų idėjos, institucijos, ritua lai ir t. t. tie-
siog kilo kaip reakcija į tautas, su kuriomis žydai arti-
mai bend ravo, arba yra iš tų tautų išvedami. Veikiami 
galingos hegemonų įtakos, žydai dažniausiai perimdavo 
įvairius dalykus iš aplinkos – dažniausiai pavėluotai 
ir nevykusiai: Pesach seder (hebr. Pesacho vakarienė) 
yra ankstyvos žydų ir krikščionių polemikos dalis, „di-
dieji“ Viduramžių žydų filosofai imitavo neoplatonizmą 
ir aristotelizmą, piyyut yra krikščioniškos liturginės 
poezijos perdaras, Biblijos komentarai modeliuoti pa-
gal musulmonų arabų šablonus, aškenazių žydų gim-
dyvės šabo (hebr. Shabbat Yetziat Hayoledet) papro-
tys yra krikščioniškos gimdyvių laiminimo praktikos 
(churching) adaptacija, žydų autonomijos institucijos 
yra standartinės Viduramžių Europos vietos valdžios 
sąrangos kopija, o chasidų rabiai puoselėjo ambicijas 
tapti lenkų didikais. Sąrašą būtų galima tęsti9.

O kaip gi su tais didžiaisiais žydų civilizacijos pa-
minklais?

Seniai seniai žydai tikėjo (kai kas tiki ir iki šiol), kad 
Bib lija – tai danguje atšviestas Dievo žodis. Vėliau žydų 
mokslininkų dauguma nusileido, kad Dievas Biblijos iš 
tikrųjų nerašė, o ją įkvėpė. Kai aš mokiausi, teksto die-
viškumo klausimas atrodė abejotinas (moot) – ir buvo 

kiek žydiška yRa žydų istoRija?

5 Moshe Rosman, op. cit., p. 54–55, 94–99.
6 yehuda shenhav, The Arab-Jews: Nationalism, Religion and Ethnici-
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nutylimas (mute). Ephraimas A. Speiseris, Williamas 
Albrightas ir jų mokiniai aptarė, kaip Biblijoje paimami 
įprasti Artimųjų Rytų įsitikinimai ir motyvai, ir tuomet 
apverčiami aukštyn kojomis. Kai Dievas – vienas, neda-
lomas, visažinis, visur esantis, visagalis Dievas – ėmėsi 
kurti, jis sukūrė dangų ir žemę, nuo A iki Z, viską – 
žvaigždynai nėra vieno kokio dievo, vardu Tiamat, kurį 
įveikė toks kitas dievas, vardu Mardukas, kūnas – ne, 
tai to vieno Dievo sąmoningas kūrinys, o taninim (jūrų 
pabaisos), kuriomis tikite – na, jas taip pat sukūrė tas 
vienas Dievas10.

Biblija yra skirta mums paaiškinti ne kaip, o kodėl 
sukurtas pasaulis, ir paaiškinti ne kaip veikia fizinis 
pasaulis, o kaip veikia moralinis. Šiame didžiame pla-
ne Biblija izraelitų, vėliau žydų, tautai numato svarbią 
misiją, paremtą revoliuciniu monoteistiniu tikėjimu 
bei kilniais moralės principais. Biblijos žinia siekiama 
pristatyti etikos modelius bei moralės mokymus, kurie 
pertvarkytų pasaulį bei žmonių gyvenimo būdą – visai 
amžinybei11. Būtent Biblijos dvasia įkvėpė visą žydų 
istoriją. Ir nacionalistiniame, ir akultūraciniame pasa-
kojime buvo bent implikuojama, kad žydų istorija yra 
nuolatinis šių idealų kartojimas.

Tačiau tuomet multikultūralizmas pirmiausiai suga-
dino monoteizmo įvaizdį pavadindamas jį ekskliuzyvi-
niu ir netolerantišku12. Po to į sceną įžengė Jamesas Ku-
gelis, ir, pateikęs Biblijos kritikos trijų amžių kroniką, 
paaiškino mums, kaip skaityti Bibliją13 – jis parodė, kad 
tie, kurie Biblijoje mato amžinų moralės ir religijos mo-
kymų knygą, ją skaito per vėlesnių klaidingų interpre-
tacijų (ar, mandagiau tariant, reinterpretacijų) filtrą.

Tikrojoje Biblijoje pasakojama apie bent du Dievo ti-
pus. Vienas jų yra kūniškas Dievas, kuris ne tik nėra 
visur esantis, jis nė negali būti dviejose vietose tuo pat 
metu. Jis taip pat nėra visažinis, o žino tik tai, ką Pats 
fiziškai pamato ir išgirsta. Veikiamas emocijų, Jis tik 
šioks toks supermenas, ką ir kalbėti apie dieviškumą.

 Tikroji Biblija didele dalimi yra rinkinys folklorinių, 
etiologinių pasakojimų, skirtų paaiškinti įvairius da-
lykus tai kartai, kurioje atsirado: kodėl kainitai tokie 
aršūs, tačiau garbina izraelitų Dievą, kodėl semitų kal-
bos panašios, tačiau skirtingos, kodėl Sodoma yra vai-
duoklių miestas, kodėl leistina egzogaminė santuoka. 
Daugelyje vietų Biblija reikšmingu mastu yra politinis 
dokumentas, skirtas legitimuoti kunigų ar kurios kitos 
grupės valdžią.

Amžini principai? Moralės revoliucija? Etikos mode-
liai? Gal, jei skaitysite Raši, klasikinį Biblijos komenta-
rų distiliatą. Pasak Kugelio, pati Biblija yra tikrai gero-
kai menkesnė knyga, nei iš jos išspaudė žydai.

O kurie gi žydai taip klaidingai interpretavo (ar perin-
terpretavo) Bibliją? Daugiausiai – rabinai.

Vėlgi, seniai seniai žydai tikėjo (ir kai kurie tiki iki 
šiol), kad rabinai perduoda vieną teisingą Toros inter-
pretaciją, kuri nuo Mozės laikų teikia žydams kryptį. 
Vėliau tyrinėtojai manė, kad rabinai kilę iš Ezros, pirm-
tako raštininkų ir Didžiojo susirinkimo, įtvirtinusio ju-
daizmą ir vėliau virtusio Sanhedrinu, kurio daugumą 
sudarė fariziejai. Dar vėliau buvo nutarta, kad tie fari-
ziejai, tariami rabinų dvasiniai protėviai, buvo tik viena 
iš kelių grupuočių, kurių sąveika brėžė žydų tikėjimo ir 
praktikos kontūrus. Galiausiai mokslininkai suprato, 
kad iš tikrųjų šventyklos laikais dauguma žydų prak-
tikavo vienokį ar kitokį nerabiniškąjį judaizmą. Tik 
sunaikinus Antrąją Jeruzalės šventyklą (70 m. po Kr.), 
susiklosčiusios aplinkybės padėjo rabiniškajam judaiz-
mui iškilti ir tapti vyraujančiu ir lemiančiu to, kas su-
daro „judaizmą“, stiliumi14.

Ir tada, keliais metais anksčiau nei Kugelis su Biblija, 
čia reikalus visai sugadino Sethas Schwartzas. Nors ir 
tvirtindamas, kad Šventyklos laikais būta tik vieno ju-
daizmo (tiesa, kiek „patrupėjusiais pakraščiais“), jis tei-
gė, kad po Antrosios šventyklos sugriovimo žydų visuo-
menė ir judaizmas iš esmės žlugo. O būdvardis, kurį jis 
dažniausiai vartojo su žodžiu „rabinas“, yra „margina-
lus“. Štai kaip jis apibend rina situaciją VI a. pradžioje: 
„Nors vėlyvojoje Antikoje rabinai ir toliau egzistavo bei 
turėjo mokinių, [...] jie žydų pasaulyje liko marginalais. 
[...] rabiniškasis judaizmas vėlyvojoje Antikoje nebuvo 
labiau atskira esybė, nei buvo antrame ir trečiame am-
žiuose“15.

Tad tas klasikinis, tyras rabiniškasis judaizmas, ta-
pęs atskaitos tašku didelei daliai žydų istoriografijos, 
buvo nelabai klasikinis ir tikrai visai ne tyras. „Judaiz-
mu“ jis tapo ne anksčiau VII a., kaip tvirtino Schwart-
zas (Aryeh Endrei ir Doronas Mendelsas reikšmingame 
straipsnyje apie nerabinišką Vakarų diasporos prigimtį 
iš tikrųjų šią datą pastūmėjo iki IX a.16). Tad, „naujau-
sių tyrinėjimų“ duomenimis, judaizmas yra Viduram-
žių, o ne antikinė tradicija.

Esama dar vienos dviejų tradicinių metaistorijų prie-
laidos – jog judaizmas buvęs moraliai pranašesnis bei 

Moshe RosMan

10 žr. nahum sarna, Understanding Genesis: The World of the Bible 
in the Light of History, new york, 1970.

11 Ibid.
12 žr. Cheryl Greenberg, sara horowitz, Michael Walzer ir amy 

newman esė in: david Biale, Michael Galchinsky and susannah hes-
chel (red.), Insider/Outsider: American Jews and Multiculturalism, Ber-
keley, 1998.

13 james L. kugel, How to Read the Bible: A Guide to Scripture Then 
and Now, new york, 2007; james L. kugel, The God of Old: Inside the 

Lost World of the Bible, new york, 2003.
14 shaye j. d. Cohen, From the Maccabees to the Mishnah, Louis-

ville, 2006.
15 seth schwartz, Imperialism and Jewish Society, 200 B.C.E to 640 

C.E., princeton, 2001, p. 199.
16 arye edrei, doron Mendels, „a split jewish diaspora: its drama-

tic Consequences“, in: Journal for the Study of the Pseudepigrapha, 
2007, t. 16, p. 91–137.
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iš esmės turėjęs teigiamų rezultatų. Ryškus to motyvas 
yra truizmas, kad (bent jau iki pasirodant piktiems 
sionistams) žydai buvo neagresyvi tauta. Ir išties, juk 
smurtas žydams buvo toks atgrasus (netgi antisemitai 
žydus vaizduodavo kaip sumoteriškėjusius, 50 kilogra-
mų sveriančius nupiepėlius), o žydų istorija galėtų tapti 
alternatyvaus (nesmurtinio) konfliktų sprendimo kurso 
pagrindu. Elliotto Horowitzo knygoje Beatodairiški ri-
tualai: Purim ir žydų smurto tradicija17 suabejota ir šia 
konvencija. Atrodo, kad Horowitzas, ar bent dauguma 
jo interpretatorių, nori pasakyti, kad žydų smurtas yra 
ne modernus išradimas, o tradicijos dalis – kuri užspau-
džiama tik dėl silpnumo. Kunkuliuojantis žydų pyktis 
ir neapykanta gojams (visiems nežydams) 
prasiveržia kai tik jie mano, jog galės išsi-
sukti18.

Išvestinė, prasčiokiška, marginali, politi-
zuota, iš prigimties agresyvi ir nauja... Ar 
tokia kultūra gali pateisinti didžiules ište-
klių, žmonių bei kruopštaus darbo investi-
cijas, kokias gauna žydų istoriografija? Ar 
galės gauti ir toliau, jei ilgiau taip pristati-
nės savo studijų objektą?

Multikultūrinė metaistorija siūlo metais-
torijos krizės sprendimą atsisakydama tei-
ginių apie „judaizmą“ arba ŽYDŲ ISTORI-
JĄ didžiosiomis raidėmis. Tačiau jei nieko 
negalima pasakyti apie šias didžiąsias te-
mas, tai ar mokslininkai ir studentai beno-
rės tyrinėti su jomis susijusias mažąsias?

Šią problemą iliustruoja žydų istorijos 
studijų, bei visų kitų žydų studijų, liki-
mas Izraelyje. Nuo seno Izraelio elitas ti-
kėjo Ahad Ha‘amu: kad iš žydų tradicijos 
žaliavos, ją apjungiant su moderniu po-
žiūriu ir žiniomis, įmanoma ir netgi gyvy-
biškai būtina sukurti pasaulietinę žydų 
kultūrą. Ši kultūra didžiąja dalimi tu-
rėjo remtis žydų istorijos kultivavimu19.

Šį tikslą Izraelio elitas apleido kažkada po Šešerių 
dienų karo. Tuo metu sukurtas Didysis Izraelis išsiplėtė 
ne tik geografiškai, jis taip pat išsiplėtė ir ekonomiškai 
bei kultūriškai. Izraelio elitas, savaime suprantama, 
atskaitos grupe pasirinko Vakarų pasaulį, jo dabartį 
ir praeitį, o ne žydų istoriją. Judaizmas ir žydiškumas 
buvo laikomi provincialiais, jie sieti su reakcinga poli-
tika ir politiniu bei lytiniu šovinizmu. Tai galima pa-
vadinti provincialumu – multikultūrinės metaistorijos 
išvirkščiąja puse.

Tad aštunto dešimtmečio pradžioje bent keletą žydų 
studijų kursų mokėsi apie 30% Izraelio studentų, šian-
dien jų – mažiau nei 3%20. Be to, dominuojantis žydų 

kiek žydiška yRa žydų istoRija? 

17 elliott horowitz, Reckless Rites: Purim and the Le-
gacy of Jewish Violence, princeton, 2006.

18 Reikia atkreipti dėmesį, kad, atsižvelgiant į tyrimų 
prigimtį, ši kritika yra „paskutinis“, o ne „galutinis“ žo-
dis. kiekvienas darbas turi savų trūkumų. pavyzdžiui, 
kugelis nepakankamai įvertina faktą, kad prieš rabinų 
interpretacijas „kažkas“ redagavo biblinius pasakojimus 
ir juos taip kartu sudėjo, kad atrodo, jog buvo siekiama 
perduoti moralinę ar kitokią idealistinę žinią. schwartzo 
pateikiamas judaizmo vėlyvojoje antikoje konstruktas, 
atrodo, labiau atspindi šiuolaikinį amerikos judaizmą 
(žr. toliau). horowitzas ištyrė, kad per 1500 tariamai in-
tensyvaus žydų smurto metų, per purim ekscesus iš viso 
buvo nužudyti trys krikščionys. 

19 apie ahad ha’amą ir jo ideologiją žr. steven zip-
perstein, Elusive Prophet: Ahad Ha’am and the Origins 
of Zionism, London, 1993.

20 izraelio centrinis statistikos biuras, žr. ataskaitas 

Cornelius huyberts. šventyklos ir ritualinių scenų vaizdai. XVii a. Graviūra. 
iš Willemo surenhusijaus parengtos Mischna: sive totius hebraerorum juris, 

rituum, antiquitatum, ac legum oralium systema (1698)



50 naujasis židinys-aidai  2014  /  4

studijų fakultetų demografinis profilis yra dati (religin-
gi) arba datlash (buvę religingi), o aukščiausiose parei-
gybėse rasime nemažai imigrantų iš Vakarų. Teigčiau, 
kad taip nutiko todėl, kad vietinis Izraelio elitas šią 
sritį apleido, kai tradicinės metaistorijos prarado pat-
rauklumą.

Izraelyje stipriai susitraukus judaikos programų 
skaičiui (pvz., 2006 m. Tel Avivo universitetas penkis 
žydų studijų fakultetus sujungė vieną hebrajų kultūros 
fakultetą), žydų studijų centras keliasi į Ameriką. Bent 
jau kol kas būtent ten netrūksta susidomėjimo ir pini-
gų. Tačiau su šiuo geografiniu pokyčiu kinta ir požiūris 
bei formuojama nauja metaistorija.

Kai neabejotina žydų studijų sostinė buvo Izraelis, 

„Jeruzalės mokykla“ buvo aršiai kritikuojama už bandy-
mus pagrįsti romantinę sionistinę nacionalistinę metais-
toriją, – kad žydų praeityje išskaito ten nesančių dalykų 
apie šiuolaikiniam Izraeliui kelią parengusią naciona-
linę savimonę bei nacionalinių institucijų sąrangą21.

Manau, kad amerikietiškoji žydų studijų mokykla 
sukūrė savo, multikultūrinį apimantį ir peržengiantį, 
didįjį pasakojimą.

Amerikiečiai garsėja tikėjimu „Amerikos išskirtinu-
mo“ idėja: Jungtinės Amerikos Valstijos esančios unika-
li valstybė, o unikalumas dažniausiai implikuoja prana-
šumą. Man susidaro įspūdis, kad daug, jei ne dauguma 
Amerikos žydų šią idėją palaiko. Iš dalies dėl tokio įsi-
tikinimo jie labai stengiasi suderinti savo žydiškumą ir 

amerikietiškumą.
Kai buvau mažas, vienas mėgiamiausių 

skaitinių Morisso Silvermano „Šabo ir šven-
čių maldaknygėje“ buvo „Amerika – sukurta 
pagal Biblijos priesakus“22. Šiame tekste pa-
grečiui sudėtos citatos iš Biblijos bei iš šven-
tųjų Amerikos demokratijos dokumentų, pa-
rodant, kaip pastarieji rėmėsi pirmąja.

Šiandien dedama daug pastangų įrodyti, 
kad Amerikos politinio korektiškumo įkvėp-
ta religija, kuri turi tris mitzvot lo ta’aseh 
(draudimai: rasizmas, mizoginija ir homo-
fobija) bei du mitzvot asei (įsakymai: ekolo-
giškumo bei apsisprendimo teisė) yra kilus 
iš judaizmo (ar bent jau su juo suderinama). 
Kitaip tariant, judaizme esą glūdi socialinio 
teisingumo, tolerancijos, egalitarizmo, pliu-
ralizmo, feminizmo, ekologiškumo ir, žino-
ma, demokratijos šaknys, o gal net modeliai.

Kaip ironiška, kad Izraelyje būtų bemaž 
juokinga kurį nors šių žodžių pavartoti gre-
ta žodžio „žydiškas“. Tačiau Amerikoje lai-
koma savaime suprantamu dalyku, kad žy-
diškoji tradicija ir progresyviosios Amerikos 
tradicija yra to paties kontinuumo taškai. 
Tai tampa prielaida naujai metaistorijai, 
kuri mano, kad žydų istorijos arka savo vir-
šūnę pasiekia ne Izraelio atstovaujamame 
nacionalizme ir ne Vakarų Europos žydų 

Moshe RosMan

apie universitetų studentus pagal kasmet studijuojamus 
dalykus, http://www.cbs.gov.il/reader/cw_usr_view_
shtML?id=700.

21 pvz., amnon Raz-krakotzkin, op. cit.; uri Ram, 
op. cit.; Laurence j. silberstein, The Postzionism Deba-
tes: Knowledge and Power in Israeli Culture, new york, 
1999. palyginkite šiuos veikalus su yitzhak Conforti, Past 
Tense: Zionist Historiography and the Shaping of Natio-
nal Memory [zeman avar: hahistoriyografiyah hatsiyonit 
ve’itsuv hazikaron hale’umi], jerusalem, 2006.

22 Morris silverman (ed.), Sabbath and Festival Prayer-
book, new york, 1973, p. 353.scenos prie šventyklos ir laikinųjų palapinių. XVi a. Graviūra. 

iš Benito arias Montano Exemplar siue de sacris fabricis liber (1572)
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atstovaujamoje akultūracijoje, o Tikkun Olam – tobu-
lesnės visuomenės (pažodžiui: pasaulio taisymas – tai 
kabalistinė idėja) siekime bei liberaliosiose vertybėse, 
kurias atstovauja Amerikos žydų bendruomenės. Ame-
rikos žydų situacija yra išskaitoma praeityje, maždaug 
taip: žydai praeityje tikriausiai buvę panašūs į mus ne 
tik savo puikiomis vertybėmis, bet ir savo kultūriniais 
ir socialiniais santykiais tiek su judaizmu, tiek su kito-
mis tautomis, tarp kurių gyveno.

Vėlgi esminė metafora čia yra „įlieti ir skolingi“ (em-
bedded and indebted). Šis gana taiklus Amerikos žydų 
apibūdinimas tapo aksioma naujam pamatiniam pasa-
kojimui apie visą žydų istoriją. Geras to pavyzdys yra 
Setho Schwartzo pateikiamas žydų Palestinoje pirmai-
siais mūsų eros amžiais aprašymas. 

Taigi dauguma žydų gyvenę iš esmės kaip pagonys ir 
teisės autoritetų bei kultūros idealo visų pirma ieško-
ję Romos valstybėje bei miestų savivaldose, tačiau net 
ir jie galbūt išlaikė tam tikrą jausmą, kad nėra visiški 
graikai – kitaip nei jų atkaklieji kaimynai Skitopolyje. 
Kiti galbūt gyveno eklektiškai: kai kuriais aspektais – 
kaip pagonys, o kitais – kaip žydai, kartais rėmę rabi-
nų veikėjus bei su jais tam tikrais tikslais konsultavęsi, 
galbūt apie III a. rėmę sinagogų statybas, tačiau daž-
niausiai jas ignoruodavę. Arba jų pamatinė tapatybė 
galėjusi būti žydiška ir, kaip patys rabinai, jie galėję 
dažnokai su tam tikra įtampa vertinti savo prisitaiky-
mą prie dominuojančios kultūros23.

Mano nuomone, pakeitus žodį „pagonis“ žodžiu „pa-
saulietis“ ir žodžius „Roma“ bei „graikai“ žodžiu „ame-
rikiečiai“, gautumėte ganėtinai tikslų XXI a. Amerikos 
žydų padėties aprašymą.

Taigi dauguma žydų gyvenantys iš esmės pasaulie-
tiškai ir teisės autoritetų bei kultūros idealo visų pirma 
ieškantys Amerikos valstijų valdžioje bei miestų savi-
valdose, tačiau net ir jie galbūt išlaikantys tam tikrą 
jausmą, kad nėra vien tik amerikiečiai – (kitaip?) kaip 
jų atkaklieji kaimynai Mineapolyje ar Indianapolyje. 
Kiti galbūt gyveną eklektiškai: kai kuriais aspektais – 
pasaulietiškai, o kitais – kaip žydai, kartais remiantys 
rabinų veikėjus bei su jais tam tikrais tikslais besikon-

sultuojantys, galbūt apie XX a. pabaigą rėmę sinagogų 
statybas, tačiau dažniausiai juos ignoruojantys. Arba jų 
pamatinė tapatybė galinti būti žydiška, ir, kaip patys 
rabinai, jie galintys dažnokai su tam tikra įtampa ver-
tinti savo prisitaikymą prie dominuojančios kultūros24.

Nemažai tokių amerikietiškomis spalvomis piešiamų 
praeities vaizdų rastumėte Davido Biale‘o knygoje Cul-
tures of the Jews, kurios paskutinis skyrius yra skiria-
mas ne Izraeliui, o Amerikai, tuo leidžiant suprasti, kad 
ten esanti istorijos viršūnė.

Šios metaistorijos, kaip žydų istorijos studijų pama-
to trūkumas, manau, yra implikuojamas atvirkštinis 
išvedamumas (reverse derivativeness). Jei žydų tradici-
ja ir žydų istorija tėra Amerikos žydų kultūros antici-
pacija, tai kam mums jų reikia, kai turime patį realų, 
brandų, tobulą daiktą? Kiek kartų reikės žydų tradiciją 
pateisinti amerikietiškomis sąlygomis, t. y. dabartinio 
pasaulio kultūros hegemono, bei, galbūt, galingiausios 
žydų bendruomenės sąlygomis? Kiek dar kartų reikės 
įrodyti žydų teisėtumą parodant, kad praeities žydai 
dažniausiai laikėsi tokių pat visuomeninių ir kultūrinių 
tendencijų kaip ir Amerikos žydai? Kiek įdomi ar gyvy-
binga gali likti žydų istoriografija, kuri iš esmės yra ja 
užsiimančiųjų gyvenimo ir tikėjimo veidrodis?

Vėlgi, dauguma istorikų (ir dauguma žydų istorijos ty-
rėjų) labiausiai norėtų išsivaduoti iš bet kokios metaisto-
rijos. Vis dėlto, kaip sužinojo netyčiniai multikultūrinės 
metaistorijos pradininkai, tai kaip ir neįmanoma. Mes 
nuolat vis išryškiname metaistorijos trūkumus ir ja nu-
sikratome – tik tam, kad į jos vietą sukurtume naują.

Dailininkas Rene Magritte‘as puikiai mokėjo pavaiz-
duoti žmogaus būklę kaip niekada negebančią pamatyti 
tikrovės neįsikišant tarpininkaujantiems veiksniams. 
Taip ir istoriografinė būklė lemia, kad praeities vaiz-
davimas visuomet yra susietas su kokia nors didžiule, 
nors ir didžiąja dalimi netvaria jos vizija.

Ironiška, tačiau kaip tik ta vizija labiausiai domisi 
ženkli auditorijos dalis, istorijoje ieškanti prasmės.

Ar galime likti ištikimi ir savo kaip istorikų užduo-
čiai, ir jiems?

kiek žydiška yRa žydų istoRija?

23 seth schwartz, op. cit., p. 176.
24 schwartzas į čia numatomą kritiką atsakė savo straipsniu: „Was the-

re a „Common judaism“ after the destruction?“, in: Ra‘anan s. Boustan, 

et al. (ed.), Envisioning Judaism: Studies in Honor of Peter Schafer, t. 1, 
tubingen, 2013, p. 17–18.
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išĖjau iš daRBo

Rašysiu jums dabar
istorijas apie istorijas
ir pasakosiu
kad klausytumėt.

Jūs pasapnuokit
seną kluoną nemirtingą
saulėlydį raudoną ryto
daineles
ir geltonplaukes mergeles
prie amžino šaltinio
už Dainavos ir Orijos.

MoČiutĖ

Močiutė buvo neperkalbama.
Ji liepdavo mazgotis kaklą,
išsikrapštyt ausis.
Ir negalėjai pasakyti jai –
gerai,
tai padarysiu truputį vėliau.
Arba kad pavargau.
Turiu svarbesnių reikalų. –
Ne. Tai būtų neįmanoma.

Tokie dalykai, vaike.
Kol buvo močiutė,
 čiūto,
ji viso puspasaulio
tvarką laikė.

Dabar išėjom niẽ  kais.

IlgasIs kelIas

Kelias ilgas milijonas
mylių nebe žingsnių.
Aš nueisiu atsiklaupsiu
Ir prisipažinsiu.

Kas kad šalia Tako.

Patikėsiu kad girdėjai
ką nešu sumąstęs.
Tik tos mintys nežinia ko
taip ilgai
nežinia kur bastės.

pasteBĖjiMas Fakto

Ėjau sau
 per mišką.
Vienas
cieksėjo.
Aš ten buvau kaip
 dar vienas. Bet
necieksėjau.

žiūRĖjo Be VĖjo

Erdvė ir tyla į mane 
abi
žiūrėjo puikios.
Juodoji gėlė! Darže
žydėjo smuikas.

pasiRinkiMai

Pabuvęs kūnas galėčiau išnykti net
kaulai
pavirstų dūmais.
Išeičiau į orą. Niekas.

Ne.
Taip nenoriu.
Verčiau į žemę
kur ilsisi bočiai ir ilgas
ilgas jų miegas.
Miegočiau 
pavirsčiau žole.

VienuoLika eiLĖRašČių

Vytautas Landsbergis

PoezIja
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peR paRką

Šukavo šešėliai
švelniai.
Žygiavau aš per parką.
O tu man dar kartą sakei:
susivėlei.
Kodėl toks eini netvarkingas?

Ir vėl apsivilkęs netinkamą švarką...
Kaklaraištis kreivas...
Virš medžių paklydęs be tako atslinkęs
liūliavo mėnulio laivas.

Oi liūli liūli
 tavo ten balsas
ir spindulėlis baltas.
Už miškų už laukų ežerų
mūsų tėvynė guli.

daR MaLdos

Kad svetimųjų gaujos
nesutryptų – o
neduokdie
paskutinįsyk. Ir dar

kad baudžianti ranka
neapsiriktų
ir nenubaustų mūsų čia
užvis labiaus...

don GioVanni

Taurė šampano į sveikatą
kapinių paminklams! 
O vis dėlto kodėl
ginklanešy
tas vienas žaižaruojąs burbulėlis toks nelinksmas?

Be to ne vienas
 ar girdi?

Ten siaučia niekados nenugalėtieji
purslai netobulos gyvybės
 vyno
virš amžinai tuščiai besisukančio žemės grumsto
kur juodos marmurinės plytos dunkso.

Į sveikatą!

Visokis

Galiu sau stovėti sustingęs
arba
gulėti sulinkęs kaip mėnulis.

Galiu iš karsto belstis
klavišais melstis
ir bartis kaip dundulis.

Tai mano būtybės Visokio
būdo
visokios galimybės.
Ir kokis kada bebūčiau –
vis būčiau.

po ViskaM

Kai jau bus po viskam
po gyvenimui
aš patekęs miškan
užu ažarui

vai klausysiuos klausysiuos mažo
ir žalio
perkūno ažalio.

Kartais dvelks kito kranto
karštojo krašto
pasiilgimas.
Vargins to vieno nepamiršto
vardo
prisiminimas.

2014

VienuoLika eiLĖRašČių
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Žmonės yra sugalvoję įvairiausių me-
todų, padedančių jiems priimti spren-
dimus sudėtingose situacijose. Pavyz-
džiui, tikrai vertas dėmesio vadyboje 
yra Pareto dėsnis, kurio esmė: 20% 
pastangų pagamina 80% rezultato, o 
iš likusių 80% gauname tik 20% nau-
dos. Atrodo, dėsnis paprastas, tačiau 
nėra paprasta nei apimti visą veiklos 
lauką, nei įvertinti, kas yra tie 20% 
svarbiausių veiksmų, kurie duoda di-
džiąją naudą. Be to, dažnai nėra aki-
vaizdu, kas gi yra nauda. Taigi jei Pa-
reto ir panašios efektyvumo didinimo 
taisyklės puikiai veikia situacijose, 
kur ir veikla, ir rezultatas išmatuoja-
mi (pavyzdžiui, gamyboje ar pardavi-
muose), kitur (kūryboje, personalo va-
dyboje, politikoje) jos gali privesti prie 
visai nepageidaujamų pasekmių. Ta-
čiau tvarkytis su informacijos kiekiais 
ir priimti sprendimus esant ribotiems 
ištekliams reikia visur. Tad, sąmonin-
gai ar ne, vadovai, ekspertai bei politi-
kai bando pritaikyti taisykles, kurios 
supaprastina sudėtingus reiškinius.

Valstybės mastu svarbiausiais ma-
tais laikomi biudžeto įplaukos ir BVP. 
Ypač biudžeto įplaukos, nes nuo jų pri-
klauso politiškai esminis dalykas: ar 
jie galės vykdyti tai, ką susiplanavę, ir 
viešąja (biudžeto vykdymo), ir asmeni-
nių siekių (populiarumo tarp rinkėjų) 
prasme. Biudžeto įplaukos yra vykęs 
kriterijus matuoti mokesčių adminis-
travimo efektyvumą. Visiškai raciona-
lu, efektyvu finansiškai ir netgi pro-
tinga socialiai labiau tikrinti didelius 
mokesčių mokėtojus nei mažus. Mo-
kesčių administravimas yra įstatymų 
apibrėžta veikla, kurios efektyvumą 
galima pamatuoti, tad ir supaprasti-
nančias taisykles taikyti naudinga. 

Tačiau valstybės socialinė, ekono-

minė ir netgi finansų politikos šiomis 
ypatybėmis nepasižymi. Mat čia turi-
me reikalų su nuo matavimo išsisukti 
bandančiais, nuomones ir veiklas nuo-
lat keičiančiais gyvais žmonėmis. Nuo 
jų motyvacijos ir galimybių priklauso 
jų ekonominės veiklos intensyvumas 
ir efektyvumas, o nuo sukuriamos ver-
tės – brangiosios biudžeto įplaukos. Ži-
noma, dirbantiems žmonėms biudže-
to įplaukos nėra juos motyvuojantis 
veiksnys, tačiau, jei ekonominė poli-
tika protinga, mokesčių našta yra to-
kia, kokią norėdami uždirbti žmonės 
paneša ir tas įplaukas sukuria. O štai 
mokesčių administravimo efektyvu-
mas nepriklauso nuo to, ar žmonės 
gali ir nori dirbti. Kiek yra apmokes-
tinamų veiklų, tiek jų administruoto-
jai ir suadministruoja. Kaip sakė vie-
nas žinomas Lietuvos ekonomistas 
apie Sodros bėdas dėl senėjančios vi-
suomenės: nebus taip, kad niekas ne-
dirba, todėl surinksime mokesčius iš 
tų dirbančių, kurie bus, ir išdalinsime 
pensininkams, ir tai bus teisinga. Pri-
taikius tam tikras teisingumo sampra-
tas, gal ir teisinga, bet kad neprotinga, 
tai tikrai. 

Kiekvienam esamam ir būsimam 
pensininkui esminis klausimas šian-
dien jau ne apie tai, kaip bus pada-
lyta, o kad būtų ką dalyti. Kitaip sa-
kant, visų įvairiopos gerovės siekėjų, 
skirstytojų ir vartotojų interesas yra 
vienas – padaryti, kad 
būtų daug norinčių 
dirbti ir uždirbti bei-
gi netrukdyti jiems to 
daryti. Nes būtent nuo 
sėkmingo šios grandi-
nės funkcionavimo 
priklauso biudžetų 
įplaukos. Neįtikėtinas 

interesų sutapimas, tačiau kažkodėl iš 
politinių veiksmų to nematyti... 

Užmeskime akį į kitą svarbų rodik-
lį – BVP. Turint galvoje stambių žuvų 
auginimo taisyklę (Pareto dėsnį ar pa-
našią), dėmesys visų pirma krypsta į 
pramonę ir infrastruktūrą. Jos atro-
do svarbiausios produkto kūrėjos (pra-
monė juk eksportuoja ir uždirba valiu-
tą). Toliau seka prekyba, transportas, 
statyba, nekilnojamas turtas, viešasis 
valdymas ir kitos biudžeto finansuo-
jamos veiklos (nors šios biudžeto pa-
jamas naudoja, o ne kuria). Prie ma-
žesnių žuvelių – žemės ūkis ir įvairios 
paslaugos. Visi žino, kad paslaugos 
(įskaitant prekybą) yra labai svarbios 
dėl darbo vietų, nes būtent čia dirba 
daugiausia žmonių. Maža to, būtent 
čia ir savininkai, ir samdomi darbuo-
tojai – iš pagrindinių rizikos grupių: 
nekvalifikuotieji, jaunimas, ieškantys 
darbo ne visą dieną ir pan. Nors dar-
bo vietų veiksnys yra žinomas, viešai 
politikų keliamas ir netgi eskaluoja-
mas, bendrojoje ekonomikos politiko-
je atsispindi jis varganai. Juk būtent 
šiam sektoriui kuriama daugiausia 
reguliavimų, jis sunkiausiai dorojasi 
su gelžbetoniniu darbo kodeksu, kuris 
neleidžia verslui būti lanksčiam pagal 
vartotojų pageidavimus ir taip suteik-
ti žmonėms galimybių dirbti. Paslau-
gų sektorius yra svarbus ir dėl kitos 
priežasties, apie kurią užsimenama 

retai – dėl pačių paslaugų, 
kurių reikia gyventojams. 
Atsivėrusios ES rinkos, kur 
gyventojai mokesni, nuolat 
auganti reguliacinė našta 
Lietuvoje, keliama privalo-
ma minimali alga, – visa tai 
didina vadinamuosius dar-
bo vietos kaštus. Tai reiš-

apie svarbius ir nesvarbius veikėjus

GUODA AZGURIDIENĖ
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kia, kad į darbą priimtas žmogus turi 
sukurti daugiau pridedamosios vertės, 
kad jį būtų verta samdyti. Analogiškai 
naujai kuriamas verslas turi sukurti 
daugiau vertės, kad jį būtų verta steig-
ti. Todėl mažesnę vertę sukuriančios 
veiklos arba automatizuojamos (kaip 
antai bankomatai, automatinis atsa-
kiklis, savitarnos kasos), arba stipriai 
brangsta, arba nyksta. Tai menkina 
abu privalumus – mažina darbo vie-
tų ir gyventojams reikalingų paslau-
gų. Savo ruožtu, negaudami patogiai 
jiems reikiamų paslaugų, kaip antai 
santechniko, elektriko, statybininko, 
vaiko auklės, didelę pridėtinę vertę 
kuriantys žmonės dirba daug neefek-
tyviau. Taigi netgi grynojo efektyvu-
mo prasme mažai apmokamos darbo 
vietos yra reikalingos, jei tik yra kas 
jas siūlo ir į jas pretenduoja. Socialiai 
jaut riems žmonėms ypač: juk viena yra 
priimti visiškai nekvalifikuotą žmogų 
mokytis, kai jo atlyginimas yra jūsų 
sutartinis reikalas, ir visiškai kita, 
kai net jam nieko nesukuriant mokėti 
reikia apčiuopiamą sumą, o atleisti – 
brangu ir sudėtinga. Kolektyvas gali 
norėti išlaikyti kad ir prasčiau dirban-
tį senjorą ir būti pasirengęs jį toleruo-
ti, tačiau esant privalomai minimaliai 
algai, tai gali būti tiesiog per brangu.

 O gal rūpintis stambiais ir garsiais 
visų kitų sąskaita yra tiesiog raciona-
lus elgesys? Juk ir Europa nuolat dek-
laruoja, kad mums nereikia bet kokių 
darbo vietų, mums reikia tik orių ir 
didelę pridedamąją vertę sukuriančių. 
Gal ir galėtų būti toks išrankumas, jei 
esame pasirengę atsisakyti tų ne orių 
darbo vietų vaisių. Kaip rodo patirtis, 
nesame. ES senbuvėse šių darbų dirbti 
pakviesti buvo imigrantai, kurie, savo 
ruožtu, pakeitė pačią visuomenę ir su-
kūrė daugybę naujų problemų.

Taigi politikai per jų kuriamas poli-
tikas užsiima stambiaisiais, atstovau-
ja jų interesams, o šie juos ištikimai 
finansuoja, paremia atskiras akcijas 
(dėl socialinės atsakomybės), o kiti di-
delės įtakos BVP ir mokesčiams ne-
daro, todėl yra tik vargas ir balastas. 
Neretas mokesčių inspektorius ar ki-
tas administratorius tiesiai ir pasako: 

tai kam tas jūsų verslas reikalingas, 
jei tiek teuždirbate? Geriau parašykite 
prašymą pašalpai gauti. Tokie pareiš-
kimai yra neįtikėtinai įžūlūs ir ken-
kia valstybei, ne tik nuo verslo nuva-
romiems žmonėms. Nes kartą išėjęs į 
mokesčių vartotojus, žmogus sunkiai 
grįžta į tų mokesčių gamintojus. 

Smulkiesiems kliūva ir reguliavi-
mų pagrindinė našta. Pavyzdžiui, vi-
sai neseniai VMVT vadovas pareiškė, 
kad Lietuvos rinkoje per daug mais-
to papildų, todėl jie imsis priemonių. 
Iš vartotojo pozicijos rinkoje nieko per 
daug būti negali. Iš gamintojo ir regu-
liuotojo – gali. Nes juo mažiau žaidėjų, 
juo didesni likusių gamintojų pelnai, o 
kontrolieriams – lengviau kontroliuo-
ti. Taigi bet koks sąlygų griežtinimas, 
kad ir kokiais kvailais ar protingais ar-
gumentais būtų remiamas, visų pirma 
kerta mažuosius. Juk jie neturi spin-
telės, iš kurios galėtų imti pinigus ir 
finansuoti papildomas investicijas ar 
išsilaikyti be uždarbio, kol suras nau-
ją veiklą. Žemės saugiklių įstatymas 
šia prasme apskritai šedevras, nes že-
mės ūkį pasmerkia visiškai stagnaci-
jai. Nors ir norinčių dirbti žemę, ir pa-
klausos žemės ūkio produkcijai esama.

Taip, pramonė sudaro visuomenės 
organizmo struktūrą, kurią užpildo fi-
nansinis sektorius, transportas, staty-
ba, prekyba – visa, kas tradiciškai ma-
tuojama statistikoje. Bet be visų kitų 
verslų mieste ir kaime kraujas neteka, 
organizmas negyvas. Be to, stambus 
verslas susijęs su stambiomis riziko-
mis, – jau ne pirmą kartą stebime isto-
rijas su Mažeikių nafta. Ir nebe pirmą 
kartą valstybės vadovai siekia spręsti 
šios įmonės problemas kitų rinkos da-
lyvių sąskaita, o ekonomistai prime-
na, kad jei jau nebeliks vieno didelio, 
po kurio laiko toje erdvėje atsiras daug 
mažesnių. Tie mažesni konkuruos tar-
pusavyje ir nespręs savo verslo proble-
mų valdiškomis priemonėmis. 

Kad ir kaip keistai tai atrodytų, bet 
net specialistai nelinkę matyti abie-
jų – finansinės ir socialinės – ekonomi-
nių reiškinių pusių. Paimkime, pavyz-
džiui, pensijas. Žinia, jas reikia gelbėti. 
Iš makroekonomikos ir valstybės fi-

nansų pusės populiariausias veiks-
mas yra ilginti pensinį amžių. Tačiau 
iš žmogaus pozicijos tai yra akivaizdus 
socialinio kontrakto pažeidimas, nes 
keičia žmogaus gyvenimo planus. Pen-
sinio amžiaus ir kitų sąlygų keitimas 
yra plataus masto ir viešai toleruoja-
ma apgavystė, kurios net dešimtada-
lio neleidžiama privatiems pensijų ar 
kitų finansų paslaugų teikėjams. Arba 
štai menamų sąskaitų sistema (NDC): 
taip, ji numato automatinį pensijų dy-
džio koregavimą, priklausomai nuo to, 
kiek surinkta įplaukų. Tai apribotų 
politikų versliuką organizuotis savo 
populiarumą didinat pensijas į skolą 
(plg. Vilijos Blinkevičiūtės populiaru-
mą), tačiau žmonių pensijų problemos 
nesprendžia, jie ir toliau lieka pasy-
vi pusė, kurios aktyvumas apsiriboja 
įmokų mokėjimu.

Išmatuojami gerovės rezultatai – 
biudžeto įplaukos, BVP, užimtumo ly-
gis, vidutinis atlyginimas  – labiausiai 
priklauso nuo neišmatuojamų dalykų: 
ar žmonės turi motyvaciją dirbti, ar jie 
pasitiki valstybe, ar jie įgyja kokybiš-
ką išsilavinimą ir gauna kokybiškas 
sveikatos paslaugas, ar jie nebijo rizi-
kuoti ir imtis atsakomybės dėl nepa-
keliamos reguliavimų naštos, ar jiems 
pašalpos neatrodo geresnis pragyveni-
mo šaltinis nei jų verslas ar samdomas 
darbas, ar jie pasirengę nuolatinei kai-
tai, ar savo tiesos ieškojimas teisme 
jiems yra įperkamas ir prasmingas.

Ekonominė žmogaus veikla yra dau-
gialypė. Maksimizavę jos efektyvumą 
pagal vieną dedamąją, netrunkame 
patirti labai apčiuopiamus nuostolius 
pagal kitas: emigraciją, išlaidas svei-
katos apsaugai, lėtą darbo užmokes-
čio ir naujų verslų augimą. Tiesa, di-
dieji naudos nešėjai yra labai svarbūs, 
ypač žvelgiant statiškai. Tačiau ilges-
nėje perspektyvoje visuomenės gyvy-
bingumą nulemia būtent tie, neretai 
net statistikos nefiksuojami smulkieji. 
Jei jų pakankamai daug ir įvairių, tai 
ekonomika pajėgi augti nuolat, keistis 
priklausomai nuo poreikių ir sąlygų, ir 
būti atspari krizėms. Kurių, nereikėtų 
būti naiviais, su tokia politika tikrai 
turėsime. 
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Šiemet visas pasaulis mini šimtme-
tį nuo Pirmojo pasaulinio karo pra-
džios. Tai buvo pirmasis modernus 
karas, masiniam žudymui pasitelkęs 
naujausius ginklus ir technologinius 
pasiekimus, sunaikinęs milijonus gy-
ventojų, sukrėtęs visą Europą, pakei-
tęs jos geopolitinį žemėlapį ir kultūros 
raidą. Vakarų Europoje iki šiol gyva jo 
atmintis, plačiai plėtojami tyrimai, ta-
čiau beveik visi jie skirti vadinamajam 
Vakarų frontui, karui Vakarų Europo-
je. Žymiai mažiau tyrinėtas yra Rytų 
frontas – vokiečių okupuota Oberosto 
teritorija, apėmusi Lietuvą, Kuršą ir 
dalį Baltarusijos. 

Vienas iškiliausių šio klausimo 
specialistų yra žymus JAV istorikas, 
Tenesio universiteto profesorius Vė-
jas Gabrielius Liulevičius, šiandien 
pripažintas ne tik JAV, bet ir Vaka-
rų Europos akademinės bendruome-
nės. Kembridžo universiteto leidyklos 
2000 m. išleistoje knygoje War Land 
on the Eastern Front: Culture, Natio-
nal Identity and Occupation in World 
War I (Karo žemė Rytų fronte: Kultūra, 
tautinis identitetas ir okupacija Pir-
mojo pasaulinio karo metais) jis anali-
zuoja kaizerinės Vokietijos okupaciją 
Oberosto teritorijoje. Remdamasis ar-
chyvine medžiaga, dokumentais, spau-
da, egodokumentais (dienoraščiais, 
laiškais), istorikas pateikia kruopščią 
„okupacijos anatomiją“: atskleidžia vo-
kiečių požiūrį į šiuos kraštus ir jų gy-
ventojus, kariuomenės vadų ambicijas 
ir apokaliptinę kareivių patirtį Rytų 
fronte. Liulevičius aptaria, kaip karo 

pradžioje prasidėjo vokiečių susidūri-
mas su Rytų Europa, kokias utopijas 
siekė įgyvendinti kariuomenės vado-
vybė, kaip ji konstravo vietinių gyven-
tojų tapatybę ir kaip drastiškai elgėsi 
jų atžvilgiu įgyvendindama judėjimo 
apribojimus, vadinamąją jų „kultūri-
nimo“ programą ir kt. Studija parodė, 
kokia krize patiems vokiečiams baigėsi 
Pirmasis pasaulinis karas, pagimdęs 
jų karinių dalinių Freikorps veiksmų 
beprotybę Rytų fronto žemėse ir pa-
grindęs revanšistines nacių ambicijas, 
atvedusias į Antrojo pasaulinio karo 
katastrofą. Šią koncepciją Liulevičius 
plėtoja 2009 m. Oksfordo universite-
to leidyklos publikuotoje knygoje The 

German Myth of the East: 1800 to the 
Present (Rytų vokiškasis mitas: Nuo 
1800 iki šių dienų). Pagal tarp vokie-
čių paplitusį „Rytų mitą“ į rytus nuo 
Vokietijos esantys kraštai buvo trak-
tuojami kaip laukinė, necivilizuota 
žemė, suteikianti gyvybiškai svarbią 
galimybę vokiečiams išplėsti savo 
erdvę Rytuose. Liulevičius nušvietė, 
kaip istoriškai kito šios sampratos for-
mos, pradedant XIX a. mokslininkų, 
rašytojų pažiūromis ir baigiant Pirmo-
jo ir Antrojo pasaulinio karo motyva-
cija, rasistine nacių ideologija, poka-
rine Ostlando nostalgija, bei parodė, 
kur atvedė mėginimai įgyvendinti šį 
„mitą“. Rytų užkariavimo idėja keletą 
šimtmečių išliko vokiškosios sąmonės 
idée fix, kurios tęstinumą pakirto isto-
rinės traumos ir XX a. pabaigoje suvie-
nytos Europos pokyčiai.

Su prof. Vėju Gabrieliumi Liule-
vičiumi susipažinome 2014 m. kovo 
13–15 d. Jeilio universitete vykusio-
je Baltijos ir Skandinavijos studijų 
konferencijoje, kur pranešimus skaitė 
Vytauto Didžiojo universiteto vykdo-
mo mokslo projekto „Lietuva karuose: 
kultūra, tapatybė, egzilis“ (plačiau žr. 
http://lk.mf.vdu.lt/lt/node/78) dalyviai 
Rasutė Andriušytė-Žukienė, Giedrė 
Jankevičiūtė, Laima Laučkaitė-Sur-
gailienė, Lara Lempert, Laimonas 
Briedis ir Rasa Antanavičiūtė. Prof. 
Liulevičius maloniai sutiko pasidalyti 
mintimis su NŽ-A, jį kalbino Laima 
Laučkaitė-Surgailienė.

Su kolegomis JAV lietuviais ap-
tardami Jūsų pasisakymą Baltijos ir 
Skandinavijos studijų konferencijoje 
sužinojome, kad esate artimas JAV 
ir Kanados lietuvių bendruomenėms, 
ypač savo kartos ateitininkijai, Jūsų 
bendraamžiai mielai dalijasi prisimi-
nimais apie stovyklavimą ateitininkų 
stovyklose. NŽ-A skaitytojams būtų 
įdomu patirti apie šią Jūsų biografi-
jos dalį ir, žinoma, apie aplinkybes, 
lėmusias Jūsų profesijos pasirinkimą 

Kodėl buvo kariaujama? 

VėJą GABRIELIų LIuLEVIčIų kalbina LAImA LAučKAITė

apžvalga

vėjas gabrielius liulevičius
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ir formavusias Jūsų pažiūras. Ar su-
tiktumėte pradėti mūsų pokalbį nuo 
jaunystės prisiminimų?

Labai ačiū Jums už klausimus. Esu 
gimęs čikagoje, 1966 metais. mūsų šei-
ma, t. y. mano tėvai Arūnas ir Aušrelė, 
brolis Gytis, mano tėvo tėvai – istori-
kas Vincentas Liulevičius ir mokytoja 
monika Krasnickaitė-Liulevičienė – 
gyveno čikagos lietuvių rajone Marqu-
ette Park. Aš lankiau Nativity B.V.M. 
parapinę mokyklą, kurioje dėstė sese-
lės kazimierietės, vėliau mokiausi uni-
versitetinėje gimnazijoje Hyde Park. 
Kelerius metus mūsų šeima praleido 
Danijoje ir Vokietijoje. Studijavau či-
kagos universitete, o daktaratą apsi-
gyniau Pensilvanijos universitete. Per 
visus tuos metus lietuviška visuome-
ninė veikla ir ypač ateitininkų sąjūdis 
man buvo labai svarbūs. Vasaromis 
stovyklavome „Dainavos“ stovykloje 
mičigano valstijoje, ten tarp šv. Kalėdų 
ir Naujųjų metų vykdavo moksleivių 
ateitininkų Žiemos kursai, organizuoti 
dr. Vytauto Vyganto, vėliau pats bu-
vau vienas tų kursų vadovų. 

Kokia asmeninė ir intelektinė aplin-
ka formavo Jūsų mokslinius interesus? 
Kaip ir kodėl susidomėjote Pirmuoju 
pasauliniu karu, kas pastūmėjo į jo 
studijas?

Kai dar buvau vaikas, mano se-
nelio istoriko Vincento Liulevičiaus 
pasakojimai iš graikų mitologijos ir 
Lietuvos istorijos sužadino bendrą 
susidomėjimą praeitimi. Pirmuoju pa-
sauliniu karu susidomėjau, kai mūsų 
šeima apsilankė čikagos priemiesčio 
muziejuje – dvare, kuris priklausė 
pulkininkui Robertui mcCormickui, 
žymiam Chicago Tribune laikraščio 
savininkui. Jame įrengtas muziejus, 
skirtas atminti JAV Pirmosios pėsti-
ninkų divizijos (Big Red One) istorijai 
ir kovoms. Tarp muziejaus ekspozici-
jos objektų, mūšių pristatymų buvo 
įrengti ir apkasai iš Pirmojo pasaulinio 
karo laikotarpio, nes ši divizija prieš 
karo pabaigą kovojo Prancūzijoje. man 
tas muziejus paliko gilų įspūdį ir iškė-

lė vaikui svarius klausimus: jei buvo 
net du pasauliniai karai, ir antrasis 
mūsų šeimą išbloškė už Atlanto, toli 
nuo Lietuvos, kodėl taip atsitiko? Kaip 
išaiškinti šito audringo šimtmečio vi-
dinę dinamiką, kuris šitaip paveikė 
žmogiškus likimus? 

Daug vėliau, laimingai sutapus ap-
linkybėms, Pensilvanijos universitete, 
kuriame studijavau Vokietijos istoriją, 
ieškodamas disertacijai temos univer-
siteto bibliotekoje suradau didelį rin ki-
nį lituanistinės tematikos knygų įvai-
riomis kalbomis. Tas rinkinys buvo 
Lie tuvos diplomato dr. Jurgio Šaulio 
bibliotekos dalis. Tarp jo surinktų kny-
gų ir periodikos buvo daug medžiagos 
apie vokiečių per Pirmąjį pasaulinį 
karą okupuotą Lietuvą. Jam, aišku, 
buvo įdomus šitas laikotarpis, nes jis 
pats dalyvavo kuriant Lietuvos neprik-
lausomybę. Tokiu būdu man atsivėrė 
nepaprasta galimybė: šitas Vokietijos 
istorijos epizodas siejosi su Lietuvos is-
torija ir davė progą nušviesti nepapras-
tai įdomius tarptautinius santykius, 
be sinaudojant tiek lietuviškais, tiek 
vokiškais šaltiniais ir dokumentais. 

Rinkdamas medžiagą disertacijai 
turėjau Deutscher Akademischer Aus-
tausch Dienst stipendiją ir tyrinėjau 
archyvus Vilniuje, Breisgau Freibur-
ge, Koblence ir Berlyne. Kai disertaci-
ja virto monografija War Land on the 
Eastern Front, knyga sukėlė nemažą 
susidomėjimą Vokietijoje. Ji buvo iš-
versta į vokiečių kalbą ir pavadinimu 
Kriegsland im Osten išleista Hambur-
go socialinių tyrimų instituto (Ham-
burger Institut für Sozialforschung). 
Berlyno Deutsches Historisches Mu-
seum pakvietė mane perskaityti vie-
šą paskaitą apie mano tyrinėjimus. 
Įtakingas Vokietijos žurnalas Der 
Spiegel išspausdino mano straips-
nį specia liame numeryje, skirtame 
Pirmajam pasauliniam karui. Nuo 
1995 m. dėstau Tenesio universiteto 
Istorijos fakultete, Smoky Mountains 
papėdėje JAV pietuose, kur gyvenu 
su šeima: žmona istorike Kathleen ir 
vaikais Paul ir Helen. Aš vadovauju 
mūsų universiteto Karo ir visuomenės 
studijų centrui (Center for the Study of 
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War and Society). 2010–2012 m. buvau 
mokslinės organizacijos Association 
for the Advancement of Baltic Studies 
(plačiau žr. http://www.aabs-balticstu-
dies.org/) pirmininkas. Taip pat daug 
metų esu Association for the Study of 
Nationalities viceprezidentas, ši orga-
nizacija ruošia metines konferencijas 
Niujorko Kolumbijos universitete, 
jose dalyvauja nemažai mokslininkų 
iš Baltijos kraštų. 

Vakarų Europoje ir JAV dėmesys 
Pirmajam pasauliniam karui, jo pa-

tirčių apmąstymui nesilpo visą XX a., 
nors būta pakilimo ir atoslūgio bangų. 
Kuo Jūsų manymu galima paaiškin-
ti, kad Lietuvos istorikai ir visuomenė 
taip menkai domisi Pirmojo pasau-
linio karo realijomis, jo studijomis ir 
atmintimi?

manyčiau, kad tas menkas susi-
domėjimas visai suprantamas, atsi-
žvel giant į visus praėjusio šimtmečio 
sun kius Lietuvos pergyvenimus ir 
jos dabarties iššūkius. Tokiuose isto-
rijos sūkuriuose gali išnykti Pirmojo 
pasaulinio karo prisiminimas ar ak-
tualumas, nors būtent nuo to laiko ir 

vėjo gabrieliaus liulevičiaus knygos War 
Land on the Eastern Front (Cambridge 

university press, 2000) viršelis
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prasidėjo to sudėtingo šimtmečio per-
gyvenimai. Todėl būtų gerai paskatin-
ti didesnį dėmesį tam laikotarpiui, kai 
Vakarų istorijoje įvyko civilizacinis 
lūžis. Ir sunkūs Lietuvos pergyveni-
mai okupacijos metais, ir išėjimas į 
nepriklausomybę, ir naujos valstybės 
statymas buvo svarbūs epizodai visuo-
tinėje globaliojo karo istorijoje. Juos 
irgi reikia viešinti už Lietuvos ribų.

Savo knygoje War Land on the Eas-
tern Front karą siejate ne su militari-
niais veiksmais, kaip ilgus metus buvo 
įprasta istorijos moksle, bet pirmiausia 
su kultūra ir tautinės tapatybės konstra-
vimu okupuotose Oberosto žemėse. Kas 
pastūmėjo pasirinkti tokį požiūrį, kaip 
suprantate kultūrą iš istoriko pozicijų?

Jau nuo XX a. aštunto dešimtmečio  
žymūs istorikai, pavyzdžiui, britas Joh-
nas Keeganas akcentavo, kad ne pa kan-
ka bandyti suprasti kariuomenių, jų 
vienetų judėjimus kare, mūšių statis-
tiką, bet reikia siekti išsiaiškinti, kaip 
karus, jų pasekmes pergyvena indivi-
dai, kaip jie juos interpretuoja ar įpras-
mina. Aš norėjau panašiai prisiartinti 
prie šio karo ir okupacijos pergyveni-
mų, pažvelgti į juos ir iš okupuotųjų, 
ir iš okupantų perspektyvų. Siekiau 
suprasti, kas dėjosi vokiečių okupantų 
galvose, kaip jie suprato savo okupaci-
ją ir bandė ją pateisinti sau ir kitiems. 
Kokių fantazijų objektu tapo Lietuva 
ir lietuviai? Įspūdinga buvo konstatuo-
ti, kad tarp vokiečių pareigūnų pasi-
taikydavo ir tokių, kurie smerkė oku-
pacinio režimo brutalumus ir siekius, 

kurie simpatizavo prispaustajai visuo-
menei, tegul ir ne jų tautybės. Šitame 
kontekste „kultūra“ suprantama ne 
vien kaip aukštasis menas ar literatū-
ra, bet antropologiškai, – kaip rinkinys 
visų tų dažnai neįsisąmonintų elgsenų, 
vertybių, normų ir išankstinių nuos-

tatų, kuriomis remdamasi visuomenė 
orientuojasi. Ta prasme okupacija nu-
šviečiama kaip momentas, kai susidu-
ria skirtingos kultūros.

Kaip šiandien, praėjus šimtmečiui 
nuo Pirmojo pasaulinio karo pradžios 
galėtumėte apibendrinti Vakaruose 
vykdomus šio laikotarpio tyrimus? Ko-

kia tematika, tendencijos, interpretaci-
jos vyrauja?

Daug dešimtmečių istorikai dažnai 
visai teisėtai traktavo Pirmąjį pasau-
linį karą kaip archetipą beprasmio 
konflikto, kuriame veltui žuvo mili-
jonai žmonių. Buvo aktualizuojamos 
tokios temos kaip nesusipratimai karo 
pradžioje, atsitiktinumo vaidmuo su-
kurstant karą, pasyvus uniformuotų 
karių paklusnumas, siurrealistinis 
kentėjimas ir skerdynės apkasuose. 
Tos temos išlieka aktualios, bet da-
bar istorikai daugiau bando gilintis 
į anksčiau nevisiškai suprastą ideo-
loginį karo elementą, bando klausti, 
kodėl buvo kariaujama, kas motyvavo 
konflikto dalyvius. Pavyzdžiui, žymūs 
prancūzų istorikai Stéphane’as Au-
doin-Rouzeau ir Annette Becker savo 
genialioje knygoje 14–18, retrouver la 
guerre (14–18, (at)rasti karą), išleistoje 
2000 m., teigia, kad karo metais iškilo 
savita „karo kultūra“, kurioje smurtas 
buvo normalizuotas, ir šitas epizodas 
prisidėjo prie visų likusių XX a. krizių. 
Galima pridurti, kad karo pabaigoje 
atsirado daug skirtingų ideologinių 
ateities projektų, svarbus buvo nepri-
klausomų valstybių susikūrimas iš 
karo metais žlugusių imperijų griuvė-
sių. Lietuva buvo tos dramos centre ir 
reikės dar daug tyrinėjimų, kad lietu-
viška šios istorijos dalis būtų plačiau 
žinoma pasaulyje.

Ačiū Jums už pokalbį ir NŽ-A skai-
tytojams skirtą laiką. Lauksime naujų 
Jūsų tyrimų. 
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!

vėjo gabrieliaus liulevičiaus knygos 
The German Myth of the East (Oxford 
university press, 2009) viršelis
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Manfred Bühlmann. vilniaus darbo namų paroda. 
plakatas. 1916. Hollerbaum & schmidt leidykla, Berlynas. MavB.

parodos pavadinimai lietuvių, lenkų, baltarusių ir jidiš kalbomis
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Šių metų balandžio 23 d. – gegužės 
10 d. Vilniaus grafikos meno centro 
galerijoje „Kairė-dešinė“ veikė paroda  
„Okupacijos realijos: I ir II pasaulinių  
karų plakatai Lietuvos viešojoje er-
dvėje“. Parodos kuratorės dailės isto-
rikės Giedrė Jankevičiūtė ir Laima 
Laučkaitė-Surgailienė atrinko ir dvie-
jose nedidelėse salėse pristatė chrono-
logiškai ir tematiškai suskirstytus 
pla katus. Pirmoje salėje eksponuoja-
mi 1915–1918 m., antroje – 1941–
1944 m. sukurti darbai, kurie buvo 
platinami Lietuvoje, Latvijoje ir Esti-
joje, o formaliai  – Pirmojo karo metais 
Vokietijos imperijos okupuotose Rusi-
jos imperijos teritorijose, pavadintose 
Oberostu, Antrojo karo metais jas už-
ėmusių nacių pavadintose Ostlando 
reich skomisariatu. Šis vaizdinis loby-
nas yra saugomas LNmmB Bibliogra-
fijos ir knygotyros centro ir LmA Vru-
blevskių bibliotekos rinkiniuose. Dalis 
eksponatų taip pat atkeliavo iš Latvi-
jos nacionalinės bibliotekos.

Pasak Jankevičiūtės, kartu su kolege 
jos ryžosi sugretinti istorikų pap rastai 
griežtai atskiriamus, epochų  lū žio ri-
boženkliais laikomus du pasaulinius 
karus. Toks sugretinimas  pa sirodė 
pras mingas, nes atskleidė, kaip per 
ketvirtį amžiaus išaugo propagan-
dos mastai, kurie ideologinės propa-
gandos instrumentai išliko, kaip jie 
buvo taikomi, kas įdiegta naujo. Dvie-
jų karų plakatų palyginimas išryškino 
ir pačios Lietuvos istorijos pokyčius, 
paskatino susimąstyti apie valstybės 
tapsmo peripetijas. 

purvino ir apšiurusio 
gyvenimo elegancija
paroda ir diskusija apie pasaulinių karų  

(vokiškus) plakatus lietuvoje 

mARIuS VAITKuS

Parodoje vyravo vokiški plakatai ir 
propagandiniais tikslais sukurti dar-
bai. Tai suprantama: vokiškieji okupa-
ciniai periodai šia prasme yra mums 
kur kas mažiau pažįstami, o karo me-
tais vaizdinės priemonės buvo pajung-
tos pirmiausia tarnauti karo ir naujų 
šeimininkų įsitvirtinimo tikslams. Vis 
dėlto parodoje buvo galima pamaty-
ti labai vertingų išimčių. Pavyzdžiui, 
Pirmojo pasaulinio karo salėje tarp 
eksponuotų rusiškų darbų vien gar-
siais autorių vardais smalsumą žadi-
no Kazimiro malevičiaus ir Vladimi-
ro majakovskio kurti plakatai. Juos, 

beje, kaip ir daugelį kitų darbų, Lie-
tuvos publika turėjo progą pamatyti 
pirmą kartą. Tuo metu tarp temiškai 
(politiniai, socialiniai ir kultūriniai) 
suskirstytų plakatų anaiptol ne vis-
ką galėjai pavadinti propaganda (pa-
vyzdžiui, renginių afišos). Galų gale, 
vaikščiojant po sales, buvo įdomu mė-
ginti perskaityti mirgančius prieš akis 
vaizdus ne tik kaip propagandą, nors 
kaip tokia jie ir buvo kurti. Regis, to 
siekė ir parodos kuratorės: pristatyti 
plakatus ir kaip propagandos priemo-
nę, ir kaip kasdienybės atspindį.

Savaime suprantama, kad įtampa 
tarp tikrovės ir propagandinių vaizdų  
atveria plačią erdvę vaizduotei. Ta čiau  
kokias plačias aiškinimo(si) ir svarsty-
bų galimybes suteikė ši paroda, pui-
kiai atskleidė jos (uždarymo) proga 
su rengta menotyrininkių ir istorik(i)ų 
diskusija.

Ją galėtume apibendrinti ne tarp 
užstalės kalbėtojų, bet iš klausytojo 
pozicijos savo reakciją išsakiusio Vy-
tauto Ališausko žodžiais. Jis prisipaži-
no buvęs šokiruotas parodos eleganci-
jos. Anot jo, tikrovėje plakatai gyvena 
purviną ir apšiurusį gyvenimą, o paro-
doje jie šia prasme tapo dekontekstu-
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mo formos. Turbūt dar reikės palaukti 
kultūros istoriko, kuris sugebės sudėti 
į vieną visumą baimę, šaltį, žudynes, 
Holokaustą ir kultūros brandą, patrio-
tizmo pliūpsnį, kuris po karo prasiver-
žė partizanų kovose. Neįsivaizduoju, 

kaip parašyti karo metų dvasios isto-
riją, kaip suderinti šiuos dalykus“.

Pridengtos/atidengtos tikrovės klau -
simas labiausiai rūpėjo ir Nerijui Še-
pečiui. Priėmęs kuratorių pasiūlytas 
žaidimo taisykles – palyginti du, regis, 
tokius skirtingus karus ir istorinius 
tarpsnius – jis kalbėjo apie tai, kokį 
buvimo „prie vokiečio“ vaizdą Lietu-
voje ar ne visai apibrėžtuose Rytuose 
pasiūlė parodos eksponatai ir kuo jis 
skyrėsi kiekvienu periodu.

Pasak jo, 1915 m. atėję vokiečiai 
stengėsi įvesti tvarką. Žinomiausias 
buitinis to pavyzdys – privertė visus 
pasistatyti lauko būdeles. Kaip paste-
bi Šepetys, visuose to meto plakatuo-
se ir skelbimuose labai ryški įtampa 
tarp to, kaip turi būti, ir to, kas yra. 
Grasinimais skatinama tai, kas yra, 
pritaikyti prie to, kas turi būti (vil-

alizuoti. Tik parodos anotacijas pa-
lydinčiose nuotraukose užfiksuota 
natūrali karo metų būtis: čia matyti, 
kad plakatų popierius susigarankš-
čiavęs, kampučiai užsilenkę, kai kur 
įplyšę. Ši pastaba, be abejo, tinka nu-
sakyti ne tik prieštarai tarp pla-
katų elegantiško pristatymo ir jų 
kadaise purvino gyvenimo, bet 
ir apskritai prieštarai tarp karo 
metų vargo ir propagandinių vaiz-
dų blizgesio. Štai per karus siau-
tėdavo dėmėtoji šiltinė ir utėlės, 
o nuo visokių parazitų ir ligų ap-
sisaugoti mokančiuose plakatuo-
se matome savitus komiksus, ku-
riuos galėtum valandas skaitinėti 
kaip smagius paveiksliukus.

Ališausko iškeltas klausimas 
tik paliudija, kaip sunku kalbėti 
apie karą. Labai jautrus santykis 
su karo atmintimi, jo teigimu, at-
skyrė politikos ir karybos tyrimus 
nuo kasdienybės prisiminimų. 
Štai prisimindami karą, žmonės 
vis pabrėžia, kad nebuvo kavos ir 
marmelado, po šitomis smulkme-
nomis paslėpdami visa kita. „Pa-
žvelgę per tokią prizmę, mes turė-
tumėm kitaip žiūrėti ir į visokius 
linksmus karo metų paveikslėlius, 
į komiksinius ar luboko stiliaus 
plakatus. Tas lengvumas irgi pri-
dengia tikrovę, padeda išgyventi. mu-
sės baisesnės už bombas. Cenzūrai 
toks šūkis nė kiek nekliuvo, nes toks 
humoras karo tikrovėje neatrodė juo-
das ir nederamas viešumoje“, – kalbė-
jo Ališauskas.  

Vis dėlto jam atrodo, kad Antrojo 
pasaulinio karo plakatai ne tik pri-
dengia, bet ir atidengia to meto tikro-
vę: „Karas buvo prieškario Lietuvos 
kultūros kulminacija. Sovietų laikais 
paėmus į rankas  1943–1944 m. leistą 
Kūrybos žurnalą truputį užgniaužda-
vo kvapą, nes jame buvo matyti, kad 
Lietuva pasiekė europinį intelektinės 
kultūros lygį. Plakatai priverčia susi-
mąstyti, kaip vienoje tikrovėje susitik-
davo eiliuoti tekstai apie musių arba 
utėlių keliamą pavojų, muilo taupymą 
ar daržovių naudą ir rafinuota litera-
tūra, dailė, poezija, kasdienio gyveni-

Fred Hendriok. vokiečių dailės paroda iš 
Karaliaučiaus vilniuje. plakatas. 1917. Zeitung 
der 10. armee spaustuvė, vilnius. MavB
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niečiams – atiduoti pašto karvelius, 
pranešti, kas juos laiko ir neatiduo-
da, kitaip bus baisios bausmės). „Visi 
šie tekstai ir vaizdai apnuogina tikro-
vę. Kuo daugiau jų matai, tuo vaizdas 
tampa labiau defragmentuotas. Kuo 

labiau jis defragmentuojasi, tuo 
labiau mes prie tos tikrovės gali-
me priartėti“, – teigė Šepetys. 

Jo pastebėjimu, kaizerio vokie-
čiai žmones pažino, o Adolfo Hit-
lerio – nebe. Naciai esą visiškai 
nesidomėjo tikrove ir atėjo į Balti-
jos šalis ir apskritai į Sovietų Są-
jungą neturėdami jokio suprati-
mo, kas čia jų laukia. Taigi nacių 
plakatai Europai, okupuotiems 
Rytams ne atidengia tikrovę, o ją 
veikiau paslepia. Nacių plakatuo-
se istorikas įžvelgė įtampą tarp 
to, kas turėtų būti, ir to, kas gali 
nutikti. Tikrovės nėra, yra kažko-
kia grėsmė ir kažkokia regimybė. 
„Grėsmei duočiau vardą „kraujas“ 
su mintimi, kad čia su priešais su-
siję, o regimybei – „darbas“. Krau-
jas ir darbas – ryškiausi motyvai, 
abu jie ženklinami raudonai. Šia 
spalva galima išreikšti daug ką: 
rūpestį, viltį, pavojų, perspėjimą, 
susidomėjimą“, – kalbėjo Šepetys. 
Tačiau, tęsė istorikas, nei tas krau-
jas, nei tas darbas tikras, mat tik-

rai praliejamas kraujas ir tikroji dar-
bo Reichui esmė buvo nutylėti. Būtent 
toks tikrovės pridengimas šio karo 
plakatuose jam stipriausiai užkliuvo. 

Beje, ar tokių išvadų apie propa-
gandos atodangas ir uždangas nega-
lėjo nulemti kintančios propagandos 
priemonės? Laučkaitė-Surgailienė at-
kreipė dėmesį, kad, be kitų dalykų, 
vokiečių cenzūra per Pirmąjį pasauli-
nį karą draudė leisti plakatus su karo 
baisumų vaizdais. O štai per Antrąjį 
karą kaip tik naciai ėmė manipuliuoti 
baisybėmis, ypač gąsdindami bolševi-
kų atėjimu.

Kaip matyti iš cituotų pasisaky-
mų, visa diskusija sukosi apie plaka-
tus kaip vaizdinius šaltinius. Šaltinius 
praėjusiai tikrovei, nušiurusiai kas-
dienybei, propagandai, vokiečių poli-
tikai ir užmojams, netgi emociniam 
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skelbimas konkuravo su kunigu ir kai-
mynu, t. y. didelė dalis informacijos 
keliavo iš lūpų į lūpas. Neatsitiktinai 
dalis plakatų buvo kuriami kaip vaiz-
dūs paveikslėliai, kuriuos galima sup-
rasti neskaitant teksto. Tai ir rusiš-

ki luboko stiliaus Pirmojo pasaulinio 
karo plakatai, ir komiksiniai Ant rojo 
pasaulinio karo plakatai, mokan tys 
švariai gyventi ir apsisaugoti nuo dė-
mėtosios šiltinės“. 

Tad iš pirmo žvilgsnio siaura ir spe-
cifiška karo metų plakatų tema paska-
tina apmąstyti labai platų klausimų 
ratą, o menotyrininkus ir istorikus iš-
stumia iš jų komforto zonos, apibrėžtos 
kasdien vartojamų klišių ir standarti-
nių vaizdinių apie to meto gyvenimą. 
Ir pagaliau – kad ir kaip propaganda 
siektų nuslėpti ar padailinti tikrovę, 
visada lieka plyšių, kuriuos detekty-
viškai akyla akis pastebės. 

Štai Jankevičiūtė teigė, kad nacių 
plakatai gali padėti rekonstruoti, kiek 
ir kaip viešojoje erdvėje atsispindėjo 
vokiečių kolonijinės politikos tikslai, 

nors ši tema buvo visaip maskuoja-
ma. Pavyzdžiui, kolonijine idile dvelkia 
keistas „Žemės tarp mėmelio ir Vilijos“ 
žemėlapis, apnuoginantis vokiečių po-
žiūrį į užkariautą Lietuvą.  Lietuviški 
vietovardžiai žemėlapyje suvokietin-

ti, o prie jų nupiešti paveikslėliai 
nurodo vietines įžymybes ir atvy-
kėliams siūlomas pramogas – me-
džioklę, žve jybą, slidinėjimą. Di-
džiausia keisteny bė – Vilkaviškio 
pažymėjimas me dine sinagoga laip-
tuotu stogu, nors (jau nekalbant 
apie žydų  išnaikinimo politiką), 
kaip pastebėjo Verbickienė, ji jau 
pačioje karo pradžioje sudegė, už-
siliepsnojusi nuo vokiečių padega-
mųjų bombų. Cenzūros žioplumas? 
Tik rove nesidominti propaganda? 

Šis žemėlapis pateikia kitur  ne-
matytą Lietuvos teritorijos varian -
tą. Pasak Arūno Bubnio, že  mėlapis 
yra visiškai ne administracinio po-
būdžio. Nacių okupacijos metais 
Lietuva buvo padalyta į keturias 
apygardas: Vilniaus, Kauno, Šiau-
lių ir Panevėžio. Kaip Lietuvos te-
ritorijos dalis parodytos Ašmenos 
ir Svyrių apskritys, kurios 1942 m. 
balandį buvo prijungtos prie Lie-
tuvos generalinės srities, nors ap-
tariamasis žemėlapis buvo nupai-
šytas 1941 m. pabaigoje. Tai gi jis 

fiksuoja vokiečių planus. Taip, matyt, 
jame atsirado ir Breslaujos kraštas iki 
Naručio ežero, kuris prie Lietuvos ne-
buvo prijungtas, nors gal ir planuo-
tas. 1942–1943 m. Lietuvoje prasidėjo 
gana aktyvi kolonizacija, dalis lietuvių 
ūkininkų iš užnemunės ir kitur buvo 
perkelti į Vilniaus kraštą, tad galbūt 
norėta lietuvius dar labiau orientuoti į 
Rytus, skatinti juos imtis civilizacinės 
misijos. Taigi ir Lietuvos žemėlapis su 
išplėstomis sienomis, matyt, nebuvo 
vien kažkieno improvizacija, bet at-
spindėjo realius ketinimus. Laimei, 
ne visi nacių ketinimai tapo tikrove. O 
štai, grįžtant prie parodos, kuratorių 
rimti ketinimai padaryti dar įspūdin-
gesnį ir daug išsamesnį katalogą – pa-
girtini ir lauktini išsipildant.

vladas jankauskas. savitarpinei pagalbai. 
plakatas. 1943. npdaF
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militarinės praeities svetimumui (Au-
rimas Švedas) pažinti. Toks istorikų 
plakatams suteiktas įvertinimas paro-
dos kuratores turėjo tik džiuginti, nes, 
anot Jankevičiūtės, sudarant parodos 
kolekciją, į atskirus plakatus ir žiū-
rėta ne tik kaip į grafinio dizaino 
kūrinius, bet ir kaip į vizualinius 
šaltinius. O kalbant apie šaltinius 
svarbūs mažiausiai dar du aspek-
tai – tai jų autoriai ir numanoma 
auditorija. Dalis eksponuotų Pir-
mojo karo vokiškų plakatų, pasak 
Laučkaitės, buvo sukurta Vilniu-
je. Juos piešė ir komponavo šia-
me mieste leistų vokiškų laikraš-
čių Wilnaer Zeitung ir Zeitung der 
10. Armee dailininkai. Kita dalis  
atkeliaudavo iš Berlyno, pavyz-
džiui, paskolų plakatai. Kai kurie 
jų, anot menotyrininkės, yra labai 
garsūs, kaip ir jų autoriai. Štai Lu-
cianas Bernhardas – žydų kilmės 
vokiečių plakatistas, vadinamo-
jo Sachplakat kūrėjas. Schmollio 
von Eisenswertho pieštą plakatą 
su aukso obuoliais galima nagri-
nėti kaip pavyzdinį propagandos 
atvejį: aukokite karui ir pateksite 
į amžinos gerovės šalį su derliais 
laukais, amžinai žydru dangumi, 
tarpstančia gamta, aukso obuolius 
vedančiais vaismedžiais. 

Kalbėdama apie Antrąjį pasaulinį 
karą Jankevičiūtė pridūrė, kad kai ku-
riuos socialinius plakatus vokiečiai už-
sakydavo ir vietos dailininkams. Juo 
labiau kad be bendrų aktualijų (že-
mės ūkio produkcijos didinimas, kuro 
taupymas, priešgaisrinė apsauga, už-
krečiamųjų ligų profilaktika) dėmesio 
teko ir grynai vietiniams reikalams. 
Lietuvių dailininkai kūrė ir lietuviš-
kų kultūros renginių, pirmiausia dai-
lės parodų plakatus. Tokia „marginali-
zacija“, jiems buvo paranki, nes reiškė 
atlygį už darbą, kartu išvengiant rim-
tesnių reikalų su cenzūra.

Į plakatų auditoriją dėmesį atkreipė 
Jurgita Verbickienė. Ji teigė, kad nei 
Pirmojo, nei Antrojo karo atveju nega-
lime kalbėti apie absoliučiai skaitan-
čią visuomenę: „manau, kad plakatas, 

!
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Prieš 2008 m. Seimo rinkimus teko 
bendrauti su žmogumi, kuris buvo at-
sakingas už vienos pagrindinių Lietu-
vos partijų rinkimų kampaniją. Pokal-
bis vyko kažkurioje Vilniaus Pilies g. 
kavinėje, ir pašnekovas pasakojo apie 
įvairias rinkimų kampanijos strate-
gijas. Nors visa tai vyko gana seniai, 
tačiau viena pokalbio minčių įsiminė 
iki šiandien. „Svarbu ne tik gerai rek-
lamuotis ir rodytis tose rinkimų apy-
linkėse, kur tikiesi laimėti“, – kalbėjo 
strategas, – „lygiai taip pat reikia ži-
noti ir tas vietas, kur nereikia vykdyti 
agitacijos. Pavyzdžiui, mes nekeliau-
jame į Švenčionis, nes ten mūsų rekla-
ma turėtų antireklamos poveikį.“

Neaišku, ar mano pašnekovas turėjo 
mintyje tai, bet Švenčionyse ir jų apy-
linkėse gyvena nemaža lenkų bend-
ruomenė, kurios dėka Lietuvos Lenkų 
Rinkimų Akcija (LLRA) šiose vietovėse 
surenka daugiau balsų negu vidutiniš-
kai visoje Lietuvoje. Tai nėra pagrin-
dinė priežastis, kodėl mano pašneko-
vas vengė užsiimti rinkimų agitacija 
Švenčionyse, tačiau tai, be abejonės, 
yra svarbus veiksnys. Kitose vietose, 
kur lenkai sudaro jau absoliučią gy-
ventojų daugumą, pagrindinės Lietu-
vos partijos irgi nebando laimėti rin-
kimų, o tautinė tų vietovių sudėtis yra 
lemiamas tokių sprendimų veiksnys.

Tad galima teigti, kad Lietuvos po-
litinis elitas per pastaruosius 20 metų 
susitaikė su mintimi, kad Vilniaus ir 
Šalčininkų rajonus valdo vietiniai ku-
nigaikščiai, ir šias teritorijas tiesiog 

lenkiškasis rusų mazgas

VALDAS TAmOŠAITIS

išjungė iš savo interesų lauko. Daug 
metų tokia padėtis visus tenkino: vieti-
niai lenkų kunigaikščiai ilgainiui įtvir-
tino savo valdžios monopolį, o Lietuvos 
politinis elitas apsimetė, kad Lietuvoje 
lenkų mažuma tiesiog neegzistuoja.

Po 2008 m. ši padėtis pradėjo keistis. 
Pasikeitus valdžiai Vilniuje ir Varšu-
voje smarkiai suprastėjo Lietuvos ir 
Lenkijos santykiai. Po ilgų ginčų tapo 
aišku, kad jų nebus įmanoma pagerin-
ti neišsprendus Lietuvos lenkų prob-
lemų. Kadangi santykiai su Lenkija 
Lietuvai yra strategiškai svarbūs, tai 
pastarosios politinis elitas privalėjo 
atsigręžti į Lietuvos lenkų bendruo-
menę.

Pradėjus domėtis Lietuvos lenkų 
padėtimi paaiškėjo, kad Lietuvos po-
litinio elito paliktą vakuumą užpildė 
ne LLRA ir net ne Lenkija. Gana ne-
tikėtai su Lietuvos lenkais aktyviai 
pradėjo dirbti Rusija. Tą rodo nema-
žai pastarųjų metų faktų. Dar 2009 m. 
Lenkų kultūros namuose Vilniuje 
bu vo suorganizuota fotografijų paro-
da apie Pietų Osetiją, kurios metu 
„skambėjo vertinimai, daugeliu atvejų 
nesutampantys su oficialiaisiais čia, 
Lietuvoje“1. Iki 2011 m. Waldemaro 
Tomaszewskio padėjėju Europos Par-
lamente dirbo buvęs KGB inžinierius 
Viktoras Balakinas. Kai kurie Lietu-
vos lenkų veikėjai, tarp jų ir dabartinė 
energetikos viceministrė Renata Cy-
tacka, rusiškai žiniasklaidai garsiai 
kalba apie būtinybę suvienyti Lietu-
vos lenkų, Latvijos ir Estijos rusų pa-

stangas kovoje dėl tautinių mažumų 
teisių2. maža to, pernai LLRA narys 
Jarosławas Skuderis ir Rusų aljanso 
narys Andrejus Fominas Rusijoje iš-
leido knygą, kurioje kaltino Lietuvą 
1993 m. panaudojus kariuomenę prieš 
Lietuvos lenkus Gudeliuose ir tauti-
nių mažumų diskriminacija. O visai 
neseniai Tomaszewskis, mėgstantis 
pasirodyti esąs antikomunistas, kartu 
su Rusų aljanso vadovo pavaduotoja 
Irina Rozova ir Rusijos Federacijos 
generaliniu konsulu Vladimiru ma-
lyginu sveikino Raudonosios armijos 
veteranus Klaipėdos „išlaisvinimo“ 
iš nacių okupacijos proga3. Rusijos 
finansuojamas leidinys Baltiskij mir 
Tomaszewskį kurį laiką vadino savo 
visuomeninės tarybos nariu4. Galiau-
siai, „Rossotrudničestvo“ – institucija, 
atsakinga už Rusijos tėvynainių poli-
tikos vykdymą – į savo „sootečestveni-
kų“ sąrašą įtraukė ir Lietuvos lenkus. 
Per 2014 m. Lietuvos prezidento rinki-
mų kampaniją Lietuvos rusų laikraš-
tyje Obzor balsuoti už Tomaszewskį 
agitavo pasaulinės Rusijos „sootečes-
tvenikų“ koordinacinės tarybos narys 
dr. Rafaelis muksinovas.

Taip pat verta atkreipti dėmesį į 
LLRA politines pozicijas ir pareiški-
mus. Partija jau seniai skelbiasi, kad 
yra ne vien lenkus, bet ir rusus, bal-
tarusius ir kitas Lietuvos tautines 
mažumas vienijantis darinys. 2012 m. 
Seimo rinkimuose LLRA dalyvavo ne 
tik su Rusų aljansu (su kuriuo bend-
radarbiaujama nuo 1995 m.), bet ir 
su atvirai prorusiška ir proputiniška 
Lietuvos liaudies partija. Dabartinia-
me Seime LLRA nepalaikė teisinės 
neliečiamybės panaikinimo Darbo 
partijos nariams, kaltinamiems dėl 
juodosios buhalterijos, ir abejoja ener-
getinių projektų, mažinančių Lietuvos 
energetinę priklausomybę nuo Rusi-
jos, nauda. (Šiuo atveju reikia skirti 
LLRA poziciją nuo jų deleguoto mi-
nistro Jarosławo Niewierowicziaus. 
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1 http://osinform.ru/print:page,1,14954-res-
publika-juzhnaja-osetija-v-litve.html (čia ir to-
liau prie internetinių nuorodų: žiūrėta 2014-
06-20); http://www.nedelia.lt/objavlenija/
nashi-objavlenija/10674-juzhnaja-osetija-is-

torija-kultura-sovremennost.html.
2 http://www.baltexpert.com/2012/01/08/

polak_lt.
3 http://ru.delfi.lt/news/politics/tomashevs-

kij-i-rozova-otprazdnovali-osvobozhdenie-

klajpedy.d?id=63869008.
4 http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/ 
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Jis nėra partijos narys ir jo nuomonė 
šiais klausimais skiriasi.) Galiausiai 
Tomaszewskis neseniai abejojo Krymo 
referendumo dėl prisijungimo prie Ru-
sijos neteisėtumu5 ir, kalbėdamas apie 
Rusijos ir ukrainos konfliktą, kartoja 
Rusijos žiniasklaidos propagandą.

Šie veiksniai leidžia teigti, kad 
LLRA yra prorusiška partija, bandan-
ti apjungti visas tautines mažumas, 
supriešinti jas su Lietuva, – ir tą daro 
bendradarbiaudama su Rusija. Tai ir 
patvirtino 2013 m. lapkritį BNS nu-
tekinta Valstybės saugumo departa-
mento (VSD) slapta pažyma, kurioje 
buvo minima, kad Kremliuje lankėsi 
LLRA ir Lietuvos rusų sąjungos atsto-
vai6. Neseniai paviešintas VSD grės-
mių nacio naliniam saugumui vertini-
mas viską išdėstė dar aiškiau: „Savo 
interesams Baltijos valstybėse įgy-
vendinti Rusija siekia išnaudoti ir Vil-
niaus krašto prob lematiką. Kai kurių 
Vilniaus krašto lenkų bendruomenės 
lyderių veikla ir keliami reikalavimai 
atitinka Rusijos vykdomos užsienio 
politikos tikslus. Rusijos ambasada 
Vilniuje išskirtinai aktyviai palaiko 
etniniu pagrindu suformuotų partijų 
vienijimąsi prieš rinkimus, bendrą 
„aktualių“ problemų viešinimą“7.

Tad Rusija, kuriai sunkiai sekasi 
pakurstyti nesantaiką tarp lietuvių ir 
Lietuvos rusų, naudojasi įtampa tarp 
lietuvių ir Lietuvos lenkų. Šitaip ban-
doma suskaldyti Lietuvos visuomenę, 
kelti joje sumaištį ir susipriešinimą. 
Tokiu būdu yra mažinamas pasiprie-
šinimas Rusijos interesų sklaidai Lie-
tuvoje, nes dėmesys būna nukreiptas 
kitur. Be to, Rusija šitaip stengiasi izo-
liuoti Lietuvą, nes Lietuvos nesutari-
mai su lenkų tautine mažuma kenkia 
šalies reputacijai Vakaruose ir neigia-
mai atsiliepia strategiškai svarbiems 
Lietuvos santykiams su Lenkija. 

Daugelis Lietuvos politikų, analitikų 
ir politologų, klaidingai įsivaizduojan-
čių LLRA esant Varšuvos instrumen-

tu kištis į Lietuvos vidaus reikalus, 
negalėjo suprasti, kodėl partija ryžosi 
bendradarbiauti su Rusija. Taip atsi-
tiko dėl keleto priežasčių. Pirma, kad 
partija turėtų politinės įtakos nacio-
naliniu mastu, ji turi bendradarbiauti 
su Lietuvos rusų mažumos lyderiais, 
nes vien Lietuvos lenkų balsų tam 
nepakanka. Po 2000 m., kai Rusijos 
prezidentu tapo Vladimiras Putinas, 
bet koks politinis bendradarbiavimas 
su rusų mažumomis ir jų politinėmis 
organizacijomis nėra įmanomas be 
Rusijos Federacijos sutikimo ir bend-
radarbiavimo su ja. Antra, sutampa 
LLRA ir Rusijos interesai. LLRA, 
būdama etniniu pagrindu suformuo-
ta partija, savo politinę darbotvarkę 
grindžia tautinių mažumų problemų 
klausimais. Be šių problemų LLRA ne-
tektų politinio egzistavimo prasmės, 
todėl ji yra suinteresuota jas eskaluoti. 
Tuo pačiu yra suinteresuota ir Rusija, 
o tai sudaro sąlygas bendradarbiau-
ti. Svarbu pabrėžti, kad šioje vietoje 
išsiskiria LLRA ir Lenkijos interesai. 
Pastaroji niekada aklai nerems visų 
LLRA veiksmų ir nėra suinteresuota 
nesantaika tarp Lietuvos ir Lietuvos 
lenkų. Trečia, kai kurie LLRA lyde-
riai, antai Tomaszewskis arba Cytac-
ka, jaučiasi ideologiškai artimi Rusijai, 
jos oficialiam požiūriui į Lietuvą ir į 
tautinių mažumų padėtį Lietuvoje. 
Tuo galima įsitikinti peržvelgus šių 
asmenų viešus pasisakymus ir face-
book paskyrose platinamas nuorodas 
į Rusijos prezidento administracijos 
kuruojamo rubaltic.ru arba Rusijos 
uRm svetaines. Tomaszewskio požiūrį 
į Lietuvą ir jos istoriją puikiai išreiškė 
jo pasirodymas su Georgijaus juostele 
Rusijos ambasados suorganizuotame 
gegužės 9-osios minėjime. Ketvirta, 
rusiška žiniasklaida tarp Lietuvos 
lenkų yra žymiai populiaresnė už len-
kiškąją. Nemažos dalies Lietuvos len-
kų geopolitinės nuostatos sutampa su 
Rusijos, ir tai verčia LLRA koreguoti 

savo požiūrį į tarptautinę politiką. Be 
to, partijoje vyrauja ultrakatalikiška 
nacionalistinė endekiška ideologija, 
kurios požiūris į tarptautinę politiką, 
ypač į ukrainą, yra savaime panašus 
į Rusijos.

LLRA ryšių su Rusija klausimas 
sukėlė nemažą sumaištį ir tapo poli-
tinių diskusijų objektu. Jį kelti viešu-
mon ypač pamėgo dešinieji politikai. 
Prie to prisidėjo ir VSD, kurio vadovas 
Gediminas Grina, kalbėdamas Seime 
viešai pareiškė, kad Tomszewskis at-
sisakė susitikti su VSD pareigūnu, ku-
ris LLRA lyderį norėjo perspėti apie 
jam daromą įtaką iš Rusijos. Svarbu 
pabrėžti, kad kaip Rusijos veikiamo 
Lietuvos politiko pavyzdį Grina pasi-
rinko būtent Tomaszewskį, o ne kurį 
kitą politiką iš Darbo arba Tvarkos 
ir teisingumo partijų. Lietuvos rusų 
balsų dėka sėkmingas LLRA pasiro-
dymas 2014 m. Prezidento ir Europos 
Parlamento rinkimuose vėl aktualiza-
vo šį klausimą ir panašu, kad jis dar 
ilgai išliks viešųjų politinių diskusijų 
motyvu.

Esant tokiai situacijai, svarbu pa-
klausti, ką visa tai reiškia Lietuvos 
lenkų santykiams su Lietuvos valsty-
be ir lietuviais. Dabar atsiranda didelė 
pagunda sutapatinti Lietuvos lenkų 
reikalavimus su LLRA ir su Rusija. 
Tai ypač mėgsta daryti kai kurie Lie-
tuvos Nepriklausomybės akto signa-
tarai, tam tikri Tėvynės Sąjungos na-
riai, dalis žiniasklaidos. Tai suponuoja 
mintį, kad patenkinti Lietuvos lenkų 
reikalavimus kartu reikštų ir Rusijos 
interesų įgyvendinimą, o tai jau keltų 
grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugu-
mui. Panašu, kad būtent taip mąsto ir 
Lietuvos prezidentė8.

Toks mąstymas yra klaidingas. Pag-
rindiniai Lietuvos lenkų klausimai yra 
asmenvardžių originalo kalba rašy-
mas dokumentuose, dvikalbių gat vių 
pavadinimų ir vietovardžių legalizavi-
mas ir kokybiško švietimo lenkų kalba 
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5 http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/ 
v-tomasevskis-kartoja-v-putino-argumentus. 
d?id=64326844.

6 http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/ 
vsd-rusija-rengia-naujas-atakas-pries-lietuva. 

d?id=63180828.
7 lR valstybės saugumo departamentas, 

Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas, 
vil nius, 2014, p. 12, in: http://www.vsd.lt/Fi-
les/documents/635306548879220000.pdf.

8 http://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/grybaus-
kaite-sprawa-tablic-dwujezycznych-delikat-
na-w-kontekscie-rosyjskim.
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užtikrinimas. Daugelis šių klausimų 
atsirado dar prieš susikuriant LLRA 
ir kyla iš Lietuvos tarptautinių teisi-
nių ir politinių įsipareigojimų. Dėl to 
yra svarbu daryti skirtį tarp LLRA su 
Rusija ir Lietuvos lenkų mažumos rei-
kalavimų. Pastariesiems ypač svarbus 
yra švietimo klausimas, nors ir kiti 
nėra visiškai bereikšmiai.

Svarbu atminti, kad Rusija naudo-
jasi lietuvių ir lenkų nesutarimais, 
tačiau ne ji juos sukūrė. Todėl norint 
užkirsti kelią manipuliacijoms lietuvių 
ir lenkų nesutarimais, turi būti spren-
džiami Lietuvos lenkų klausimai: įtei-
sinta originalių asmenvardžių rašyba, 
priimtas tautinių mažumų įstatymas 
ir užtikrintas kokybiškas švietimas 
lenkų kalba. Šalia to turi būti skati-
nama Lietuvos lenkų integracija (bet 
ne asimiliacija) į Lietuvos visuomenę. 
Visa tai yra reikalinga siekiant at-
kurti Lietuvos lenkų tautinės mažu-
mos pasitikėjimą Lietuvos valstybe. 
Dažnai kai kurių Lietuvos politikų, 
pavyzdžiui, Valentino Stundžio arba 
Audroniaus Ažubalio pasisakymai ir 
veiksmai, kaip antai 2011 m. skubotai 
priimtas ir blogai paruoštas Tautinių 
mažumų švietimo įstatymas, galėjo 
sudaryti įspūdį, kad Lietuvos politikai 

apskritai neigė teisę tautinėms mažu-
moms kelti savo reikalavimus, o tai 
skatino tautinių mažumų priešišku-
mą lietuviams ir Lietuvos valstybei. 
Lietuvos lenkų probleminių klausimų 
sprendimas parodytų, kad Lietuvos 
politinis elitas pripažįsta tautinių ma-
žumų teisę puoselėti savo kultūrą ir 
tapatybę.

Galiausiai prie problemų sprendimo 
turi prisidėti visi Lietuvos ir Lenkijos 
santykių dalyviai. Lietuvos lenkams 
nepakenktų nusiimti rožinius naivu-
mo akinius ir suprasti, kad ne visi Lie-
tuvos lenkų politikai nori ir gali spręsti 
jų problemas. Lietuvos lenkai pernelyg 
dažnai nenori matyti ir pripažinti savo 
lyderių klaidų ar netinkamo elgesio. 
Pavyzdžiui, išskyrus portalus zw.lt ir 
pl.delfi.lt, Lietuvos lenkų žiniasklaida 
nutylėjo VSD grėsmių nacionaliniam 
saugumui vertinimo informaciją apie 
Rusijos manipuliavimą Lietuvos len-
kų politikais ir Tomaszewskio atsisa-
kymą susitikti su VSD pareigūnu. Ne 
paskutinėje vietoje ir Lenkijos požiūrio 
į Lietuvos lenkų lyderius pasikeitimo 
svarba: reikia daugiau kritiškumo. Be 
to, ypač praverstų didesnė Lenkijos 
parama ištraukiant Lietuvos lenkus 
iš Rusijos informacinės erdvės lauko. 

Lietuvos visuomenei ir politiniam eli-
tui savo ruožtu svarbu įsisąmoninti, 
kad delsimas spręsti Lietuvos lenkų 
problemas jas tik gilins ir tai vyks 
ne be Rusijos pagalbos. Kol kas jokia 
Lietuvos sisteminė partija neturi nuo-
seklios tautinių mažumų politikos, 
kuri užtikrintų jų interesų apsaugą 
ir integraciją į Lietuvos visuomenę. 
Jei tai nesikeis, Lietuvos visuomenėje 
susipriešinimas didės, o galimybės pa-
siekti kompromisą dar labiau atitols. 
Svarbiausia yra suprasti, kad Lietuvos 
tautinių mažumų klausimų sprendi-
mai pirmiausia yra Lietuvos atsako-
mybė ir interesas.

Tad pradžioje minėto pašnekovo rin-
kimų kampanijos taktika vengti vie-
tų, kuriose esti mažai šansų laimėti, 
nebegali būti taikoma tautinių mažu-
mų gyvenamoms vietovėms. Lietuvos 
partijos turi eiti ir kovoti dėl tautinių 
mažumų balsų, kad šios jaustųsi esan-
čios gerbiamos. Kitu atveju ne tik Ru-
sija, bet gal net Baltarusija susidomės 
Vilniaus krašto problematika. O kas 
gali užtikrinti, kad tada Aleksandras 
Grigorjevičius nesuras jame savo tėvy-
nainių ir jam nekils mintis susigrąžin-
ti senąsias LDK baltarusių teritorijas 
jų „teisėtam“ savininkui?.. !
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Visiems žinoma ir dažnai minima is-
torija, kaip 1600 m. buvo sudegintas 
italų mąstytojas Giordano Bruno. Jau 
1576 m. jis buvo įtariamas eretiško-
mis nuostatomis ir turėjo pasitrauk-
ti iš dominikonų ordino, į kurį buvo 
įstojęs gimtajame mieste, Neapolyje. 
Nuo to laiko Bruno klajojo po Vaka-
rų Europą, galiausiai atsidurdamas 
Oksforde. Anglijoje pasirodė jo žymie-
ji itališkieji dialogai, kurių veikėjais 
dažnai tapdavo pašaipiai vaizduojami 
Oksfordo dėstytojai ir mokiniai. Vė-
liau Vokietijoje buvo išleista keletas 
lotyniškų tekstų bei filosofinių poemų. 
1592 m., grįždamas iš Vokietijos į Ita-
liją, Venecijoje Bruno buvo suimtas 
ir perduotas Romos inkvizicijos teis-
mui. Septynerius metus kalintas Šv. 
Angelo pilyje, Bruno neatsisakė savo 
nuostatų ir atkakliai tvirtino neturįs 
ko gailėtis (resipiscere). 1600 m. sau-
sio 20 d. bažnytinio inkvizicijos teismo 
nusprendžiu Bruno buvo pripažintas 
neatgailaujančiu ir užsispyrusiu ere-
tiku, buvo pašalintas iš dominikonų 
ordino, ekskomunikuotas, vasario 8 d. 
buvo perduotas pasaulietiniam miesto 
valdžios teismui, o jau vasario 17 d. 
įvykdyta mirties bausmė. 

Nors konkretus turinys, už kurį Bru-
no susilaukė bausmės, nėra žinomas 
(dokumentuose minimi aštuoni teigi-
niai, tačiau iki šiol nėra aišku, kokie jie 
buvo), nuo to laiko Bruno vardas tapo 
minimas vis dažniau. Jo sudeginimas 
veikiai tapo ideologiniu įvykiu, todėl 
vienų vaizduotėje Bruno iškilo kaip 
laisvo mąstymo ir mokslo herojus, o 
kitų – kaip eretikas ir prisca magia 
skleidėjas. Bažnyčia dažnai kaltina-

už ką sudeginome  
giordano Bruno?

LAuRyNAS ADOmAITIS

ma pasmerkusi Bruno myriop. mano 
tikslas nėra išsiaiškinti šio įvykio isto-
rines aplinkybes ar įvertinti jo subjek-
tyviuosius motyvus. Tiesiog manau, 
kad Bruno filosofijoje glūdi universali 
įžvalga, kuri tuomet patraukė bažny-
tinio teismo dėmesį, tačiau lygiai taip 
pat sulauktų pasmerkimo bet kuriuo 
žmonijos gyvavimo laikotarpiu. mes 
turbūt taip pat pasmerktume Bruno, 
nes jo filosofinė įžvalga yra nukreipta 
prieš Žmogų kaip tokį. Bruno teigia, 
kad žmogus yra tik atsitiktinumas, 
detalė, circonstanzie, neišskirtinis Vi-
satos reiškinys.

Visa Bruno filosofinė kosmologija 
kyla iš dviejų pagrindinių šaltinių. Pir-
masis yra įkvėptas Koperniko helio-
centrizmo. Tuo metu heliocentrizmas 
buvo žinomas dar tik gana siauram 
profesionalų ratui, tačiau neabejotinai 
pasiekė Bruno. Pastarasis Koperniko 
idėjas radikalizavo ir prie jų pridėjo 
begalinės Visatos įvaizdį, kuris taip 
pat prieštaravo tuometiniam aristo-
teliškam pasaulėvaizdžiui, nors ir ne-
buvo Koperniko sistemos dalis. Bru-
no manė, kad Visata yra begalinė, o 
stebėtojas visada regi save jos centre. 
Žemė, kaip ir kitos mūsų sistemos pla-
netos, sukasi aplink Saulę. maža to, 
visos danguje stebimos žvaigždės yra 
panašios į Saulę ir taip pat su savimi 
nešasi daugybę planetų. Begalinėje er-
dvėje yra begalybė kitų pasaulių, pa-
našių į mūsiškį. Anot Bruno, Dievas 
savo esme yra visagalis, o tas, kuris 
turi begalinę galią, turi ją visą panau-
doti, kitaip jo galia bus ribota. Iš bega-
linės Dievo galios seka begaliniai Die-
vo veiksmai, t. y. begalinės įvairovės 

sukūrimas. Pačiam Bruno tai buvo la-
bai svarbu. Kopernikas, anot jo, turėjo 
didį protą, tačiau kaip matematikas 
negebėjo iki galo prisikasti prie klai-
dingų dogmos šaknų. Tik neapolietis, 
jo paties manymu, sugebėjo užkopti į 
dangų, galutinai išlaisvinti žmogaus 
protą ir pralaužti visas įsivaizduoja-
mas dangaus sferas. Begalinės Visatos 
idėja tuo pat metu žymėjo ir žmogaus 
proto išsiveržimą iš tamsos.

Antrąjį Bruno kosmologijos šaltinį 
įvardyti sunkiau. Bruno patyrė įtaką 
iš įvairių minties tradicijų, tarp kurių 
yra ir kabala, hermetizmas, mikalo-
jaus Kuziečio misticizmas ir kt., tačiau 
svarbiausios kosmologinės nuostatos 
yra susijusios su Pasaulinės dvasios 
doktrina. Pasaulinė dvasia persmel-
kianti kiekvieną būtybę. Kiekvienas 
esinys anksčiau arba vėliau tampa 
gyvas, nes niekas negali išnykti arba 
atsirasti – gyvybė esanti laikina kiek-
vienos materijos dalelės būsena. Die-
vas yra visame ir visa yra Dieve. Kai 
galvojame apie savo sielą, turėtume 
galvoti ne apie atskirą individą, o apie 
vienos Pasaulinės dvasios dalį.

Sujungus šias dvi Bruno idėjas, ran-
dasi neįprastas požiūris į žmogų. Juk 
jei Visata yra begalinė, o Dievas, kuris 
yra pasaulio siela, visoje Visatoje yra 
pasklidęs vienodu artumu ir esama be-
galybės pasaulių, tokių kaip mūsų, kur 
gyvybė anksčiau ar vėliau atsiranda ir 
išnyksta kiekvienoje materijos dalelė-
je, tai kuo ypatingas yra žmogus? Ar 
žmogaus gyvybė yra vertingesnė už 
vabalo, žolės lapelio arba kokio nors 
sunkiai suvokiamo padarėlio? O visos 
žmonijos išnykimas – ar tai būtų ypa-
tingas įvykis Visatos istorijoje? Juk ži-
nome, kad tolimos žvaigždės užgimsta 
ir miršta. 

Verta apsvarstyti keletą kriterijų, 
kuriais žmogus galėtų būti laikomas 
ypatingu Visatos reiškiniu.

Visų pirma, atrodo, kad žmogus yra 
išskirtinis savo protu. Nė viena mums 
žinoma gyvybės forma nėra imli to-
kiam abstrakčiam mąstymui, kokio 
geba imtis žmogus. ypač formalusis 
mąstymas, atsiskiriantis nuo bet kokio 
turinio ar tikslo, atrodo, negalėtų būti 
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būdingas niekur gamtoje. Regis, tik 
žmonės gali turėti logiką, matematiką 
ir kitokius jų pagrindu sukurtus moks-
lus. Trumpam pamiršę šūkį scientia 
potentia est galime pastebėti, kad gry-
na ir nesuinteresuota pažintine veikla 
neužsiima joks mums žinomas gyvū-
nas. Laukinėje gamtoje niekur nesu-

tinkame dalykų prigimties, pirmosios 
kilmės ar galutinio tikslo apmąstymų. 
Taip pat gamtoje nėra to, ką vadiname 
kultūra. Gamta mums, be abejonės, 
yra graži ir kelia nuostabą savaime, 
tačiau jos atvaizdai ar aprašymai, re-
gis, būdingi tik žmogui. Tik žmogus 
geba kurti ir suprasti didingus meno 
kūrinius, įprasminti savo rūšies isto-
riją ir vientisumą. Protas žmogui atve-
ria kelią suvokti amžinąsias vertybes, 
t. y. turėti moralę. Amžinųjų vertybių 
pagrindu žmonių bendruomenė geba 
pažinti valdžios ir tautos pagrindus, 
sukurti darnias valstybes ir jausti vie-
numą su savo bendrapiliečiais. maža 
to, žmogus aiškiai suvokia, kad esama 
ne tik tiesos, bet ir melo, ne tik išmin-

ties, bet ir bukumo. Žmogus suvokia 
savo klaidas ir trūkumus, savo ribas. 
mes visi aiškiai jaučiame, kad šie daly-
kai išskiria ir tarsi pakylėja mus aukš-
čiau už likusią kūriniją.

Taip įsivaizduojama žmogiškoji būk-
lė suteikia saugumo jausmą. Išvar-
dyti dalykai mums atrodo svarbiausi 

būtent dėl to, kad jie yra būdingi tik 
mums. Žmogus kratosi to, kas gyvu-
liška, ir siekia to, kas žmogiška. Ta-
čiau tai turi prasmę tik tuomet, jei tai, 
kas žmogiška, išties yra tik žmogiška. 
Žmogaus saugumas priklauso nuo jo 
išskirtinumo. Jeigu paaiškėtų, kad 
žmogus visiškai niekuo neišsiskiria ir 
esama tokios gyvybės (ar kažko aukš-
čiau už gyvybę), prieš kurią net ir to-
bulas žmogus tebūtų tokios reikšmės, 
kaip žolės lapelis prieš žmogų, tuo-
met nebeliktų pagrindo taip aukštai 
vertinti mums brangiausius dalykus. 
Žmogus jaučiasi saugus tik tol, kol gali 
visas nusikreipti į žmogiškus ir mūsų 
pasauliui imanentiškus dalykus. 
Idant išliktume saugūs, privalome už-

simerkti prieš tą begalybę, kurią virš 
mūsų su tokiu pasididžiavimu atvėrė 
ir už kurią gyvybę paaukojo Bruno.

užtenka pažvelgti į mūsų Saulės 
sistemą, kad suprastume, kokia šalta 
ir abejinga mūsų atžvilgiu yra Visa-
ta. Venera, meilės ir grožio deivės (ne 
visada tokios jau švelnios romėnų li-
teratūroje) vardu pavadinta planeta, 
visada traukė žmonių dėmesį. Ji yra 
ryškiausias naktinio dangaus objektas 
po Saulės ir mėnulio, skirtingu metu 
pirmoji pasirodo vakare ir paskutinė 
pasiduoda ryte, todėl kadaise buvo 
žinoma Rytinės žvaigždės arba Vaka-
rės vardu. Tačiau visa ši šiluma yra 
apgaulinga. Nors jos matomumas per 
jaunatį gali siekti mažiau nei 6%, Ve-
nera atrodo labai ryški, nes jos atmos-
ferą dengia tiršti stipriai saulės šviesą 
atspindintys debesys. Dėl šių debesų 
tankumo ir šiltnamio efekto Veneros 
paviršius tiek įkaitęs, kad lydytųsi 
švinas. Veneros atmosfera yra beveik 
šimtą kartų tankesnė nei Žemės, o jos 
debesis sudaro sieros rūgštis, kuriai ly-
jant, tirptų žmogaus organizmas. Jos 
paviršius yra daugiausia vulkaninės 
kilmės, visa planeta yra nusėta dide-
liais ir aktyviais vulkanais.

Kitas nemažai tyrinėtas objektas – 
Saturno palydovas Titanas. Visų dė-
mesį jis patraukė tuomet, kai pasirodė 
fotografijos, rodančios aiškias pavir-
šiaus formas. Titane esama ežerų ir 
kalnų, o didelė paviršiaus dalis yra 
išvagota upių. Į galvą iš karto šauna 
panašumas į Žemės kraštovaizdį. Iš 
tiesų 2005 m. sausio 14 d. įvyko neei-
linis įvykis – buvo sėkmingai įvykdyta 
Cassini-Huygens kosminės programos 
dalis ir ant Titano paviršiaus nusileido 
maža tyrimų stotis. Ji į Žemę parsiun-
tė pirmąsias in situ nuotraukas iš išo-
rinės Saulės sistemos dalies. Tyrimai 
atskleidė, kad stebimos Titano pavir-
šiaus formos yra be galo svetimos toms, 
kurias turime Žemėje. Titano ežerus 
ir visą paviršių sudaro ne vanduo ir 
kietos uolienos, o suledėjusios dujos, 
daugiausia metanas, t. y. mums įpras-
tos gamtinės dujos. Tai, kuo Žemėje 
šildome namus, Titane sudaro skystus 
ežerus, upes ir kietus kūnus. Žemėje 
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metaną sutinkame tik dujų forma, net 
eksperimento tikslais sunku sukurti 
sąlygas, kuriomis jis kondensuotųsi. 
Tuo tarpu Titane metanas natūraliai 
egzistuoja visomis trimis būsenomis – 
dujomis atmosferoje, skysčiu ežeruose 
ir upėse bei kietu pavidalu likusiame 
paviršiuje. Titane beveik nėra deguo-
nies, o paviršiaus temperatūra nukren-
ta iki –180ºC. Kaip reikėtų įsivaizduoti 
žmogų, stovintį vietoj Huygens zondo 
ir matantį tokį vaizdą?

Tai tik labai paprasti pavyzdžiai iš 
artimiausios mūsų aplinkos. Venera 
ir Titanas traukė mūsų dėmesį būtent 
dėl panašumo į Žemę. Tačiau ką reikš-
tų atsidurti, pavyzdžiui, Neptūno pla-
netoje? Ten vėjai beveik siekia garso 
greitį, temperatūra debesų paviršiuje 
nukrenta iki –218ºC, o planetos šer-
dyje pakyla iki 5000ºC, kur atmosfe-
ra slepia karštą vandens ir amoniako 
ledo vandenyną. Po juo slėgis yra toks 
didelis, kad metanas virsta deimantais 
ir lyja gilyn į žemesnius sluoksnius, 
kuriuose plyti vien skystas deiman-
tas. Beje, čia nereikėtų kalbėti apie 
susimuliuotas Žemės sąlygas, pana-
šiai kaip kapsulėje, iš kurios žmogus 
galėtų stebėti kitas planetas. Nors tai 
ir būtų įspūdingas reginys, ko gero, pa-
liekantis negrįžtamą pokytį žmogaus 
sieloje (ar toks žmogus kada nors dar 
ištartų žodį?), aš norėčiau paklausti, 
ką reikštų vienam žmogui arba visai 
žmonijai iš tiesų atsidurti ten ir patir-
ti, kokia yra gamta už Žemės ribų? Aš 
manau, kad akivaizdu, ką tai reikštų 
žmogui ir žmonijai. Tai reikštų papras-
čiausią nebūtį.

Pakeitus mastelius ir praplėtus aki-
ratį matyti, kad kol kas mūsų pažinti 
ir aprašyti dalykai yra nesuvokiamai 
maži ir menki. Vien mūsų galaktikoje, 
kuri nėra didžiausia net mūsų vietinė-
je galaktikų grupėje, yra mažiausiai 
100 milijardų žvaigždžių (kiti galimi 
spėjimai siekia 400 milijardų). mūsų 
stebimoje Visatoje yra apie 100 milijar-
dų skirtingų galaktikų. Kai kurios iš 
jų talpina kur kas daugiau žvaigždžių 
nei Paukščių tako galaktika. Pagal 
naujausius duomenis skaičiuojama, 
kad kas penkta žvaigždė turi į Žemę 

panašią planetą, kurioje galėtų išsilai-
kyti skystas vanduo. O kiek Visatoje 
yra žmogiškosios nebūties formų? Dar 
įdomiau, kad 2013 m. maxo Plancko 
kosminės observatorijos duomenimis, 
tai, ką vadiname „įprasta materija“ (fi-
losofiniu požiūriu keista sąvoka), suda-
ro tik 4,9% mūsų Visatos masės. Visa 

kita yra tiesiogiai nestebimos tamsioji 
materija ir tamsioji energija.

Grįžtant prie Bruno kosmologijos, 
tai yra labai reikšmingi dalykai. Re-
miantis anksčiau įvardytais dviem jos 
šaltiniais, reikėtų paklausti, kas iš-
plaukia iš tokių žmogiškosios nebūties 
formų? Visų pirma, jei Visata išties 
yra begalinė, o žmogus joje neužima 
išskirtinės vietos, tai Visatoje priva-
lo būti begalė būtybių, kurios net ir 
žmogui prieinamus dalykus pažįsta 
geriau, atlieka tobuliau ir vertina 
teisingiau. Veneros, Titano ir Neptū-
no pavyzdžiai rodo, koks trapus yra 
žmogus ir kokios siauros yra mūsų gy-
venimo ribos. Kas slypi už jų? Kokia 
būtybė galėtų gyventi šiose vietose? 

Bruno įsivaizdavo, kad žvaigždynai 
danguje iš tikrųjų galėtų būti dangiški 
padarai, t. y. neįsivaizduojamo dydžio 
ir sandaros gyvūnai, įkvėpti tos pačios 
dieviškos šviesos, kuri įkvėpė ir žmo-
gaus atsiradimą. Iš pirmo žvilgsnio 
tai skamba naiviai ir kvailai, primena 
kažką, ką galėtų pasakyti vaikas, bet 

ne rimtas filosofas. Tačiau sekant jo 
kosmologijos principais, viskas pasi-
rodo atvirkščiai.

Turime du Bruno principus. Pirma-
sis teigia, kad Visata yra begalinė. 
Vieni (įskaitant ir šiuolaikinį kosmo-
logijos mokslą) su tuo bus linkę sutik-
ti. Kitiems reikia atsakyti, kad net jei 
Visata yra baigtinė, stebimas jos dydis 
ir įvairovė užtikrina tų išvadų, kurių 
siekiame, įtikinamumą. Juk pastebė-
jome, kokios vaizdingos ir skirtingos 
žmogiškosios nebūties formos, randa-
mos vien mūsų Saulės sistemoje, ir 
kiek daug žvaigždžių bei galaktikų, 
kuriose esama pasaulių, toli peržen-
giančių bet kokias mūsų vaizduotės 
ribas. Antras teiginys nurodo, kad 

paaiškinimas apie planetas, regimas iš žemės, ir saturno žiedų aspektus.
johann gabriel doppelmayr. Atlas Coelestis. apie 1735–1742. graviūra
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Vi satą grindžia vieninga Pasaulinė 
dvasia ir kad Dievas visoje Visato-
je glūdi vienodai ir tolygiai. Tai gali 
skambėti neįprastai ir keistai, tačiau 
iš tiesų ši Bruno idėja yra paprasta ir 
visiems priimtina. Bruno teigia ne ką 
kita, kaip tai, kad Visata yra vientisa, 
izotropiška ir homogeniška. Tai, kas 
natūraliomis sąlygomis vyksta pas 
mus, galėtų vykti ir kažkur kitur, jei 
tam atsirastų proga. Pasaulinės dva-
sios dokt rina reiškia tik tai, kad Die-
vas visą pasaulį yra apglėbęs vienodai. 
Galvoti priešingai reikštų teigti, kad 
tik žmogaus aplinkoje yra Dvasios 
įkvėpta prasmė, o visas likęs begali-
nis (ar bent jau labai didelis) pasaulis 
tiesiog kybo virš mūsų galvos be jokio 
tikslo ir be jokios paskirties. manau, 
akivaizdu, kad tai prieštarautų bet ko-
kiai Dievo ar gamtos sampratai.

Pripažįstant šiuodu paprastus prin-
cipus, reikėtų įsigilinti į tą begalinę 
įvairovę, kuri, anot Bruno, emanuoja iš 
Dievo prigimties. Ilgalaikė žmogiškojo 
pažinimo tendencija yra stumti patį 
žmogų iš Visatos centro. Žmogus laips-
niškai suprato, kad jis nėra nei Saulės 
sistemos, nei Galaktikos, nei Visatos 
centre. Ši tendencija išliks amžina, 
kol išliks žmogiškas saugumo siekis, 
kuris savaime remiasi išskirtinumo 
prielaida. Tai ir yra ta tamsa, iš kurios 
reikia išsiveržti žmogaus protui. Ne-
matyti begalybės, kurią atvėrė Bruno, 
yra žmogiškas aklumas. Remdamiesi 
Bruno prielaidomis pamatome visai 
kitokią žmogaus vietą Visatoje. 

Tarp begalybės dieviškų kūrinių 
galėtų būti ir tai, ką pavadinčiau Ste-
liferiu. Įsivaizduokime, kad Steliferio 
kūnas nėra sudarytas iš „įprastos 
materijos“, t. y. jis visai neturi kūno. 
Steliferis plyti toli už mūsų stebimos 
Visatos ribų ir su mums stebimais da-
lykais iš principo neturi jokio ryšio.

Galima pastebėti, kad Steliferis 

negalės padaryti kai kurių dalykų, 
kuriuos geba padaryti žmogus. Jis ne-
galės sukurti gražaus paveikslo, lai-
kyti rašiklio ar groti instrumentu, jis 
negalės valdyti nė vienos Žemės vals-
tybės ir negalės mums nieko pasakyti. 
Tačiau aišku, kad šie dalykai yra tik 
sąlyginiai ir priklausomi nuo žmogaus 
patogumo. Žmogus savo protu suvo-
kia, kad išties vertingi dalykai tarnau-
ja kažkam begalinio ir visuotino. meno 
kūrinys siekia įkūnyti grožį, kiekvie-
nas žmogus savo mąstymu siekia įkū-
nyti amžinąsias vertybes, kiekviena 
valstybės valdžia siekia būti tobulu 
pavyzdžiu ir autoritetu, o kiekvienas 
individas siekia gerbti, saugoti ir būti 
ištikimas savo valstybei ir šeimai ir 
t. t. Jei žmonija nori jaustis saugi ir 
išskirtinė, ji turi laikyti save išskirtine 
ne priemonių ar patogumo, bet visuo-
tiniu tobulybių atžvilgiu. Būtent šiuo 
atžvilgiu Steliferis, ištisų žvaigždynų 
būtybė, viršija bet kokius net ir tobulo 
žmogaus gebėjimus. Jau tarėme, kad 
Steliferis neturi įprasto kūno – jam ne-
gresia jokios kūniškos pagundos (nei 
gyvuliškos, nei žmogiškos). Galime 
įsivaizduoti, kad jis geba sukurti to-
kius kūrinius, kurie sujungia begalinę 
išraiškų įvairovę ir darną su visišku 
paprastumu. Galime įsivaizduoti, kad 
jis tobulai suvokia ar įžvelgia amžiną-
sias vertybes ir neklystamai sprendžia 
kiekviename savo žingsnyje. Tose pla-
tybėse, kuriose plyti Steliferis, nėra 
absoliučiai jokio blogio, jokios išdavys-
tės, jokio melo. Pačiame Steliferyje ga-
lėtų sutapti ir Dievo įkvėpta valdžia, ir 
pamaldumas – tokia politinė vienybė 
negalėtų būti pralenkta.

Sąrašą būtų galima tęsti, bet skai-
tytojas pastebės, kur slypi argumento 
esmė. Pačiuose Bruno kosmologijos 
principuose yra įrašyta tokio padaro 
galimybė. Jei priimame Bruno prin-
cipus, turime pripažinti, kad kažkur 

esama kažko panašaus į Steliferį. Jis 
nėra Dievas, tačiau yra nepalyginamai 
kilnesnis ir tobulesnis už žmogų visais 
visuotiniais kriterijais. Tai, kad esama 
tokios būtybės, atima iš mūsų pagrin-
dą vertinti žmogiškus dalykus kaip 
išskirtinius. Kitaip sakant, žmogiškas 
gyvenimas, palyginti su Steliferiu, yra 
tokios pat reikšmės, kaip žolės lape-
lis palyginti su žmogumi. mes be galo 
vertiname žmogaus būtį, tačiau Bruno 
principai atskleidžia, kad ten, kur plyti 
absoliuti žmogiška nebūtis, amžinieji 
dalykai esti nepalyginamai tobulesni, 
nei žmogiškame pasaulyje.

Kad ir kaip būtų, šiuo rašiniu tikrai 
nesiekiu įrodyti, kad egzistuoja Stelife-
ris ar kad Visata yra begalinė, ar kad 
mes esame tik visuotinės Dvasios da-
lis. Kiek yra pagrįsti Bruno kosmolo-
gijos principai, gali ir netgi privalo nu-
spręsti kiekvienas mąstantis žmogus, 
juk nuo to priklauso jo paties likimas. 
mano tikslas yra atskleisti, ką reiš-
kia ta begalybė, kurią manėsi atradęs 
Giordano Bruno. Ji reiškia, visų pir-
ma, tai, kad žmogaus saugumas nėra 
savaime suprantamas dalykas. Žmo-
gus privalo ieškoti prieglobsčio savo 
išskirtinumui. Žinoma, su kiekvienu 
prieglobsčiu atsiranda ir priklauso-
mybė, o tai Bruno laikė tamsa. Kitas 
kelias yra priimti tai, kad žmogus yra 
tarsi žolės lapelis, atsisakyti ne tik 
savo, bet ir visos savo giminės išskirti-
numo ir sutikti, jog žmogiškosios nebū-
ties formos yra vertingesnės už žmogiš-
kosios būties formas. Tai yra radikali 
tezė, plaukianti iš Bruno kosmologijos 
principų. Ji kelia siaubą. Kaip tuomet 
atsakyti į klausimą, kodėl verčiau yra 
rinktis būtį negu nebūtį? manau, kad 
čia yra ne tik Bruno, bet ir kiekvieno iš 
mūsų drama. Kur yra tiesa – tamsoje 
ar nebūtyje? mes trokštame, kad Die-
vas būtų su mumis, tačiau bijome, kad 
jo nebūtų visur. !
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ir šalis tapo žymi savo bankininkyste, 
ne paskutinėje vietoje – telekomuni-
kacija, informacinės technologijos ir 
galiausiai Europos biurokratija, taip 
pat atnešanti šaliai nemažą pelną. O 
kadangi šalies bendrasis vidaus pro-
duktas leidžia turėti nedeficitinį biu-
džetą ir gyventi be skolų, tai galima 
ir pelningai investuoti. Kaip pas mus 
sakytų, „pinigas pinigą traukia“. Jei 
kokios nors Karibų salos yra rizikin-
gas ofšoras, tai Liuksemburgas – pa-
tikimas bankas, ir tai šiandien kur 
kas geriau už plieno lydymą. Kipras 
ir Liuksemburgas panašūs pagal gy-
ventojų skaičių, bet jų bankininkystė 
skiriasi kaip diena ir naktis. Štai jums 
ir atsakymas, kodėl Vakarų verslas 
renkasi Liuksemburgo, tuo tarpu rusų 
oligarchai – Kipro bankus. Kapitalo 
skaidrumo reikalas.

Dar viena hercogystės turto priežas-
tis – tai savita šalies ramybė, kurio-
je atsispindi vadinamosios „auksinės 
provincijos“ konceptas: esą turtingiau-
sia vieta gali būti ne ten, kur daug kal-
bama, o ten, kur santūriai patylima 
ir susitariama užkulisiuose. Ne ten, 
kur gyvenimas verda, o ten, kur gyve-
nama per daug neskubant ir nekriti-
kuojant galios centrų. Gyvenama, kaip 
sakoma, ilgai ir laimingai. Oficialus 
Liuksemburgo fasadas neleis paneigti 
etikete tapusio teiginio, kad tai rimta 
ir pavyzdinga šalis. Nors ir su savais 
kuriozais.

1945 m. Liuksemburgas buvo ma-
žiausia JTO narė steigėja, visada rė-
musi Europos integraciją ir tarptau-
tinių organizacijų siūlomus projektus. 
Po kelerių metų jis „steigė“ NATO, o 
1952 m. Liuksemburgas pasirinktas 
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Liuksemburgas nėra lietuvių dažnai 
lankoma šalis. Sako, kad ji maža ir 
turtinga, sako, labai nuobodi, sako, 
labai taiki.

Tai ne visai tiesa. Šalis ne tokia jau 
ir maža, bent jau Europoje ne ma-
žiausia ir ne turtingiausia. Esama ir 
mažesnių, ir statistiškai turtingesnių. 
O dėl taikumo... Liuksemburge išliku-
sios bene didžiausių Europoje įtvirtini-
mų liekanos. Prieš ką čia kariauta ar 
bus kariaujama, dar kalbėsime. Bet 
Liuksemburgas jau savaime gali būti 
prieštaravimas tam, kad turtą atneša 
jėga. Turtus atneša veikiau sumanu-
mas ir sugebėjimas išnaudoti politikos 
galimybes. Iš jėgos pozicijų galvoja di-
delių šalių mylėtojai, tačiau toks gal-
vojimas  – neteisingas. Liuksembur-
go Didžioji Hercogystė (taip oficialiai 
vadinasi) neturi nė pusės milijono gy-
ventojų, reta kada laimi tarptautines 
futbolo rungtynes, tačiau ir retai kada 
pergyvena krizes. O ir išlikti sugeba 
ne šiaip taip, o visada oriai, kad niekas 
nedrįsta jos skriausti. Liuksemburgas 
karų nelaimi, jis tai okupuojamas, tai 
vėl „paleidžiamas“.

Kai kas jau spėjo pamiršti, kad 
„pradinį“ kapitalą šaliai sukūrė mažai 
šaliai sunkiai įsivaizduojama sunkioji 
pramonė. Būtent Liuksemburgas iki 
XX a. aštunto dešimtmečio vidurio pir-
mavo pasaulyje pagal išlydomą plieną, 
skaičiuojant vienam gyventojui. Ir tai 
nestebina, juk Liuksemburgas priklau-
so labiausiai industrializuotam pasau-
lio regionui – vadinamajam „bananui“, 
teritorijai nuo Anglijos šiaurės per 
Beneliuksą, Prancūzijos Elzasą, Vo-
kietijos Rūro sritį iki Šiaurės Italijos. 
Vėliau ekonomikos kryptis pasikeitė 

kaip įkurtos Europos Anglies ir Plie-
no bendrijos atstovų susitikimų vieta, 
tad tapo tarsi pirmąja besivienijančios 
Europos sostine. Šiandien hercogystė 
laiku sumoka narystės įnašus, visur, 
kur žmones gali pakeisti pinigai, pi-
nigų atranda. 2000 m. būtent Liuk-
semburgas pirmasis viršijo 0,7% BVP, 
skiriamo vystomajam bendradarbiavi-
mui, „lubas“, t. y. padeda besivystan-
čiam pasauliui daugiau nei iš jo tiki-
masi. Kai kiti to 0,7% vis dar siekia, 
Liuksemburgas išleidžia beveik 1,1%. 
Tai tik atskiri pavyzdžiai, kad šalis 
neblogai susitvarko ne tik su pinigų 
gavimu, bet ir su jų išleidimu. Krizių 
čia negali būti pagal apibrėžimą, krizė 
neįveiktų antikrizinių saugiklių, kurių 
prifarširuota ekonomika ir teisė. Liuk-
semburgas negali turėti skolos, negali 
būti neturtingas, nes tada nebūtų to 
taško, aplink kurį sukasi visa Europos 
integracija. Net ne apie Vokietiją, apie 
Liuksemburgą. Toks tad tas Liuksem-
burgo fenomenas. Jei jis staiga išnyk-
tų, reikėtų tokį Liuksemburgą iš naujo 
sukurti.

Galima sakyti, kad Europos integra-
cija buvo Liuksemburgo politikos tema 
dar gerokai prieš randantis Europos 
sąjungoms. 1921 m. kartu su Belgija 
jis sudarė Belgijos ir Liuksemburgo 
ekonominę sąjungą su bendra valiu-
ta ir muitų režimu. Vėliau susikūrė ir 
trijų valstybių Beneliukso ekonominė 
sąjunga, tapusi vėliau pradėtos Euro-
pos integracijos miniatiūra. Verta pa-
brėžti, kad Liuksemburgas, būdamas 
gilios Europos integracijos rėmėjas, 
visada pabrėžia, kad Europos vienybė 
turi prasmę tik tada, kai tarp Europos 
ir JAV yra tvirtas transatlantinis ry-
šys. Tad stipri Europa galima tik su 
Jungtinėmis Valstijomis.

O dabar metas atsigręžti į Liuk-
semburgo genezę: visus, aplankiusius 
miestą, kaip jau minėjau, stebina ne-
paprastai didelės fortifikacijos. Tai 
akivaizdus paliudijimas, kad Liuksem-
burgas buvo beveik visų Europos mo-
narchijos giminių gynybinis forpostas. 
Įvairiais pavidalais čia būta Burbonų, 
Habsburgų, prūsiškų ir prancūziškų 
dinastijų, ir kiekviena Liuksemburgą 

netikėti kolegos ir partneriai
auksinė Europos provincija

EGIDIJuS VAREIKIS
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gynė kaip savąją valdą. Po Napoleono 
karų jis tapo ginčo tarp Nyderlandų 
ir Prūsijos objektu. Beje, pažvelgus į 
žemėlapį, aišku, kad ir vieniems, ir ki-
tiems tai – pakraščio tvirtovė, kurią 
privalu stiprinti ir puoselėti. Dar kar-
tą – „auksinė provincija“.

Politikų ir diplomatų dėmesio tikrai 
verta formuluotė, 1815 m. apibrėžusi 
Liuksemburgo statusą Vienos Kong-
rese ir savaip išsprendusi priklau-
so mybės problemą. Taigi – Didžioji 
Her cogystė Vokietijos Konfederacijos 
sudėtyje, esanti personalinėje unijoje 
su Nyderlandų monarchija ir valdoma 
kaip viena iš Nyderlandų provincijų, 
o tuo pat metu – Vokietijos konfede-
racijos tvirtovė su Prūsijos įgula. Tad 
abiejų ir nė vienos tuo pat metu, o tai 
reiškė, kad Liuksemburgas išliks kaip 
ambicingas didesnių valstybių tikslas 
ir iš žemėlapio neišnyks be jų sutari-
mo. Beje, su visai nemaža teritorija. 
Toks kompromisinis statusas išsilaikė 
du dešimtmečius, tačiau Belgijos revo-
liucijos ir Belgijos Karalystės formavi-
mosi metu Liuksemburgas sumažėjo 
dvigubai. Visa vakarinė hercogystės 
dalis buvo prijungta prie Belgijos. Ji, 
beje, iki šiol ir tebevadinama Liuksem-
burgu. 1839 m. patvirtinta šalies ne-
priklausomybė ir neutralitetas, kuris, 
tiesą sakant, daugiau kenkė nei gelbė-
jo. Nesutarimų tarp didesniųjų šalių 
rezultatas buvo keistas – sutarta lik-
viduoti (sugriauti) įspūdingąją Liuk-
semburgo tvirtovę, kuri taip ilgai buvo 
hercogystės pasididžiavimas. Idant 
niekas jos daugiau nebenaudotų karui. 
Tačiau, kaip paaiškėjo vėliau, neut-
ralitetas veikia tik tada, kai ir kitoms 
šalims jis reikalingas. Nei Pirmojo, nei 
Antrojo karo audroms Liuksemburgo 
neutralitetas nebuvo įdomus. Sukūrus 

NATO, neutralitetą išties buvo galima 
pamiršti. Kaip Vakarų valstybė Liuk-
semburgas formaliai dalyvavo Korė-
jos bei Kosovo kare, o taip pat misijose 
Afganistane, Libane, Gazoje, Konge, 
čade, Somalio pakrantėje.

Geografija Liuksemburgui visada 
padeda. Tai ne tik žmonės reikiamoje 
vietoje, bet ir vietovės. Štai ir garsu-
sis Šengeno susitarimas įėjo į istoriją 
Šengeno miestelio vardu, kai netoli jo 
susitarimo pasirašymo metu upe plau-
kė laivas su valstybių lyderiais. Jis ir 
toliau atlieka savotišką ES Šveicarijos 
misiją – ir dėl savo geografijos, ir dėl 
mažos valstybės statuso, ir dėl pro-
vincialumo. Visi pliusai ir vėl mažojo 
Liuksemburgo naudai. Tad niekas ne-
sistebi, kai Liuksemburgo atstovas va-
dovauja kokiai nors Europos Komisijai.

Per keletą dešimtmečių šios aplinky-
bės suformavo itin specifinį Liuksem-
burgo identitetą. Jis nėra koks nors 
vokiškai ir prancūziškai kalbančiųjų 
mišinys. Tai ypatinga žmonių grupė, 
pabrėžianti, kad nei grynais vokie-
čiais, nei prancūzais laikoma būti ne-
nori. Nacionalinis moto Mir wölle blei-
we wat mir sin („norime likti ten, kur 
esame“) tą savaip iliustruoja. Šiandien 
45% šalies gyventojų – užsieniečiai, ir 
tai dar vienas Liuksemburgo išskirti-
nis bruožas. Didysis Europos integra-
torius labai vokiška pavarde – Rober-
tas Schumanas – lyg „netyčia“ gimė 
Liuksemburge, gyveno Vokietijoje, po 
Pirmojo pasaulinio karo tapo Prancū-
zijos piliečiu, švelniai (prancūziškai) 
tariant, Roberu Šumaanu.

Vidaus politikoje tai tradiciškai 
krikdemų dominuojama šalis. Jie 
valdžioje pastaraisiais dešimtmečiais 
nepamainomi. Formali konstitucinės 
monarchijos galva – hercogas Henri-

kas (pilnas vardas Henrikas Albertas 
Gabrielius Feliksas marija Vilhelmas), 
susijęs giminystės ryšiais su kitomis 
karališkomis giminėmis, yra vienos 
pavyzdingiausių monarchijų atstovas. 
Formaliai jis pasirašinėja parlamen-
to priimtus įstatymus, ir prieš keletą 
metų pareiškė savąjį veto – nepasira-
šė eutanaziją legalizuojančio įstatymo. 
Tai pirmas atvejis po to, kai 1912 m. 
hercogienė marija Adelaidė atmetė 
švietimo įstatymą.

Tad klausimas dabar: o ką gi Liuk-
semburgas gali nuveikti JTO Saugu-
mo Taryboje, – argi tik didžiuotis savo 
turtu? Saugumo Taryboje ši šalis pir-
mą kartą ir, manyčiau, labai progno-
zuojama šalis. Liuksemburgas gali pir-
mininkauti, spręsti ir nuspręsti, o dar 
geriau – tarpininkauti. Tad negalima 
jam prikišti neaktyvumo ar kokio nors 
praktinio „neutraliteto“. Didžiosios ša-
lys neretai pasirenka mažesnes teisė-
jauti ir tapti arbitrais. Iš jos neverta 
tikėtis kokio nors akibrokšto NATO 
ar ES atžvilgiu. Ji žino, kas yra kas 
didžiojoje politikoje ir tikrai neadvoka-
taus neskaidriems politiniams projek-
tams. JTO, kur kiekviena valstybė turi 
po vieną balsą, mažojo Liuksemburgo 
balsas prilygsta bet kuriai didžiųjų. Iš-
skyrus tą nevienodai vertinamą veto 
teisę.

Europai reikia tokios šalies kaip Di-
džioji Hercogystė. Ar jos reikia JTO –  
jau kitas klausimas, tačiau ką Liuk-
semburgas pasakys, viskas prognozuo-
jama, o iš mūsų pozicijų žiūrint – ir 
viskas teisinga. Lietuvos diplomatai 
gali drąsiai sakyti, kad Liuksembur-
gas jų neapvylė ir net gali mus daug ko 
pamokyti. Nesakykime daugiau, kad 
jis mažas, silpnas ir nepastebimas. Jis 
tikrai yra. !
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Knygų Mugė

Ališauskas, Vytautas, Alvydas Jo
kubaitis, Vytautas Radžvilas, Ele
na Šiaudvytienė, Deividas Šle kys, 
Istorinės atminties diskurso prielaidos 
ir prieštaravimai, Vilnius: Vilniaus 
universiteto leidykla, 2014, 168 p., 
300 egz.

Ši straipsnių rinktinė gali būti laiko-
ma neblogu Vu TSPmI pastaruosius 
porą metų vykdytų istorijos politikos 
tyrimų apibendrinimu, o mažiau su 
tema susipažinusiems skaitytojams 
tai ir neblogas įvadas. Straipsniuose 
gana lakoniškai ir aiškiai apžvelgia-
mos pag rindinės priežastys, kodėl turi 
būti kalbama apie istorijos politiką, 
pristatomi esminiai metodologiniai 
istorijos politikos tyrinėjimo ir konst-
ravimo iššūkiai (Radžvilas). Tačiau 
tai ne vien teorinė knyga: nagrinėjami 
tautiniai valstybei iškylantys iššūkiai 
(Jokubaitis), ES istorijos politikos prob-
lemos (Šiaudvytienė), kritiškai anali-
zuojamas neblogas prieškario Lietuvos 
istorijos politikos projektas – Adolfo 
Šapokos Lietuvos istorija (Ališauskas). 
Pagirtina, kad knygą gali būti įdomu ir 
malonu skaityti ne tik pavasario sau-
lės ir sesijos aptirpdytiems akademijos 
protams, politologams ar istorikams, 
bet ir platesnei auditorijai. Knyga 
ypač vertinga tiems, kurie klaidingai 
mano, kad istorijos politika yra tik 
įrankis „tautinėms“ vertybėms ginti ir 
tiems, kurie, išgąsdinti pastarųjų, ją 
įsivaizduoją kaip dar vieną ideologinės 
cenzūros formą.

Skirmantas Laurinaitis

Angela, Alberto, Meilė ir seksas 
senovės Romoje, iš italų kalbos vertė 
Aurelijus Katkevičius, Vilnius: Tyto 
alba, 2014, 326 p.

Ne itin gero autoriaus turbūt pras-
čiausia knyga. Jei netyčia ją įsigijote, 
galite išmesti, idant neužimtų vietos 

ir taip prikimštose lentynose. Pavir-
šutiniški apibendrinimai, pikantiškų 
detalių lesiojimas, šiuolaikinių tyrimų 
ignoravimas ar šiaip niekų rašymas 
dar gali būti atleisti laisvalaikio skai-
tiniui, bet kaip toleruoti knygą, kurio-
je rašoma: „Štai gladiatoriaus rankos, 
kaip pašėlę žirgai, lakstantys jos kūno 
stepėmis“ (p. 195)?

Annibale Lector

Gyvieji Kristaus žodžiai aramėjų kal- 
ba: Aramėjiškas tekstas, lietuviška 
transkripcija, lietuviškas vertimas, reli-
gi nė grafika, parengė Juozas Elijas, 
Kaunas: Naujasis lankas, 2014, 264 p.

Knygos turinys aiškiai nusakytas 
antraštėje. Parengėjas ganėtinai mįs-
lingas – mat angliško originalo auto-
riumi irgi pasirašęs Joseph P. Elijas, 
kuris, jau kaip „Juozas Elijas“, anot p. 
2 informacijos, aramėjišką tekstą ver-
tė „į lietuvių kalbą“. mįslingos kilmės 
knyga mena ir dar vieną mįslę – ku-
riam galui čia reikalinga neįspūdin-
ga, jei nepasakius primityvi, „religinė 
grafika“? Kad ir kokia būtų šios kny-
gos tikroji kilmė ir mokslinė (ne)vertė 
(tesprendžia Rašto mokovai), įdomu 
pastebėti, kad aramėjiškas Evangelijų 
(at)vertimas atgyja žodžių žaismais ir 
sąskambiais, kurių nėra graikiškame 
originale – vargu ar tai būtų įmanoma, 
jei už mus pasiekusio teksto neglūdėtų 
tikri Jėzaus žodžiai. 

Vytautas Ališauskas

Ivanauskienė, Milda, Literatų gat  -
vė: Kultūrinis gidas, Vilnius: moder-
naus meno centras, 2014, 432 p., iliustr., 
1000 egz.

Ar įmanoma ką nors esmingo ir ne 
sauso bei nuobodaus pasakyti apie 
asmenybę ir jos kūrybą dviejuose ne-
dideliuose puslapiuose? Rimtai pagal-
vojus ir pasistengus – tikrai galima, 

o knygos autorei, panašu, kad ir pa-
vyko. Vilniaus Literatų gatvės, vieno 
nedaugelio tikrai gyvybingų ir polėkio 
turinčių kultūros reiškinių, gide patei-
kiami dailininkų kūrinėliai-dedikaci-
jos, įmontuoti šios gatvės sienose, ne-
atsitiktinai parinkta kiekvieno literato 
kūrybos ištrauka ir nedidelis tekstas, 
pakankamai taikliai, smagiai nusa-
kantis pagrindinius kūrybos bruožus 
bei asmenybės atspalvius, – visai ne-
svarbu, ar tai Donelaitis, ar jaunas šių 
dienų kūrėjas. Tai ne tik gražus Vil-
niaus kultūros vadovas, bet ir nuotai-
kingas literatų, literatūrinių reiškinių 
gidas kiekvienam skaitančiajam.

Mantas Tamošaitis

Manėm, kad greit grįšim: 18 pokal-
bių apie pasitraukimą į Vakarus 1940–
1944 m., sudarė Laima Petrauskaitė 
VanderStoep, Dalia Stakytė Anysienė, 
Dalia Cidzikaitė, Vilnius: Aukso žu-
vys, 2014, 1500 egz., iliustr.

Tikras daiktas, – toks pirmas įspū-
dis vos paėmus į rankas šią oral histo-
ry rinktinę, iškart drąsiai pavadintina 
lietuviškąja žanro klasika. Labai gerai 
atrodo ir skaitosi bemaž viskas: pats 
sumanymas surinkti išgyvenimus ir 
paliudijimus (65 pokalbiai, virš 115 
valandų, 67–95 metų pašnekovai) tų, 
kurie prisimena traukimąsi iš Lietu-
vos, nuo fronto, glaudimąsi DP sto-
vyklose, atsikėlimą ir įsikūrimą JAV; 
dalies projekto suknyginimo stilius 
(autentiška kalba), aparatas (3 įvadai, 
žodynėlis, vardynas, 2 rodyklės), for-
ma (rankomis plėštas pirmo viršelio 
kraštas kaip skirtukas; visas Agnės 
Dautartaitės-Krutulės dizainas). Ir 
turinys: gyvi, kartais komiški, kartais 
ypač graudūs, bet be galo vaizduotę ir 
pažinimą išplečiantys pasakojimai – 
tegul ir fragmentuoti, suskaidyti (ir 
tų atrinktų 18 pokalbių teskelbiami 
fragmentai). Perskaitę jau žinosime, 
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kaip, kur ir kodėl viskas vyko, buvo, 
klostėsi, kai dalis mūsų traukėsi, 
bėgo, išsitrėmė. Tikra tikrovė, tikras 
mokslas, tikra leidyba: koks tai VDu 
Išeivijos institutas su visa savo veikla 
paraudęs iš gėdos ir pridusęs atsilik-
damas telekuoja iš paskos.

Nerijus Šepetys

Sutzkever, Avrom, Žaliasis akva-
riumas: Pasakojimai, iš jidiš kalbos 
vertė mindaugas Kvietkauskas, Vil-
nius: Lietuvių literatūros ir tautosakos 
institutas, 2013, 199 p., [700] egz.

Sutzkeverio pasakojimai įdomūs 
tuo, kad juose siaubingi Holokausto 
prisiminimai kiek netikėtai pinami su 
išsamiais gamtos aprašymais, kituose 
kontekstuose iškilusiais įvaizdžiais ar 
net mistinėmis pajautomis. Tad nors 
autoriaus rašymo braižas tam tikrais 
aspektais panašus į Abraomo Karpino-
vičiaus ar neseniai šį pasaulį palikusio 
Icchoko mero stilistiką, Jung Vilne at-
stovas išsiskiria savita pasaulėjauta, 
lemiančia ir kiek kitokį tekstų kūrimo 

pobūdį. Tenka pripažinti, kad ne visos 
autoriaus pasitelkiamos metaforos ir 
idiomos patraukia ar įtikina, ne visi 
pasakojimai skverbiasi taip pat jaut-
riai ir giliai kaip „Janina ir bestija“ ar 
„Dvynukės“. Vis dėlto net ir tais atve-
jais, kai gelmę užgožia metaforų žais-
mės, jaučiame autentišką Sutzkeverio 
pastangą įkalbinti sunkiai nusakomas 
sandūrų su blogiu akistatas. Vilniaus 
miesto istorijos mylėtojams ši knyga 
bus reikšminga ir kaip unikalus litera-
tūrinės miesto topografijos papildymas.

Simas Čelutka

Zweig Stefan, Vakarykštis pasau-
lis: Europiečio atsiminimai, [2-oji lai-
da], iš vokiečių kalbos vertė Giedrė 
Sodeikienė, Vilnius: Tyto alba, 2014, 
472 p.

Beveik vienu metu su naująja lietu-
viška Vakarykščio pasaulio laida pasi-
rodė ir filmas Viešbutis Grand Buda-
pest, paremtas Stefano Zweigo kūrybos 
motyvais ir dvelkiantis tokia pat miela 
nostalgija praėjusiems laikams. Ta-

čiau įdomiau atrodo šios knygos greti-
nimas su Woody Alleno 2011 m. filmu 
Vidurnaktis Paryžiuje. Jame taip pat 
vaizduojama nostalgija ir svajonės 
apie kokį nors aukso amžių, bet kartu 
rodoma, kad net kelionės laiku jos ne-
išgydo. Išsiuntęs leidėjui Vakarykščio 
pasaulio rankraštį, Zweigas nusižu-
dė: gyventi šiandieniame pasaulyje jis 
nebenorėjo. Šiandien ir vėl pasaulyje 
kyla grėsmės, ir ima pagunda pasi-
duoti tragedijos nuojautoms, lyg ir vėl 
gyventume paskutinėmis vakarykščio 
pasaulio dienomis. Paraginimas ne-
pražiopsoti neamžino epochos žavesio 
gal ir sveikas, tačiau ne mažiau euro-
pietiška atrodo ir tvirtybė, kurią Zwei-
gas, gal net pats nenorėdamas, vis tiek 
pavaizduoja atsiminimuose. Tačiau 
perdėta, net liguista nostalgija – vie-
nintelis įmanomas priekaištas šiai 
knygai. Tikrai ne kasdien pasitaiko 
toks įspūdingas skaitymo malonumo, 
pažinimo džiaugsmo ir išminties de-
rinys. Privalomi skaitiniai sugrįžimo į 
Europą dešimtmečio proga.

Gabrielė Gailiūtė

Tomas Vaiseta

Nuobodulio VisuomeNė
kasdieNybė ir ideologija 
VėlyVuoju soVieTmečiu (1964–1984)

gyvenimui vėlyvuoju sovietmečiu pažinti neužtenka politinės ir ekono-
minės istorijos. Nepastebima ir sunkiai apčiuopiama kasdienybė gali at-
verti naują ir netikėtą nugyvento laiko panoramą. ypač kai kalbame apie 
laikus, kai valdžia mėgino kontroliuoti visas gyvenimo sritis, – kasdie-
nybė iš užmesto tinklo išsprūsdavo kaip smulkios žuvys. Pasiūlydamas 
savitą nuobodulio interpretaciją istorikas Tomas Vaiseta monografijoje 
bando sugaudyti šią lakią tikrovę ir paaiškinti, kaip sovietinė ideologija 
veikė kasdienį gyvenimą. Neįprastas žiūros kampas jam leido prieiti prie 
tų temų, kurios iki šiol lietuviškoje sovietinės okupacijos metams skirtoje 
istoriografijoje mažai ar visai nebuvo gvildentos: viešoji erdvė ir paslapties 
kultūra, skaitymas ir bibliotekos, sovietinė satyra, skundų pasaulis, dar-
bo etika, veltėdystė ir demonstracijos. „istorijoje nepastebima kasdienybė 
pasirodė esanti stipresnė už „istorijos kūrėją“ – ideologiją“, – rašo autorius.


