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Godotinas Redaktoriau, 

Tikiuosi, nesupyksi, jei pradžiai pasiskųsiu, kad Lietuvoje mėgstama skųstis, 
jog esame provincija. Skundas nėra toks jau nepagrįstas – iki krikšto Europoje 
buvome net ne provincija, o išvis nežinia kas. Vėliau gausiai sėmėmės kultūros 
gėrybių (pradedant raidėmis) iš lenkų, kurie patys buvo Europos provincija. Caro 
laikais tapome Rusijos provincija, per nepriklausomybės dvidešimtmetį mėgino-
me „pasukti Lietuvos laikrodį šimtą metų priekin“, tačiau sovietinė okupacija ne 
tik atbloškė atgal, įkalino už geležinės uždangos, bet dar ir sudarė progą virsti 
varganos, atsilikusios valstybės „auksine provincija“, valdoma vietinės, gyveni-
mu patenkintos komunistų klikos, kurios lozungas buvo „тише едешь, дальше 
будешь“ – „tykiai keliaudamas, toliau nukaksi“. 

Vis dėlto 1989–1990 m. pakeitė viską. Lietuva bent trumpam tapo viena įdo-
miausių pasaulio šalių. Vytautas Landsbergis jau minimas net Europos istorijos 
apžvalgose – nepamenu, kad tokią garbę būtų pelnęs Vytautas Didysis, nebent 
tik Jogaila. Narystė Europos Sąjungoje, Šengenas, dvišalės sutartys su JAV ir 
kitomis valstybėmis Lietuvos piliečiams panaikino sienas – keliauk, dirbk, moky-
kis – kur nori ir pajėgi. Pakito ir šalies aplinka. Komunikacijų revoliucija, kukliai 
prasidėjusi „fakso“ aparatu, pagaliau visame pasaulyje leido bendrauti be kliūčių, 
ribų ir faktiškai už dyka. Net elgetos Vilniaus gatvėse nesikuklina pasirodyti turį 
mobilųjį telefoną. Internetinė prieiga prie šiaip negaunamų, kartais net unikalių, 
knygų ir žurnalų per paskutinius kelerius metus tapo kasdienos dalyku. Kalbant 
banaliomis frazėmis, visos sienos sugriuvo. Ne tik politinės, bet ir laiko bei erdvės 
ribos neteko ankstesnio reikšmingumo. Taip, atvykę į Niujorką ir toliau pasijun-
tame atsidūrę pasaulio centre, Londonas, be abejo, nėra tas pat, kas Kaunas ar 
net Amsterdamas. Bet tai tokia pat banalybė, kaip ir tezė apie griuvusias sienas. 
Taip, „centrai“ išliko, tačiau jie nustojo būti metropolijomis – vieninteliais ar 
bent besąlygiškai dominuojančiais politinės, socialinės ir kultūrinės galios šalti-
niais. Naujoji pasaulio sąranga jei ne nugramzdino į užmarštį, tai bent esmiškai 
pakeitė provincialumo sampratą. Būti provincialiam šiandien galima tik vienu 
būdu – jaustis provincija, tą jausmą sergėti ir puoselėti. Kelti ir gulti su mintimi 
apie savo provincialumą, ar tikriau, savo nevisavertiškumą. Nes tik jausdamasis 
nevisavertis, palyginti su artimu ar tolimu „kaimynu“, tam kaimynui pripažįsti 
metropolijos statusą, o pats save – provincija. 

 Lietuvai kartą kitą pavyko išsivaduoti iš šios jausenos. Labiausiai – užsienio 
politikoje. Valdo Adamkaus prezidentavimo metu formuluota mūsų valstybės 
kaip galimo ir sukurtino regiono centro koncepcija buvo bepradedanti duoti vaisių. 
Lietuvos politikai ėmė vis garsiau kalbėti tarptautiniuose forumuose ir veikti jų 
užkulisiuose. Kad ir Gruzijos–Rusijos karo metu pajusta, kad galime tapti rimtu 
veikėju. A. a. Gintaras Beresnevičius Imperijos daryme pamėgino kitaip pažvelgti 
į mūsų išeiviją – ne kaip, sovietiniais įvaizdžiais tariant, nuo gimtosios sodybos 
obels nulaužtą ir nudžiūvusią šaką, o kaip pasaulinės įtakos, atsinaujinimo ir di-
namikos šaltinį. Atrodytų keista, kad šios pastangos ištraukti Lietuvą iš provinci-

Laiškas RedaktoRiui

Vytautas Ališauskas
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nės savimonės sukėlė pasipiktinimą ir pasipriešinimą. Kas ne kas sieja tai su išorės jėgų, konkrečiai 
Rusijos manipuliacijomis. Be abejo, Rusija vargiai suinteresuota mūsų šalies pažanga ir stiprėjimu. 
Tačiau entuziazmo, su kuriuo ne tik žurnalistai, bet ir patriotiški politikai dėstė, kad Lietuva negali 
pretenduoti į jokį tarptautinį vaidmenį ar svorį, priešo manipuliacija nepaaiškinsi. Veikiau tai pro-
vincinės savimonės circulus vitiosus. Būdamas įsitikinęs savo nevisavertiškumu negali nemąstyti 
neva realistiškai, turi pripažinti savo nevisavertiškumą, o jį pripažindamas turi elgtis taip, kaip 
dera nevisaverčiam, atmesti kitokios laikysenos galimybes. Saviniekos ratas taip įsisuka, kad jį 
pristabdyti gali tik dramatiški, į patį gyvenimą įsiveržiantys įvykiai – tokie kaip dabartinis Ukrai-
nos–Rusijos karas, kai daugybei piliečių tampa akivaizdu, kad nėra kada mąstyti apie Lietuvos 
menkumą ir „sveikaprotišką“ glaudimąsi prie galingųjų. Tai dar vienas šansas mūsų valstybei iš-
trūkti iš provincialiosios saviniekos rato ir tapti adekvačia regiono ir Europos procesų dalyve.

Politinis gyvenimas ir yra tuo geras, kad jame niekada nerasi ramybės, nes jame niekada nesi 
vienas – priešai ir draugai visada šalia. Jie tiesiog priverčia pamiršti tariamąją savo vietą ir verčia 
rinktis: veiksi arba žūsi. Nepalyginti prastesnė situacija kultūriniame ar akademiniame gyvenime. 
Antai didžiausias akademinio gyvenimo, bent jau humanitarų, paradoksas tas, kad tai, kas išoriškai 
atrodo integracija, ribų trynimu, dalyvavimu tarptautiniame mokslo gyvenime, iš tikro tėra provin-
cinio mąstymo apraiška. Pompastiškas reikalavimas vertinant programas būtinai telktis užsienio 
ekspertus iš tikro tėra menkai pridengtas netikėjimas, jog Lietuvoje gali būti sukurta sąžininga 
ir kompetentinga akademinė bendruomenė. Nesvarbu, kad į anglų kalbą reikia išversti daugybę 
puslapių, kad juos galėtų paskaityti pora profesorių danų, kad nė vienas jų nieko nėra girdėjęs nei 
apie Donelaitį, nei apie Gavelį, nei apie Oršos mūšį, nei apie partizanų kovas, – jų objektyvumu bei 
kompetencija spręsti ir patarinėti sudvejoti negalima. Vadinamosios „tarptautinės“ publikacijos ir 
toliau vertinamos labiau už vietines, nepaisant to, kad istorijos, literatūros, gimtosios kalbos, net 
filosofijos studijos pirmiausia reikalingos kaip veiksnys, palaikantis tautos – etninės ir politinės – 
identiteto dinamiką besikeičiančiame pasaulyje. Paprasčiau sakant, istorikas ar filosofas reikalin-
gas ne žurnalui, o savo politinei ir kultūrinei bendrijai. Antra vertus, tiesiog naivu manyti, kad kam 
nors Vengrijoje ar Austrijoje bus įdomu literatūrologo straipsnis, prikimštas lietuviškų Aisčio ar 
Radausko citatų, lygiai taip pat, kaip mus menkai tesudomins suomių ar rumunų istoriškai labai 
reikšmingų rašytojų poetika. Konvulsiški bandymai sugrupuoti užsienyje leidžiamus žurnalus į 
„prestižinius“ ir „nelabai“ irgi nieko nedavė. Pliūpsnis „suorganizuotų“ publikacijų Latvijos ar Bal-
tarusijos užkampiuose įsikūrusių aukštųjų mokyklų žurnaluose parodė, kad įmanu rasti kriterijų, 
pagal kuriuos galima atskirti tai, kas rimta ir solidu, nuo mokslo imitacijos, tačiau tie kriterijai 
negali būti formalūs. Deja, būtent formaliais kriterijais vadovautasi suskirstant užsienio žurnalus 
pagal tai, ar jie įtraukti į kažin kokias duomenų bazes… Lietuviška patirtis parodė, jog tereikia kiek 
guvumo ir gali į tokią bazę patekti… 

Kaip ir politikoje, taip ir akademijoje provincialumo atsikratyti galima tik natūraliai – nekultivuo-
jant saviniekos. Drįstant pripažinti, kad sava akademinė bendruomenė yra pajėgi įvertinti tyrimų 
ir idėjų vertę. Puoselėjant joje ne savinieką, o asmeninę atsakomybę, sąžiningumą, bet ir kolegišką 
geranoriškumą. Siekiant skelbti savo tyrimus rimtose tarptautinėse konferencijose ar žurnaluose 
ne todėl, kad kokia nors valdžia už tai atlygins balais ar taškais, o dėl to, kad jautiesi jau turįs kažką 
svarbaus pasakyti kolegoms iš Vokietijos ar Bulgarijos… 

Žinau, Godotinas Redaktoriau, kad kitaip manantys žmonės prikiš, jog mano rašinyje trūksta 
konkretumo, argumentų ar receptų. Nesu tiek gabus, kad pavyktų juos sudėti į pora žurnalo pusla-
pių. Tebus tai, kaip kartais sakoma, provokacija – gal kas nors supyks arba apsidžiaugs ir atsilieps. 
Nebūtinai čia ir tuoj. Svarbu pradėti mąstyti.

Vilnius, 2014 m. lapkričio 10 d.
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2014 m. liepos 14 d. Augalotas maršrutinio taksi vai-
ruotojas pagarsina armėnišką vasaros hitą ir, linguo-
damas į taktą iš visų jėgų, spusteli greičio pedalą. Atsi-
gręžęs į mus išsišiepia, iškelia nykštį į viršų ir šūkteli 
greičiausiai vienintelį jam žinomą anglišką žodį: „OK?“ 
Pro langus besiveržiantis vėjas šiaušia plaukus, rankos 
nevalingai ieško, kur įsikibti, bet mes sutartinai linksi-
me – kad tik vairuotojas žiūrėtų į kelią. Šis mūsų reak-
cija patenkintas, spaudžia dar greičiau ir neria į Tbilisio 
centro signalų, keiksmų ir beprotiško greičio jūrą. Tokiu 
būdu prasideda šešių valandų kelionė Jerevano link.
Girgždančiame ir klibančiame sovietinių laikų automo-
bilyje sėdime aštuoniese. Galines sėdynes užėmusios 
dvi sijonuotos, į skaras susisupusios armėnų moterė-
lės. Priekyje – vairuotojas ir dar pora į muzikos taktą 
linkčiojančių jo draugų. Per vidurį sėdime mes – turis-
tai, atsitiktinai susitikę Tbilisio autobusų stotyje. Jau-
nutė vengrė vis nerimsta pasakodama savo nuotykius 
Gruzijoje. Vidutinio amžiaus amerikietis, apkeliavęs 
daugiau nei pusę pasaulio, nestokoja humoro jausmo, 
tad taiklūs jo komentarai vis priverčia bent šyptelti. O 
aš tyliai džiaugiuosi, juk žmonės ir jų istorijos – vienas 
įdomiausių dalykų kelionėse.
Lekiant nežabotu greičiu miesto chaosą greitai keičia 
Kaukazo serpantinai. Stabtelim kas antrame kaimely-
je, kur vairuotojas ir jo bendrakeleiviai įnirtingai derasi 
su vietiniais prekeiviais ir kaskart grįžta su pora ar-
būzų, maišu persikų ar kepalu šviežiai keptos duonos. 
Skubėti čia neįprasta. Gyventi pagal grafiką taip pat.
Vakare pasiekus Armėnijos sostinę, svilinantis karštis 
po truputį lėgsta, miestas slepiasi šešėliuose, tačiau 
kaip tik šiuo metu centrines miesto gatves, aikštes ir 
parkus užpildo džiazuojantys ritmai, armėniškos ka-
vos kvapas ir laisvai besiliejantys pokalbiai. Vakarinis 
Jerevanas iki pat vidurnakčio pulsuoja gyvybe, kurios 
galėtų pavydėti ne vienas Europos senamiestis.

Liepos 15 d. Ryte vakarinio miesto magijos lyg nebūta: 
apytuštes gatves svilina kaitra, dienos šviesoje pastatai 
atrodo išblukę ir monotoniškai vienodi, išsikerojusios so-
vietinės architektūros įspaudų paslėpti negeba nė nau-
josios statybos. Jerevano senamiesčio pastatai pavirtę 
kiaurastogėmis lūšnomis, kuriose dažnai be vandens ir 

elektros apsigyvena miesto vargšai. Čia vadovaujamasi 
principu: kam restauruoti, jei galima nugriauti?, todėl 
senuosius pastatus pamažu keičia sparčiai besiplėtojan-
tys naujojo miesto architektūriniai projektai. Tiesa, šie 
nauji pastatai, didingai išstatyti miesto centre, dažnai 
lieka tušti. Toli gražu ne kiekvienas vietinis armėnas 
pajėgia įsigyti naujos statybos gyvenamą plotą, o pajė-
giantys tai padaryti neretai didžiąją metų dalį gyvena 
už tėvynės ribų. Tai suprantama – juk niekam ne pa-
slaptis, jog armėnų diasporos mastas ir ekonominė pa-
dėtis gerokai viršija šalyje gyvenančiųjų.
Toks pirmasis įspūdis gana pilkas, įkyriai peršantis 
mintį, jog Armėnijos sostinė nuo šiandienio Vakarų pa-
saulio atsilieka geru dvidešimtmečiu. Vis dėlto jį pa-
mažu išstumia malonių atradimų džiaugsmas. Nors 
Jerevanas ir neturi ištaigingo, turtingo kultūrinius 
sluoksnius atskleidžiančio senamiesčio, kultūra čia 
pulsuoja kaip neatsiejama ir savaime suprantama kas-
dienybės dalis. Žymiausius rašytojus, kompozitorius, 
architektus mini išraiškingos skulptūros, bilietą į ope-
rą arba baletą galima įsigyti vos už 6–20 litų, o mies-

to aikštėse kone kas vakarą skamba džiazo koncertai. 
Tiesa, pagrindinio kino teatro pastatas – išskirtinai so-
vietinis, be to, didžiuojasi milžiniška iškaba „Maskva“, 
išduodančia tam tikras šiandienės Armėnijos politikos 

aRmėnijos dienoRaštis

Aistė Noreikaitė

DIENORAŠTIS

taksi – efektyviausia viešoji susisiekimo priemonė šalyje. 
2014. Vank kaimas, kalnų karabachas. autorės nuotr.
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peripetijas, tačiau bent porą liepos savaičių čia kara-
liauja tarptautinis kino festivalis, siūlantis kokybiško 
europinio ir Kaukazo šalių kino premjeras bei retros-
pektyvas. Žinoma, reikia pripažinti, jog didelė dalis vy-
resniosios kartos gyvena sovietinių laikų nostalgijos 
nuotaikomis ir yra įklimpę į gilų provincialumą. Kita 

vertus, netrūksta Europoje studijavusių jaunų žmo-
nių, kurie, išlaikydami meilę ir pagarbą savo šaliai bei 
tautai, aiškiai reflektuoja įsisenėjusias problemas bei 
ryžtasi apie jas prabilti garsiai. Ramiai ilsintis greta di-
dingos Jerevano Kaskados ar prisėdus prie Respublikos 
aikštės fontano ima kirbėti mintis, jog ir Jerevanas, ir 
visa Armėnija – didelių kontrastų kraštas.

Liepos 16–17 d. „Šis kelias uždarytas. Jei vis tik su-
galvotumėte juo keliauti, geriau su savimi turėkit bal-
tą vėliavėlę“, – pusiau juokais, pusiau rimtai sako ke-
lioninio autobuso vairuotojas, mosteldamas į duobėtą 
keliuką, vingiuojantį Armėnijos–Turkijos sienos link. 
Prasidėjus Armėnijos ir Azerbaidžano konfliktui dėl 
Kalnų Karabacho ir pastarajam pasiskelbus nepriklau-
soma respub lika, Turkija, palaikydama Azerbaidžaną 
bei nepripažindama nei Karabacho Respublikos, nei Ar-
mėnijos teisės į Karabacho teritoriją, sieną uždarė. Kai-
mynių nesutarimus kursto ir kita vis dar kraujuojanti 
armėnų tautos žaizda – Pirmojo pasaulinio karo metais 
turkų vykdytas armėnų genocidas. Nors pripažintas 
daugelio pasaulio istorikų, jis iki šiol yra neigiamas pa-
čių turkų ir neišvengiamai kiša koją mėginimams už-
megzti glaudesnius kaimyninius santykius.
Savaime suprantama, kad uždaryta ir siena su Azerbai-
džanu. Skirtumas tik tas, jog sugalvojus pasivaikščioti 
prie pastarosios veikiausiai nuo kulkos gali neišgelbėti 
nė penkios baltos vėliavėlės. Nors oficialiai konfliktas 
suspenduotas ir paskelbtos paliaubos, ties fronto linija, 
besidriekiančia Azerbaidžano–Kalnų Karabacho sienos 
riba, retkarčiais pasigirsta šūviai ir atkeliauja žinios 
apie sužeistus arba žuvusius vienos ir kitos valstybės 

karius. Pasak armėnų, tai savita tiksinti bomba, galinti 
sprogti bet kuriuo metu.
Pažvelgus į žemėlapį aišku, jog Armėnija gyvena itin 
įtemptomis sąlygomis. Didžioji dalis sienų uždaryta, 
atviros tik palyginti nedidelės atkarpos – siena su Kau-
kazo kaimyne Gruzija ir visiškai kitos kultūros Iranu. Iš 
Armėnijos pusės galima patekti ir į Kalnų Karabachą, 
tačiau šis, nors de jure laikomas Azerbaidžano teritori-
ja, o de facto pasiskelbęs nepriklausoma valstybe, rea-
liai funkcionuoja kone kaip tos pačios Armėnijos dalis.
Armėnai neslepia, kad jų šalyje problemų apstu: vy-
rauja didžiulė ekonominė nelygybė ir skurdas, valdžia 
tiesiog skęsta korupcijoje, o valstybė yra itin priklauso-
ma nuo Rusijos. Kažin, ar šių „ligų“ ženklus įmanoma 
paslėpti – keliaujant po šalį jie badyte bado akis. Mies-
teliai ir kaimai suvargę, žiguliai čia vis dar visiškai 
įprasta transporto priemonė, paslaugų infrastruktūra 
efektyviausiai veikia „draugas–draugui“ principu. Čia 
normalu nerasti autobuso į vieną ar kitą mažesnį mies-
telį, tačiau tai nieku gyvu ne priežastis pasimesti – už-
tenka užsiminti kuriam nors vairuotojui, kur nori atsi-
durti, ir jis tokią kelionę būtinai suorganizuos: galbūt jo 
draugas, galbūt dėdė, o gal draugo tėvo pusbrolis kaip 
tik šiandien ten važiuoja ir gali pavežėti. Tokiu būdu 
oficialios infrastruktūros trūkumus užkaišo armėnų 
verslumas ir draugiškumas. Šios savybės, lygiai kaip 
svetingumas, noras bendrauti, dalintis ir padėti – vy-
raujantys armėnų bruožai, leidžiantys tikėti, kad jokie 
ekonominiai ar politiniai sunkumai negali palaužti iš 
prigimties džiugaus tautos būdo.
Apžiūrinėdama įspūdingą XIII a. Noravanko vienuoly-
no kompleksą už beveik pusantro šimto kilometrų nuo 
sostinės kaip niekad aiškiai suprantu, jog nepaisant 
visko armėnai neabejotinai turi kuo didžiuotis. Rau-
donuojančių uolų pašonėje besiglaudžiančios koplyčios 
itin grakščios, išraižytos krikščioniška ikonografija ir 
puoštos rytietiškais motyvais. Pastarieji, pasak gidės, – 
armėnų gudrumo ženklas. Pasirodo, integruojant ry-
tietiškus puošybos elementus stengtasi, kad koplyčias 
pripažintų ir negriautų kadaise šalį puldinėdavę turkai 
seldžiukai. Dėl panašios priežasties ir vienuolyno durys 
itin žemos: įprastai seldžiukai, atjoję ant žirgų, nesi-
vargindavo nuo jų nulipti verždamiesi į gyvenamuo-
sius namus ar šventyklas. Žemos durys turėjo priversti 
juos ne tik nusėsti nuo žirgų, tačiau ir nusilenkti prieš 
įžengiant į armėnams šventą vietą. Grubių uolynų fone 
Noravanko bažnytėlės atrodo it trapios smėlio pilys – 
išties keista, kad jos atlaikė ne tik metų tėkmę, bet ir 
priešų puldinėjimus.
Veikiausiai nereikia stebėtis, kad tokių nedidelių archi-
tektūrinių stebuklų Armėnijoje apstu. Būdama pirmoji 
tauta, paskelbusi krikščionybę valstybine religija, ji turi 
ne tik gilias religines tradicijas, tačiau ir gyvą religin-
gumą, užimantį itin svarbią vietą tradicinio armėno 
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gyvenime. Tikėjimas čia – neatsiejama gyvenimo dalis, 
tad ir bažnyčios bei vienuolynai suvokiami labiau kaip 
šventos ir gerbtinos maldos vietos, o ne kaip turistams 
skirti lankytini objektai. Žinoma, šių vietų ramybę ger-
biančių keliautojų niekas nevaiko, net atvirkščiai – lie-
ka pamaloninti susidomėjimo ir dėmesio, tačiau turiz-
mo ir komercijos triumfo čia dar nematyti.
Nors vienuolynų šioje šalyje daug, kiekvienas jų kažkuo 
išsiskiriantis. Štai nuo Khor Virapo vienuolyno giedrą 
dieną galima stebėti iš debesų išnyrančią Ararato kal-
no viršūnę. Jis įsikūręs visai šalia Turkijos ir Armėnijos 
sienos ir, gerai įsižiūrėjus, ties horizontu jau matyti tur-
kų mečečių minaretai. Šalies pietuose vienas įspūdin-
giausių, ko gero, Tatevo vienuolynas, įkurtas dar IX a., 
o Viduramžiais buvęs vienu armėnų religijos ir mokslo 
centrų. Senų pastatų labirintai, grakštūs architektūri-
niai sprendimai ir it nėriniais apnerti akmeniniai ar-
mėnų kryžiai (Khachkar) dar ir šiandien priverčia stab-
telti iš nuostabos. Grubūs Kaukazo uolynai ir trapios 
krikščioniškos kultūros salos – sakyčiau, štai dar vienas 
pamatinis šalies kontrastas, tačiau šis, priešingai nei 
ankstesni, kad ir kaip būtų keista, juo toliau, juo labiau 
primena savitą dermę, o ne disonansą.

Liepos 18 d. Vykti ar nevykti į Kalnų Karabachą didelio 
klausimo nebuvo. Taip, ten sustiprinta karinė padėtis. 

Taip, ten gali būti pavojinga. Taip, turint Karabacho Res-
publikos atspaudą pase teks šiukštu nekelti kojos į Azer-
baidžaną. Nepaisant viso to, smalsumas nuo pat pradžių 
buvo daug stipresnis nei nerimas ar juolab baimė.
Nuo Jerevano iki Stepanakerto, Kalnų Karabacho sosti-
nės, beveik 8 valandos kelio. Tačiau šitiek laiko tratant 
klibančiu ir barškančiu autobusu galima netrukdomam 
stebėti, kaip kinta Armėnijos kraštovaizdis. Saulės nua-
lintos kalvos po truputį statėja ir virsta uolynais, pasta-
rieji aukštėja ir pamažu įgauna vis žalesnių atspalvių. 
Duobėtas kelias virsta duobėtais serpantinais, plačiomis 
bangomis besivyniojančiais aplink Kaukazo viršūnes.
Prie Armėnijos ir Kalnų Karabacho sienos mus, dvi ke-
liaujančias lietuvaites, įdėmiai nužiūri pasienietis: „Ko-
kia čia šalis? Lietuva?“, – klausia mėgindamas perskai-
tyti paso įrašus. „Ką ketinate veikti Karabache? Tiesiog 
keliauti? O kur apsistosite?“ Šito, kaip būdinga nai-
viems turistams, mes, aišku, dar nežinome. Tačiau pa-
sieniečiui tai jau nė motais – jis šypsosi ir linki gero ke-
lio. Vis dėlto migracinės procedūros nesibaigia vien paso 
patikra pasienyje. Pirmasis darbas, kurį būtina padary-
ti atvykus į Stepanakertą, – nukeliauti į Užsienio reika-
lų ministeriją ir gauti vizą. Keista, tačiau, įprastai gana 
sudėtinga biurokratinė procedūra čia itin paprasta. Mi-
nisterijos darbuotojas padeda užpildyti dokumentus, 
pataria, ką aplankyti, ir dar duoda savo telefono nume-
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rį – dėl viso pikto, jei kiltų klausimų ar nesklandumų.
Tiesą sakant, jau nuo pat pirmų akimirkų čia jaučia-
mės taip, tarsi mumis rūpintųsi kas antras vietos gy-
ventojas. Vieni tiesiog smalsiai nužiūrinėja, pastebėję 
mūsų kuprines ir šviesų gymį. Kiti susistabdo gatvėje 
ir su šypsena teiraujasi, iš kur atvykome. Treti iškart 
siūlosi padėti – surasti, kur gyventi, pavežėti iki lan-
kytinų vietų ar tiesiog patarti, ką pamatyti. Pražūti 
čia, ko gero, būtų sunku, viskas vyksta spontaniškai 
it netikėtų vingių nestokojančiame filmo siužete. Štai 
beieškant nakvynės mums pro namo balkoną pamoja 
vietinių senukų pora, užtikrintai tvirtinanti, jog kaip 
tik čia, pas juos, yra ta vieta, kurios ieškome. Senukas 
aprodo gyvenamus kambarius, močiutė pavaišina ar-
mėniškos kavos puodeliu ir mums nebelieka klausimų, 
ką rinktis – šį jaukų pagyvenusių vietinių poros namų 
svetingumą ar kitoj gatvės pusėj stūksantį miesto hos-
telį. „Neikite neikite ten, – sako mums šeimininkas, – 
nejauku ten, pelių ir tarakonų yra, o štai pas mus – ryte 
kavos, vakare – vyno gausite.“ Senukai šnekūs, mielai 
pasakoja apie Karabachą ir čia apsilankančius turistus, 
įspėja apie pavojus, pataria, kur nukeliauti ir ką pama-
tyti. Drąsiai smalsauja ir apie mus: iš kur atvykome, ką 
matėme, ką veikiame gyvenime. Panašu, kad tokie po-
kalbiai su čia užklystančiais turistais šiems senukams 
tampa savotiška kelionių forma, praskaidrinanti šiaip 
nuobodžią kasdienybę. Ir net jei visa tai – armėnų vers-
lumo apraiškos, jos neabejotinai skatinamos prigimti-
nio šios tautos svetingumo.
Vakare susipažįstame su Marutu, Stepanakerto žur-
nalistu, daugiausia rašančiu politinėmis temomis ir 
besispecializuojačiu Karabacho konflikte. „Kas dau-
giau jei ne politika gali rūpėti Karabache?“, – retoriškai 

klausia ir prasitaria, kad ši savaitė prie vadinamosios 
fronto linijos buvo itin kruvina. Išgirdęs mūsų planus, 
jis pripažįsta, kad trys dienos Karabachui kiek mažoka, 
tačiau pažada padėti pamatyti viską, ką norėsime. Jau 

šįvakar jis uoliai aprodo vakarinį Stepanakerto centrą 
ir nusileidus nakčiai parlydi iki pat namų durų. Už 
pastarųjų, kaip prižadėjęs, mus pasitinka šeimininkas, 
vėlyvam vakarui jau paruošęs naminio vyno taures ir 
vingiuotas savo gyvenimo istorijas. Nepaliaujantys ste-
binti šios dienos siužeto vingiai perša malonią mintį, 

jog tos kelios dienos, paskirtos Kalnų Karabachui, bus 
mažų mažiausiai nuotykingos.

Liepos 19 d. Rytas prasideda Maruto ofise su armėniš-
kos kavos puodeliu. Bendru sutarimu šiandien vyksta-
me į Šuši – vieną pagrindinių XIX a. Kaukazo mokslo 
ir kultūros centrų. Tiesa, iškentėjęs ne vieną tragiš-
ką istorijos tarpsnį, šiandien Šuši apleistas ir ištuštė-
jęs. Seni pastatai apgriuvę ir nuo amžiaus, ir nuo karo 
veiksmų, gatvės išmušinėtos duobėmis, nuolatinių gy-
ventojų likę nedaug, o dienos karščių metu kone visi iš-
sislapstę pavėsiuose. Nors štai per patį karštymetį dul-
kėtu žvyrkeliu mažas berniukas basomis kojomis skuba 
į parduotuvę vandens. Prie apleistos mečetės griuvėsių 
įsitaisęs kaulėto veido gyvačių gaudytojas susikaupęs 
tvarko savo darbo įrankius. Užkalbintas jis noriai da-
lijasi amato paslaptimis, o įsišnekėjęs aistringai dėsto 
savo teorijas apie pasaulio atsiradimą, karų beprasmy-
bę ir pamatinį žmonių panašumą. Įsijautęs veikiau-
siai nė pats nepastebi, jog kalba maišydamas net tris 
kalbas – rusų, armėnų, azerbaidžaniečių. Iš už kampo 
išlindusi skarota močiulytė iš lėto krypuoja mūsų link: 
„Neklausykit jo, – sako mosteldama gyvačių gaudyto-
jo link, – jam blogai su galva“. Žiūriu į jos susirūpinusį 
veidą ir galvoju, šis miestelis su savo gyventojais labiau 
primena Tarkovskio filmo kadrus, o ne realybę.
Nualinti karščio bėgame iš Šuši centro ir popiečio valan-
das leidžiam medžių paunksnėje greta uolėto tarpek lio. 
Apačioje čiurlena vos įžiūrimas upelis, aplink, kiek tik 
akys aprėpia, sodriai žali, miškingi, plotai mainosi su 
rusvai pilkšvom uolom, kurių pašoniais glaustosi vė-
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jas. Kaukazo uolynų didumas užima kvapą. Stebėdama 
tarpeklį pamažu imu suprasti, kodėl ant garsiosios Ka-
rabacho Tatik u Papik skulptūros išraižyta: Mes esame 
mūsų kalnai.
Amžius skaičiuojanti kalnų ramybė ir taurė armėniško 
vyno norom nenorom paskatina rimtas kalbas. „Ka-
rabache nėra šeimos ir turbūt žmogaus, kuris nebūtų 
paliestas karo“, – sako Marutas. Daugybė netekčių, iš-
draskytų šeimų, sugriautų kaimų ir gyvenviečių – visa 
tai vis dar gyva atmintyje. Marutas pasakoja dar buvęs 
vaikas, kai prasidėjo kariniai veiksmai, tad net gerai 
nesupratęs, kas vyksta. Vaikams būdavo netgi sma-
gu visiems drauge slėptis rūsy ar griūti ant žemės vos 
pamačius lėktuvą. Ilgainiui karinė padėtis tapo kone 
įprasta. Kaip pavyzdį Marutas pasakoja istoriją apie 
kartą jų šeimoje besisvečiavusį prancūzų žurnalistą. 
Esą vakarienės metu prasidėjus oro atakai jis pašokęs 
nuo stalo ir bėgęs fotografuoti. Šeimininkai taip ir liko 
nesupratę svečio: oro atakos jau buvo tapę pernelyg 
įprastu dalyku, o šeimos vakarienė – pernelyg vertinti-
nu ir brangintinu.
Galima galvoti, kad tokios istorijos – jau praeitis, tačiau 
šeimoms, kurių vaikai karo tarnybą atlieka prie Kara-
bacho ir Azerbaidžano fronto linijos, tai – kuo tikriausia 
realybė. Ir nors sostinės bei kitų miestelių gyvenimas, 
rodos, bėga atsipūtusiu, pietietišku ritmu, nors nuo gy-
ventojų veidų neišnyksta šypsenos, įtampa niekur ne-
dingsta. Juk vos už keliasdešimties kilometrų dieną 
naktį rusena potencialaus karinio konflikto židinys.

Liepos 20 d. Rytinė kava pas Marutą tampa nedidele 
mūsų apsilankymo Karabache tradicija. Jis pats šian-
dien užsiėmęs, tačiau išgirdęs, kad norime nuvykti iki 

žymiojo Gandzasaro vienuolyno, nusišypso ir užtikrin-
tai patvirtina: „Padarysiu taip, kad jį pamatytumėte“. 
Marutas suranda pažįstamą, kuris mielai sutinka šian-
dien mus pavežioti savo senu, barškančiu, tačiau vis 

dar puikiai kalnuotas vietoves įveikiančiu žiguliu bei 
pabūti asmeniniu gidu. Tai geriausias būdas susipažin-
ti su Karabachu. Štai mūsų naujasis draugas pakeliui 
į Gandzasarą užsuka į porą gretimų kaimelių, papasa-
koja apie vietinius oligarchus, gerus ir blogus jų dar-
bus, pavaišina ką tik iš akmeninės krosnies ištraukta 

armėniška duona ir parodo, kur geriausiai įsipilti gėlo 
geriamo požeminio vandens.
Gandzasaro vienuolynas – dešimtą šimtmetį skaičiuo-
jantis armėniškos architektūros stebuklas. Sodriai ža-
liame kalnynų fone rusvuojantys ornamentuoti mūrai 
išsiskiria jau iš tolo. Sulipdyta iš stambių akmeninių 
blokų koplyčia nepraranda grakštumo – galbūt dėl 
akmens atspalvių žaismės, galbūt dėl sienas puošiančių 
ornamentų ir ikonografinių raižinių. Nors šią savaitę 
matytas jau ne vienas armėnų architektūros pavyzdys, 
niekaip neišeina mestelti, jog Gandzasaras – tik „dar 
vienas“ vienuolynas.
Šiandienos vakaras Maruto ofise – kaip niekad liūdnas. 
Vis tylomis susižvalgom ir jaučiam, kad laiko čia šiek 
tiek pritrūko, kad jei tik būtų galimybė, reikėtų dar šiek 
tiek pasilikti. „Nevažiuokit dar, palaukit iki rytojaus, 
surasiu jums po vyrą, iškelsim vestuves, galėsit visam 
laikui pasilikti“, – juokauja Marutas, prisiminęs seną 
kaukaziečių paprotį grobti nuotakas. Tačiau net ir juo-
kai šįvakar stringa gerklėje. Iš lėto lankstais atpėdinę 
iki mūsų namų vartų atsisveikinam žadėdami dar kada 
nors susitikti – ar čia, ar Europoje – nors visi supranta-
me, kad tokie pažadai tikri ir įgyvendinami atrodo vien 
šią akimirką, kai taip sunku pripažinti, jog, nepaisant 
visų gražių akimirkų, greičiausiai su šiuo žmogum dau-
giau neteks susitikti.
Kitoj vartų pusėj mus, kaip kas vakarą, vėl pasitinka 
namų šeimininkas, paruošęs vakarinio vyno taures ir 
linkėjimus ilgai rytojaus kelionei. Ilgai liūdėti šiame 
krašte neišeina – to neleidžia kalnų ramybė, vyno leng
vumas ir šiltos žmonių šypsenos. 	
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žudant civilius

KęSTUTIS K. GIRNIUS

Kintant karo pobūdžiui, žūsta vis 
daugiau civilių. Per Pirmąjį pasauli-
nį karą civiliai sudarė 5% aukų, per 
antrąjį – beveik pusė. Kai kurios ko-
vojančios pusės, pavyzdžiui, Islamo 
valstybė, neslepia, kad žudo civilius, 
tai net pabrėžia savo agitaciniuose kli-
puose. Net tokios šalys kaip Izraelis, 
kurios didžiuojasi savo ginkluotųjų pa-
jėgų humaniškumu ir įsipareigojimu 
gerbti tarptautinę teisę ir dorovės nor-
mas, nužudo neproporcingai daug ci-
vilių. Nors ginčijamasi dėl detalių, ap-
skaičiuojama, kad per Gazos konfliktą 
žuvo apie 2100 palestiniečių, gal net 
70% jų civiliai (pasak Izraelio – apie 
55%), tarp jų net 581 vaikas. Žuvo ir 
66 Izraelio kariai bei 6 civiliai, vienas 
jų tailandietis. Būta tikrai kraupių mo-
mentų. Keturi palestiniečiai berniukai 
buvo nužudyti paplūdimyje bėgdami 
nuo ankstesnio antpuolio – taigi vei-
kiausiai tiesioginiai taikiniai. Iš vie-
no subombarduoto namo Chan Juniso 
mieste ištraukti 28 lavonai, 24 žuvu-
sieji priklausė vienai šeimai. Apskai-
čiuojama, kad buvo sunaikinta 18 000 
būstų. Užpultos ligoninės, apie 80 me-
čečių, greitosios pagalbos automobi-
liai, nors 1977 m. Ženevos konvenci-
jos pirmasis papildomas protokolas dėl 
tarptautinių ginkluotų konfliktų aukų 
apsaugos draudžia pulti šiuos objek-
tus. 2013 m. 174 šalys, tarp jų ir Lie-
tuva, buvo ratifikavusios konvenciją, 
bet to kol kas nepadarė JAV, Izraelis, 
Iranas, Indija ir Pakistanas.

Pasaulio politikai ir žiniasklai-
da skubėjo smerkti Islamo valstybės 
veiksmus, išreikšti savo pasipiktini-
mą dėl Malaizijos orlaivio numušimo 
virš Ukrainos. Nors Izraelis susilau-
kė priekaištų dėl antpuolių, gana švel-
nią kritiką paprastai lydėdavo griež-

ti Hamas pasmerkimai, lyg Hamas 
būtų atsakingas už palestiniečių civi-
lių nužudymą. Buvęs JAV prezidentas 
Billas Clintonas pasakė, kad Hamas 
siekia priversti Izraelį žudyti palesti-
niečius, vildamasis, kad tai sukels pa-
saulio pasipiktinimą. Nors Hamas yra 
atgrasi organizacija, kurios vadovai 
yra abejingi eilinių palestiniečių liki-
mui, pasiryžę juos paaukoti „aukštes-
niems“ tikslams bei žudyti žydų civi-
lius, Clintonas ir kiti civilių gyventojų 
žudymų apologetai užmiršta ar nutyli 
svarbiausią faktą – kad civilius žudo 
ne Hamas smogikai, o Izraelio kariai, 
kurie vykdo Izraelio valdžios, o ne Ha-
mas įsakymus.

Pagrindinė problema nėra ta, kad 
Izraelis puola, bet kaip jis puola, bū-
tent nesiimdamas tinkamų priemonių 
civilių gyventojų gyvybei apsaugoti. Iz-
raelis puola Gazos ruožą naikintuvais, 
malūnsparniais, bepiločiais lėktuvais, 
artilerija, šarvuočiais – iš dangaus, jū-
ros ir sausumos, bet dažniausiai iš toli. 
O kai iš toli puolama itin tankiai ap-
gyventus rajonus net su labai taikliais 
ginklais, neišvengiamai aukomis tam-
pa daug civilių gyventojų, daug nekal-
tų žmonių. Kadangi šitokie antpuoliai 
yra vykdomi masiškai ir žinant, kiek 
aukų jie nuneša, tai galima apkaltinti 
vykdytojus nusikalstamu aplaidumu, 
jei ne karo nusikaltimais. O puolama 
buvo su kaupu. Nepaprastą antpuolių 
intensyvumą rodo tai, kad 
puikiai apsiginklavusios Iz-
raelio ginkluotosios pajėgos 
sunaudojo tiek šaudmenų, 
kad buvo priverstos prašy-
ti Vašingtono papildyti jų 
atsargas. Žalos mastai ir 
apimtis šokiravo net tarp-
tautinės pagalbos organiza-

cijas, pripratusias dirbti nuniokotose 
karo zonose. Tarptautinio Raudonojo 
Kryžiaus prezidentas Peteris Maure-
ris po apsilankymo Gazoje sakė nieka-
da nematęs tokio masinio naikinimo. 
Ko gero, Gazos ruožas labiau nuken-
tėjo negu Groznas per Rusijos antpuo-
lius, o tie antpuoliai buvo laikomi bar-
bariškumo viršūne.

Karas yra karas, bet ir kare ne vis-
kas leistina. Du kertiniai ius in bel-
lo principai – diskriminavimas ir pro-
porcingumas – nurodo, kurie kariniai 
veiksmai yra leistini. Diskriminavi-
mas draudžia tiesiog pulti civilius gy-
ventojus ir nekarinius objektus, žudy-
ti nekaltus asmenis, naikinti jų turtą. 
Proporcingumas nurodo, kad karas ir 
atskiri kariniai veiksniai yra leistini 
tik tuo atveju, kai jų sukeliamas gėris 
atsveria (yra didesnis) negu numaty-
tos neigiamos pasekmės. Šių principų 
įgyvendinimas nereiškia, kad civiliai 
gyventojai niekada neturėtų nuken-
tėti arba kad jų nužudymas visada ir 
visomis aplinkybėmis yra smerktinas. 
Kare civilinės aukos yra neišvengia-
mos. Bet nevalia siekti civilių mirties 
nei tiesiog, nei kaip priemonės kitam 
tikslui, nors jų mirtis gali būti neišven-
giama ir numatoma kitų leistinų veiks-
mų pasekmė, vadinamoji netiesioginė 
žala. Pavyzdžiui, galima bombarduo-
ti ginklų gamyklą, net jei numatoma, 
kad žus kai kurie kaimynystėje gyve-

nantys civiliai. Gamyk los 
negalima pulti, jei siekia-
ma civilius nužudyti ar jų 
nužudymu demoralizuoti 
šalies gyventojus, palauž-
ti jų valią tęsti kovą, ska-
tinti juos daryti spaudimą 
savo vyriausybei pasiduoti. 
Reikia paisyti ir proporcin-

įžvalgos
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gumo. Jeigu gamykla ar kiti taikiniai 
nėra itin svarbūs, negalima jų pulti, 
jei numatoma, kad bus daug aukų.

Izraelis aiškina, kad jo kariai ne-
siekia tiesiogiai žudyti civilių gyven-
tojų, kas būtų karo nusikaltimas. Bet 
nevalia užmiršti proporcingumo. Tad 
reikia imtis priemonių, kurios suma-
žintų aukų skaičių, nors tai ir sukel-
tų didesnę grėsmę savo karių gyvybei. 
Per Kosovo karą Vašingtonas sulaukė 
priekaištų, nes saugumo sumetimais 
JAV lėktuvai bombardavo taikinius 
iš 5000 metrų aukštumos, ir dėl to ne 
kartą apšaudė civilius, o ne serbų ka-
rius. Priekaištai yra pagrįsti.

Gazoje buvo svarbių taikinių, kaip 
antai raketos ir jas slepiantys tuneliai, 
kuriuos buvo galima pulti, numatant, 
kad nukentės nemažai civilių. Bet šito-
kių taikinių nebuvo itin daug, nes Ha-
mas kovotojai, ginklai ir raketos nėra 
sutelkti keliose vietose. Nors buvo aiš-
ku nuo pat pirmųjų karo dienų, kad 
masiškai nukenčia civiliai, Izraelis tik 
suintensyvino antpuolius. Didelės da-
lys Gazos ruožo, kuris yra viena tirš-
čiausiai apgyvendintų pasaulio vie-
tų, buvo sulygintos su žeme. Susidaro 
įspūdis, kad Izraeliui ne itin rūpėjo 
apsaugoti civilius, o daugelis, gal net 
dauguma antpuolių buvo neproporcin-
gi ir nusikalstamai aplaidūs.

Izraelio valdžia nurodo, kad ji daž-
nai iš anksto įspėjo gyventojus, jog jų 
namai būsią taikiniai. Esą tie, kurie 
nepakluso, yra atsakingi už savo liki-
mą. Šis aiškinimas yra niekinis. Jei 
neturi teisės žudyti žmogaus, tu jos 
neį gyji, pasiųsdamas jam įspėjimą. 
Nereikia didelės vaizduotės įsivaiz-
duoti, kaip teismas reaguotų į žudiko 
teisinimąsi, kad jis įspėjo auką, kad ją 
nudės, jei auka iki vidudienio nepaliks 
savo namų. Teisės neįgyji ir dėl to, kad 
tavo priešai žudo tavo civilius.

Vietnamo kare JAV įvedė vadina-
mąsias laisvo šaudymo zonas (free-fire 
zones), kuriose kiekvienas ten esantis 
žmogus buvo laikomas teisėtu taiki-
niu. Tai buvo patogu amerikiečiams, 
bet akivaizdžiai pažeidė diskriminavi-

mo ir proporcingumo principus. Nega-
li žudyti žmogaus vien dėl to, kad jis 
nepaisė tavo nurodymo kur nors neiti 
ar eiti. Taip, Izraelis liepė palestinie-
čiams palikti bombardavimui numa-
tytus Gazos rajonus. Bet kur jie galė-
jo pasitraukti? Jei sienos su Izraeliu 
ar Egiptu būtų buvusios atviros, būtų 
buvę kur bėgti ir ieškoti prieglaudos, 
bet sienos buvo nepraeinamos. Pales-
tiniečiai galėjo pabėgti tik į kitą savo 
kalėjimo (kitaip Gazos ruožo negalima 
vadinti) kampą, ir nebuvo jokių garan-
tijų, kad jie ten bus saugūs.

Kartais aiškinama, kad atsakomybė 
už nužudytus palestiniečius tenka Ha-
mas kovotojams, nes jie slapstosi tarp 
paprastų gyventojų, dar juos naudoja 
kaip gyvus skydus. Kai Hamas iš mo-
kyklos kiemo paleidžia raketą į Izra-
elį, jam tenka dalis atsakomybės už 
atsakomojo smūgio aukas. Bet netei-
sėti Hamas veiksmai nesuteikia Izra-
eliui leidimo nepaisyti savo antpuolių 
pasekmių. Jei į policininką pradeda 
šaudyti žmonių minios apsuptas nusi-
kaltėlis, policininkas negali atidengti 
ugnies iš automato, ir vėliau aiškinti, 
jog tik nusikaltėlis atsakingas už nu-
šautus žmones. Policininkas atsakin-
gas už savo veiksmus, nusikaltėlis už 
savo. Nebūta daug atvejų, kada Ha-
mas privertė civilius pasilikti ginklų 
sandėlyje, vadavietėje ar kitoje pavo-
jingoje vietoje, stengdamasis jų buvi-
mu atgrasyti Izraelio antpuolį. Kelis 
kartus Izraelio įspėti palestiniečiai 
užlipo ant pastato stogo, taip siekda-
mi užkirsti kelią savo būsto sunaiki-
nimui. Nemanau, kad galima smogti 
tokiu atveju. Bet būtų galima pulti, jei 
būtų žinoma (o ne tik spėliojama), kad 
civiliai siekia apsaugoti ne tik savo na-
mus, bet ir Hamas karinius įrenginius.

JAV ir Izraelis imasi ypatingų prie-
monių savo karių gyvybėms apsaugo-
ti. Tai pagirtinas siekis, ypač jei ka-
reiviai yra šauktiniai. Bet nevalia 
rūpintis savais kariais priešo civilių 
sąskaita. Prieš kelerius metus plačias 
diskusijas sukėlė kelių filosofų tvirti-
nimas, kad Izraelis turi didesnę atsa-

komybę saugoti savo karių negu pa-
lestiniečių civilių gyvybę. Ugniagesiai, 
policininkai ir kiti valdžios tarnauto-
jai turi pareigą nelaimės atveju gelbė-
ti savo šalies gyventojus, bet neturi to-
kios pareigos kitų šalių gyventojams. 
Esą kareivių padėtis panaši. Tačiau 
palyginimas yra netikslus. Kareivių 
būrys, pastebėjęs, kad priešo civiliai 
žengia į minų lauką, neturi pareigos jų 
įspėti, jei tai darydami į save atkreips 
priešo ugnį. Bet nekalbama apie šito-
kius išskirtinius atvejus. Klausimas 
yra kitoks, būtent, ar kareiviai gali 
pulti priešą, nepaisydami to, kiek jie 
nužudys civilių, jei tai sumažins rizi-
kavimą savo gyvybėmis. Čia kalba-
ma ne apie pagalbą priešo civiliams, 
bet apie civilių žudymą, – nors ir ne-
tiesioginį, kad būtų patiems saugiau. 
Nesuteikti pagalbos yra viena, žudy-
ti – kita. Nėra pareigos gelbėti priešo 
civilių, bet turime pareigą jų nežudyti 
ir nestatyti jų gyvybių į pavojų be rim-
to pagrindo.

Nors nėra vieningo terorizmo api-
būdinimo, daugelis tyrinėtojų jį laiko 
organizuotu smurtu prieš civilius gy-
ventojus ar jų nuosavybę politiniais 
sumetimais. Puolami vieni gyventojai, 
siekiant įbauginti kitus, kad jie dary-
tų spaudimą valdžiai keisti savo politi-
ką. Ne vienas Izraelio politikas išreiš-
kė viltį, kad Gazos ruožo gyventojai, 
pamatę, kaip jų būstai ir gyvenvietės 
sunaikintos, nutars išvyti Hamas. Jei 
buvo tokių ketinimų ir pastatai buvo 
naikinami siekiant paveikti palesti-
niečių politiką, tai galima kalbėti apie 
Izraelio vykdomą valstybinį terorizmą.

Rugsėjo pabaigoje užsienio reika-
lų ministras Linas Linkevičius pasa-
kė, kad „tarptautinė bendruomenė 
turi moralinę pareigą siekti, kad vi-
sos kariniame konflikte dalyvaujan-
čios šalys, įskaitant valstybinius ir 
ginkluotus nevalstybinius subjektus, 
įsipareigotų saugoti vaikus“. Galima 
tik pritarti šiai minčiai, bet ji skam-
bėtų nuoširdžiau, jei būtų buvusi iš-
reikšta per konfliktą – kai buvo žudo-
mi vaikai. 	

įžvalgos
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ĮtViRtiname VaLstyBĘ 
Politinio (ne)sąmoningumo trajektorijos xx a. antroje pusėje

Justinas Dementavičius

idėjų istorija

Šio straipsnio dėmesio centre – dviejų Lietuvų, išeivi-
jos ir sovietinės, valstybės sampratos1. Akivaizdu, kad 
jos skyrėsi, bet pagrindinė rūpima skirtis yra politinio 
mąstymo programos, kurias reprezentavo ir lietuvių 
visuomenėje siekė įtvirtinti sovietija bei egzilis. Pačią 
mintį supaprastinai galima suvokti kaip priešpriešą 
tarp (tarpukario) tradicijos ir (komunistinės) revoliu-
cijos, pliuralistinio ir griežtai ideologizuoto mąstymo, 
demokratinės ir komunistinės utopijos. Tačiau kons-
tatavus šį faktą nutylima, kaip visos šios tendencijos 
reiškėsi kasdieniame politiniame mąstyme ir ištarose. 
Dar svarbiau tai, kad dažnai tokie supaprastinimai 
nuslepia kitą svarbų aspektą – kiek šis dar neseniai 
lietuviams diegtas mąstymas yra aktualus dabarčiai. 
Tai yra, tik žvelgiant, kas buvo bandoma pasakyti apie 
politiką, ir lyginant šias ištaras su dabartinėmis, ga-
lima pagrįstai tvirtinti apie besitęsiančią tradiciją ar 
jos trūkius. Pagrindinė straipsnio tezė: XX a. antroje 
pusėje ne tik valstybės sąvoka išliko pagrindine poli-
tijai išreikšti2, bet ir buvo įtvirtinti jos interpretavimo 
principai, kuriais daugiau ar mažiau remiamasi ir šiuo 
metu. Kaip ir galima tikėtis iš dviejų Lietuvų, kalbėti-
na apie du interpretavimo principus. Ir abu užfiksuoti 
enciklopedijose – rašytinės ištaros žanre, kurio tikslas 
susisteminti ir įtvirtinti tam tikrą žinojimą visuomenė-
je apie ją supantį pasaulį.

Pirmoji interpretacija buvo pateikta Lietuvių enciklo-
pedijos t. 33, paskelbtame 1965 m. Pasak šio apibrėži-
mo, valstybė – tai „nepriklausomas pilietinis vienetas; 
vienos valdžios tvarkoma piliečių daugybė“, čia pat kuk
liai priduriant, kad tai „labai nevienodai suprantama ir 
aptariama sąvoka, nes valstybė istorijos tėkmėje nuolat 
kinta, reiškiasi daugeriopais ir skirtingais pavidalais“3. 

Beveik visame straipsnyje daromos išlygos, kad į vals-
tybę galima žiūrėti įvairiai, kad dauguma jos sąvokų 
yra sudėtingos ir nevienareikšmės. Pateikiant litera-
tūros, kuri geriau padėtų suprasti valstybės fenomeną, 
sąrašą nurodomi skirtingų tradicijų autoriai (vokiečių 
legalistas Georgas Jellinekas ir prancūzas Georges‘as 
Bureau, marksizmo istorikas Friedrichas Lenzas), vei-
kalai, siūlantys plačią politinės teorijos raidos apžval-
gą (George‘o Sabine‘o History of Political Theory, Karlo 
Vorländerio Von Machiavelli bis Lenin), iš lietuviškų 
tekstų paminėtini Mykolo Römerio Valstybė ir Į pilnu-
tinę demokratiją.

Antroji enciklopedinė valstybės samprata suformu-
luota po beveik dvidešimties metų, Lietuviškosios tary-
binės enciklopedijos t. 12. Čia kur kas tvirčiau teigiama: 
valstybė – tai „svarbiausia klasinės visuomenės poli-
tinės sistemos organizacija, per kurią valdoma visuo-
menė ir saugoma jos ekonominė ir socialinė struktūra. 
Klasinėje antagonistinėje visuomenėje ja disponuoja 
ekonomiškai galingiausia viešpataujanti klasė (klasės) 
ir naudoja pirmiausia savo socialiniams priešininkams 
slopinti, todėl ekonomiškai viešpataujanti klasė tampa 
ir politiškai viešpataujančia. Kiekviena šios visuome-
nės valstybė iš esmės yra joje viešpataujančios klasės 
(klasių) diktatūra“4. Kaip ir galima tikėtis, toliau „be-
sigilinantiems“ rekomenduojamos literatūros sąrašas 
gerokai siauresnis – Friedricho Engelso (pavyzdžiui, 
Šeima ir privatinė nuosavybė) ir Vladimiro Lenino (pa-
vyzdžiui, Valstybė ir revoliucija) veikalai bei dogmatiš-
kos sovietinės jų interpretacijos (pavyzdžiui, Leonido 
Mamuto, Andrejaus Denisovo). Abu enciklopediniai įra-
šai įkūnija mintijimo apie valstybę trajektorijas, kurios 
buvo siūlomos lietuviams kaip autoritetingos ir kartu 

1 tai jau ketvirtas autoriaus tekstas iš valstybei skirto ciklo; žr. jus-
tinas dementavičius, „ištariame valstybė: daukanto politinės minties 
štrichai“, in: NŽ-A, 2013, nr. 4, p. 245–252; „mokomės sakyti valsty-
bė: Politijos sampratos XX a. pradžios lietuvių visuomenėje“, in: NŽ-
A, 2013, nr. 8, p. 582–588; „Ginčijamės dėl valstybės: apie ketu-
rias valstybės sampratas tarpukario Lietuvoje“, in: NŽ-A, 2014, nr. 4, 
p. 5–16. straipsniai parengti vykdant Lmt podoktorantūros stažuo-
tės programą. Projekto tema: „modernios lietuviškos politinės min-
ties tapsmas: problemos, tekstai ir kontekstai“; sutarties numeris sF-
Pd-2012-12-31-0453.

2 dar išeivijoje kalbininko Prano skardžiaus buvo klausiama, kaip 
derėtų vadinti jaV – jungtinėmis amerikos Valstijomis ar jungtinėmis 
amerikos Valstybėmis. atsakydamas į klausimą jis dar kartą pabrė-
žė, kad reikėtų laikytis tradicijos, kalbant apie politiją vartoti valsty-
bės terminą.

3 kajetonas Čeginskas, „Valstybė“, in: Lietuvių enciklopedija, t. 33, 
Boston: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1965, p. 54–57.

4 Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, t. 12, Vilnius: Vyriausioji encik-
lopedijų redakcija, 1984, p. 40–42.
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išreiškė tuometinę lietuviškos politinės minties būklę. 
Pirmosios šio straipsnio dalys ir skirtos būtent šių tra-
jektorijų teorinei specifikai apibūdinti. Paskutinė dalis 
skirta vėlyvajam sovietmečiui ir Sąjūdžio laikotarpiui, 
parodant, kurios įvardytosios valstybės sampratos do-
minavo viešojoje erdvėje (vėl) kuriant nepriklausomą 
Lietuvos valstybę. Toks užmojis leis geriau suprasti ne 
tik trečiame ciklo straipsnyje minėtų paradigmų liki-
mą, bet ir prielaidas šiandien dominuojančios valstybės 
sampratai atsirasti.

soVietinės VaLstyBės ViZijos

Jau kalbėta, kad kairioji, socialistine ir komunisti-
nė, valstybės sampratos buvo nukreipta į valstybės pa-
naikinimą arba tiksliau – į jos pakeitimą visuomeni-
niu ar ekonominiu gyvenimu. Panašiai ir sovietinių 
komunistų tikslas, remiantis Lenino mokymu, buvo 
perduoti „įrankį“ – pačią valstybę – daugumai (darbo 
valstiečiams ir proletariatui), kartu šiuo įrankiu su-
triuškinant klasinius priešus bei įtvirtinant naują so-
cialinę struktūrą. Tačiau tai tik pirmas žingsnis tikros 
komunistinės santvarkos link. Antras turėjo būti sie-
kis atsisakyti pačios valstybės kaip išnaudojimo įran-
kio, atsisakyti bet kokio politinio valdymo. Šioje sam-
pratoje valstybės išnykimas yra neapibrėžtos ateities 
reikalas, o praktinėje dabarties politikoje ji vertinama 
technokratiškai – tik kaip instrumentas ateities verty-
bei pasiekti. Tad valstybė tėra savotiškas aparatas ar 
mašina, kuris neišaugo iš tautos kaip organiškose vals-
tybės koncepcijose, ji nėra būdas sugyventi visuomenei 
kaip sociologinėje liaudininkų valstybės koncepcijoje, 
bet tik valingai konstruojamas ir valdomas mechaniz-
mas siekiant klasinių interesų. Leninas sako atvirai: 
„Nebuvo atskiro aparato sistemingam smurtui taikyti 
ir žmonėms pajungti smurtui. Toks aparatas [dabar] ir 
vadinasi valstybė“5.

Panašia dvasia parašyti ir pirmieji į lietuvių kalbą 
iš rusų išversti vadovėliai Valstybės ir teisės teorija6: 
nuolat referuojant į Leniną ir Staliną, valstybė traktuo-
jama kaip jėgos ir priespaudos įrankis, o jos veikimas 
aiškinamas pasitelkiant mechanicistines metaforas. 
Panašiai kaip buržuazijai nuosavybės teise priklau-
santis kapitalas „įkalina“ proletariatą, taip ir valsty-
bės aparatas yra represyvus išnaudojamųjų atžvilgiu. 
Kiekviena valstybė, net ir pati demokratiškiausia, yra 

diktatūra, nes tėra „organizuota viešpataujančios kla-
sės jėga“, o pats „diktatūros terminas čia pažymi klasinį 
valstybės pobūdį antagonistinėje visuomenės ekonomi-
nėje struktūroje“7. Bene nuodugniausiai ši koncepcija 
pristatyta ir plėtota ankstyvuosiuose sovietų Lietuvos 
autorių darbuose. Pavyzdžiui, dar 1967 m. valstybės 
ir teisės pagrindų vadovėlyje aukštosioms mokykloms 
supriešinama buržuazinė valstybė, kuri „yra ekonomiš-
kai viešpataujančios klasės diktatūra, būtina kiekvie-
nai antagonistinei klasinei visuomenei“, ir „socialistinė 
valstybė“, kuri yra „darbo žmonių, su darbininkų klase 
priešakyje, politinė organizacija, jų įkurta socialinės 
revoliucijos keliu ir jiems būtina, siekiant socialiniais 
ir komunistiniais pagrindais pertvarkyti visuomenę, 
apsiginti nuo imperialistų agresijos“8. Nors antruoju 
atveju valstybė ir pateisinama kaip turinti pozityvių 
elementų, pagrindinės jos funkcijos neslepiamai vadi-
namos represyviomis. 

Atvirai pripažįstama, kad Sovietų Sąjunga yra dikta-
tūra, tačiau, kitaip nei kitos valstybės, ji yra „teisinga“ 
ir visuose pasaulio kampeliuose siektina (arba neiš-
vengiamai ateisianti) diktatūra. Taip 1975 m. rašyta, 
kad „proletariato diktatūra yra engiamųjų avangardo 
suorganizavimas į viešpataujančią klasę engėjams nu-
slopinti. Socialistinė valstybė – darbo žmonių, vadovau-
jamos darbininkų klasės, politinės valdžios organizaci-
ja“9. Jau perestrojkos metais pačių lietuvių parašytame 
vadovėlyje Tarybinė valstybinė teisė netrūksta formu-
luočių, kad „klasinės visuomenės politinė sistema yra 
valstybė, jos organų, politinių ir visuomeninių institutų 
visuma, per kurią viešpataujančios klasės, o visaliaudi-
nėje socialistinėje valstybėje – visa liaudis vykdo savo 
valdžią, politiką, reiškia savo interesus. [...] Socialisti-
nės visuomenės politinėje sistemoje valstybė užima taip 
pat pagrindinę vietą [, bet] tapusi visaliaudine ji nepra-
rado savo klasinės esmės“10. Valstybė šioje koncepcijoje 
vis dar suvokiama tik kaip įrankis kurti komunizmą ir 
užtikrinti valdžios organų funkcionavimą. 

Iki pat devinto dešimtmečio pabaigos proletariato dik-
tatūrinė valstybė suvokiama kaip pereinamasis etapas 
į visišką valstybės išnykimą, todėl pati SSRS, kartu 
ir LSSR, tėra pusiau valstybės – pirmasis ankstesnės 
valstybės nykimo požymis ar, kaip buvo sakoma tuome-
tinėje teorinėje lektūroje, nuvalstybėjimas: „valstybės 
nunykimo procesas tapatinamas su laipsnišku valsty-
bės funkcijų perdavimu visuomeninėms organizavimosi 

5 Vladimiras Leninas, „apie valstybę“, in: Vladimiras Leninas, Raštai, 
t. 29: 1919 kovas–rugpjūtis, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės 
literatūros leidykla, 1954, p. 433.

6 michailas aržanovas ir kt., Valstybės ir teisės teorija: Vadovėlis 
aukštosioms mokymo įstaigoms, Vilnius: Valstybinė politinės ir moks-
linės literatūros leidykla, 1950, p. 78–107.

7 Česlovas kalenda, „tobulinant valstybės esmės nušvietimą“, in: 
Prob lemos, 1969, nr. 4, p. 110.

8 kęstutis domaševičius ir kt., Tarybinės valstybės ir teisės pagrindai, 

Vilnius: mintis, 1967, p. 9, 18. juozas Bulavas, kiek subtiliau pristatantis 
ir nagrinėjantis būtent buržuazinę valstybę, taip pat traktuoja ją kaip 
atgyvenusią politinę santvarką: juozas Bulavas, Buržuazinių valstybių 
konstituciniai institutai, Vilnius: mintis, 1968; juozas Bulavas, Buržua-
zinių valstybių formos ir režimai, Vilnius: mintis, 1966.

9 andrius Bulota ir kt., Tarybinės valstybės ir teisės pagrindai, kau-
nas: šviesa, 1975, p. 5.

10 kęstutis Lapinskas ir kt., Tarybinė valstybinė teisė, Vilnius: mintis, 
1987, p. 60–63. 
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formoms. [...] pagal šią koncepciją visuomeninė komu-
nistinė savivalda, kaip nepolitinė visuomenės organi-
zavimosi forma, atsiranda socializmo sąlygomis, nors ir 
be valstybės pastangų, tačiau šalia valstybės“11. Turint 
omenyje, kad pati valstybė tėra „klasinio viešpatavimo 
organas“12, nuvalstybėjimą pirmiausia derėtų supras-
ti kaip bet kokios prievartinės, slopinančios valdžios 
mažėjimą ir žmogaus veiklos suvisuomeninimą, ku-
ris, pasak Adolfo Gasiūno, savo turiniu yra ekonominis 
uždavinys. Pagrindinius tokius „valstybės“ sampratos 
akcentus užčiuopti ir išryškinti nesunku: valstybė yra 
(a) politinis, t. y. prievartą kuriantis, darinys, (b) prie-
šiškas siektinai nevaržomai visuomeninei būklei, kuri 
(c) pasireiškia kaip teisingų ekonominių santykių sukū-
rimas, lemiantis laisvą pilietinę veiklą ir panaikinanti 
bet kokį išnaudojimą. 

Bene išsamiausiai ir subtiliausiai ši sovietinė valsty-
bės doktrina buvo išplėtota Albino Lozuraičio veikale 
Metodologiniai marksistinės socialinės filosofijos bruo-
žai. Pradėdamas nuo tezės, kad „ekonominė visuome-
nės struktūra yra visų socialinių santykių ir sociali-
nės veiklos pamatas“13, jis valstybę apibūdino kaip nuo 
ekonominės visuomenės veiklos priklausantį socialinį 
institutą. Tai reiškia, kad: a) valstybė yra tik antrinis 
darinys ekonominių santykių atžvilgiu; b) ji galima tik 
tam tikru gamybos istorinės raidos tarpsniu (palygini-
mui – „valstybė nėra amžina, buvo laikas, kai valsty-
bės nebuvo, ir ateis laikas, kai ji išnyks“14); c) valstybė 
yra visuomenės suskilimo į klases padarinys; d) valsty-
bė yra „privačiais gamintojais tapusių individų bendro 
intereso išraiška“15. Tad beklasė visuomenė iš esmės 
yra ir „bevalstybinė“ visuomenė, suvokianti savo vie-
nybę ir neribojama jokios išorinės prievartos mecha-
nizmų. Todėl, kaip rašė Kęstutis Domaševičius, „pir-
majame socialistinės valstybės vystymosi etape išnyko 
tik priešiškų klasių slopinimo funkcija. [...] valstybės 
pagrindinės funkcijos, toliau besivystydamos, išlie-
ka iki visiškos komunizmo pergalės, iki bendraliaudi-
nės valstybės peraugimo į visuomeninę komunistinę  
savivaldą“16.

Kita vertus, svarbu atkreipti dėmesį, kad šalia šio 
griežto ekonomistinio valstybės apibrėžimo yra naudo-
jamas legalistinis – valstybė taip pat yra „tam tikroje te-
ritorijoje gyvenančių žmonių organizacija, kuri remiasi 

viešąja valdžia“17. Kitaip sakant, institucionalizuojantis 
sovietinei sistemai, taip ir nesugebėta realiai panaikinti 
valstybės kaip viešpatavimo, ir šalia jau minėtos anti-
valstybinės koncepcijos pradeda ryškėti kita, artima 
legalistinei. Dar 1950 m. pirmą kartą viešuosiuose teks-
tuose pasirodo „minimalistinis“ valstybės kaip šalies 
apibrėžimas: valstybė politine-geografine prasme (vals-
tybėšalis) – „turi sienas, nuolat gyvenančius gyventojus 
ir valdžią, kuri atstovauja santykiuose su kitais dari-
niais“18. Ši sovietizuota legalistinė valstybės samprata, 
kalbėdama apie prievartinį valstybės pobūdį, taip pat 
pabrėžia jos organizacinę specifiką, kiek paradoksaliai 
sugrįždama prie taip kritikuotų Lenino „buržuazinių“ 
valstybės atributų: ji tampa „visa apimanti liaudies or-
ganizacija“, „turi specialų jėgos ir prievartos aparatą“, 
jos „nurodymai turi visiems šalies gyventojams privalo-
mą juridinę galią“, ji „nėra pavaldi jokiai kitai valdžiai, 
t. y. turi suverenitetą, kuris reiškia teisę savarankiškai 
tvarkyti savo vidaus ir užsienio reikalus“19. 

Minėtas apibrėžimas, jungiantis organizacinę ir kla-
sinę valstybės prigimtį, ir yra naudojamas bei įtvir-
tinamas Lietuviškojoje tarybinėje enciklopedijoje. Pa-
brėžtina, kad šiuo atveju klasinė valstybės samprata 
transformuojama teigiant, jog valstybė turi tam tikro 
savarankiškumo bazės atžvilgiu20. Svarbiausiu jos po-
žymiu tampa „a) ypatingų organų ir įstaigų sistema, 
atliekanti valstybės valdžios funkcijas; b) teisė, kurią 
sudaro tam tikra valstybės sankcionuotų normų sis-
tema“21. Tokia valstybės samprata jau neapsiriboja 
marksistinėslenininės antivalstybinės idėjos plėtote, 
bet, sekant Maskvos diktuojamomis madomis, ją revi-
zuoja įtraukiant „buržuazinius“ valstybės elementus. 
Faktiškai sovietinės valstybės tikrovė buvo pripažinta 
kaip neišvengiama ir ilgalaikė, o kartu buvo ieškoma ir 
būdų ją legitimuoti. Tačiau tai buvo daroma ne siekiant 
apibrėžti politijos subjektą (realią politinę bendruome-
nę), bet pabrėžiant jos formaliąją pusę – biurokratinę 
struktūrą ir administracines funkcijas. Kodėl tai įvyko, 
pagrįstai atsakyti sunku, tačiau akivaizdu, kad anks-
tyvoji, brandžioji ir vėlyvoji, revizionistinė, komunis-
tinė valstybės samprata suformavo dar vieną galimą 
nesutarimo takoskyrą net gana siaurame sovietinės 
politinės minties lauke. Ryškiausią jos skirtį galima 
apibūdinti kaip priešpriešą tarp leninistinio tikėjimo 

11 adolfas Gasiūnas, „kai kurie metodologiniai valstybės nunykimo 
teorijos klausimai“, in: Problemos, 1979, nr. 23, p. 15–25.

12 Česlovas kalenda, op. cit., p. 110.
13 albinas Lozuraitis, Metodologiniai marksistinės socialinės filosofi-

jos bruožai, Vilnius: mintis, 1986, p. 104–106.
14 kęstutis domaševičius ir kt., op. cit., p. 5.
15 albinas Lozuraitis, op. cit., p. 108.
16 kęstutis domaševičius ir kt., op. cit., p. 26
17 Ibid., p. 112.
18 Ibid., p. 84–85.
19 nikolajus aleksandrovas ir kt., Valstybės ir teisės teorija, Vilnius: 

mintis, 1972, p. 37–38.
20 turbūt radikaliausią politinio ir asmeninio gyvenimo atsiejimą 

nuo ekonominio, t. y. tam tikros autonomijos pripažinimą, galima rasti 
jau minėtoje Lozuraičio knygoje. Čia ne tik pripažįstama subjektyvių 
veiksmų (politinio gyvenimo vaizdinių, asmeninių tikslų, savybių ir 
pan.) svarba valstybės raidai, bet ir teigiama, kad „socialiniai institutai 
yra formalioji socialinio gyvenimo pusė, iš kurios tam tikro savarankiš-
kumo pripažinimo ir išauga politinė bei teisinė visuomenės pažinimo 
problematika“ (albinas Lozuraitis, op. cit., p. 116).

21 Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, t. 12, p. 40.
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pasauline komunistine revoliucija bei valstybės nuny-
kimu ir technokratinėslegalistinės koncepcijos, kuriai 
klausimas apie SSRS politinę prigimtį sprendžiamas 
iškeliant valstybės kaip administracinio aparato ir tei-
sinės sistemos sampratą.

Taigi sovietmečiu Lietuvoje besiformavusią politinę 
mintį galima vertinti dvejopai. Viena vertus, komunis-
tinė valstybės samprata gali būti matoma kaip (pri-
verstinai) mėgdžiojanti „privalomas“ valstybingumo 
koncepcijas – didžioji dalis tariamai lietuviškos politi-
nės minties buvo pažodinis sovietinių klasikų kartoji-
mas. Kita vertus, galima užčiuopti „silpną“ ir „stiprų“ 
tęstinumą. „Silpną“ ta prasme, kad lietuviškas radi-
kaliai kairysis politinis žodynas iki 1945 m. egzistavo, 
tačiau buvo gana stipriai marginalizuotas, kalbant apie 
marksistinįleninistinį jo variantą, arba nuslopintas 
bei ne toks aktualus, kalbant apie socialdemokratinę 
valstybės koncepciją. Kurį laiką būtent kairioji mintis 
Lietuvoje diegė antivalstybinę valstybės sampratą, kuri 
sovietmečiu tapo dominuojančia, bet realiai 
niekada neįgyvendinta. Kur kas reikšmin-
gesnis „stiprus“ tęstinumas, legalistinė vals-
tybės interpretacija, kuri gali būti paaiškinta 
ne tiek sąmoningu noru sekti tarpukario Lie-
tuvos legalistais, kiek Maskvos pastangomis 
įdiegti legalistinę paradigmą visoje SSRS, 
taip siekiant įteisinti sovietinį valdymą ne 
tik kaip patį teisingiausią, bet ir kaip teisėtą. 
Ši interpretacija neturėtų būti suprantama 
kaip antisovietinė ir dažniausiai yra neatski-
riama nuo sovietinių sąvokų ir dogmų, tačiau 
gana aiškiai implikavo valstybę kaip visuo-
meninę organizaciją ir kartu pabrėžė admi-
nistracinęjuridinę jos pusę. Valstybė veikė 
kaip neišvengiama juridinė tikrovė, turėjusi 
savo teritoriją (kraštą), gyventojus (liaudį) ir 
suvereną (proletariatą bei komunistų parti-
ją), tačiau, prieštaraujant lenininiams princi-
pams, iš tokio tipo sovietinio mintijimo buvo 
pašalinta utopinė valstybės panaikinimo di-
mensija – per amžius gyvuoti turėjo „Tarybų 
Lietuva“.

tRadiCijos ReViZijos išeiVijoje

Bostoniškosios enciklopedijos valstybės 
apibrėžimas, pripažįstantis sąvokos dau-
giariopiškumą, buvo ne tik anksčiau aptar-
tos tarpukario diskusijos aidas, bet ir reali 
išeivijos patirtis. Ji pirmiausia reiškėsi kaip 
dviejų srovių – katalikiškosios ir liberalio-
sios – polemika, nors iš dalies tęsė dar tar-
pukariu pradėtas plėtoti mintis. Ypač nau-
jomis sąlygomis, taigi su naujais klausimais 

susiduriantis politinis kalbėjimas ryškus katalikiškoje 
mintyje. Ji bandė plėtoti organiškosios politinės minties 
tradiciją, atsižvelgiant į tai, kad faktiškai nepriklauso-
mos Lietuvos valstybės nebebuvo (tad daug dėmesio 
skirta galimiems Lietuvos atstatymo projektams), egzi-
lio lietuviai turėjo spręsti savo kultūrinio tęstinumo be 
faktinės politijos klausimą (tad didelę svarbą turėjo tau-
tinių išeivijos įsipareigojimų svarstybos) ir nuosek liau 
plėtoti demokratijos kaip priešiško bet kuriam totalita-
rizmui problematiką. Vienas geriausių tokios naujomis 
sąlygomis tęsiamų darbų pavyzdys – studija Į pilnutinę 
demokratiją.

Šis veikalas toliau plėtoja svarbiausias katalikiškos 
valstybės sampratos tezes, tik kiek perdėliojant akcen-
tus. Tradiciškai šios sampratos centre, kaip ir visame 
Katalikų Bažnyčios socialiniame mokyme, atsiduria 
asmuo. Jau pirmajame veikalo Į pilnutinę demokratiją 
skyriuje „Valstybė ir kultūra“ pabrėžiama, kad „kultū-
ros ir religijos sritis yra ypatingai glaudžiai susijusi su 

Benigna kasparavičiūtė. Proshloe. 2014. kartonas, mišri technika
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žmogaus asmeniu“, ir toliau visa demokratijos (kaip ir 
anksčiau valstybės) idėja plėtojama siekiant pabrėžti 
jos svarbą žmogaus asmenybės tobulėjimui22. Antra, 
kaip ir tarpukariu, čia aiškiai išskiriama įtampa tarp 
žemiškosios ir dangiškosios karalystės, kur „šio pasau-
lio karalystėje asmuo paverstas valdžios vergu. Ne šio 
pasaulio karalystėje asmuo yra tos karalystės kūrėjas. 
[Tačiau šio pasaulio] karalystė pradedama kurti nuo 
piliečio asmens dvasios perdirbimo. Ne nuo tavęs ir jo, 
bet nuo manęs“23. Tad išryškinama utopinė dimensija – 
geriausia galima valstybė realizuojama per kiekvieno 
asmens vertę pripažįstančią santvarką, demokratiją, 
tačiau demokratija siektina ne kaip savaiminis tikslas, 
bet kaip priemonė, kuri sudaro žmogui sąlygas siekti 
asmenybės tobulėjimo. Trečia, pripažįstama, kad tauti-
nė valstybė yra unikali politijos forma, kuri kokybiškai 
pranašesnė už ankstesnes – jei anksčiau galima buvo 
kalbėti tik apie „valstybinę sąmonę“24, kuri sietina su 
viešpataujančiu/iais, tai moderni valstybė iškelia „tau-
tinę sąmonę“, kuri pagrįsta visuotinės lygybės principu.

Svarbu pastebėti, kad netekus valstybės ir bandant 
išlaikyti savo kultūrinę bei politinę tapatybę, ypač daug 
dėmesio skiriama valstybės ir tautos santykio. Toliau 
pabrėžiant skirtį tarp natūralios tautos, kurios pagrin-
dą sudaro žmogus, ir racionaliai organizuotos valsty-
bės, tenkinančios individo poreikius, tautos ir valstybės 
sampratas bei jų tarpusavio santykį bandoma nusa-
kyti dar aiškiau. Valstybė čia yra tik būdas užtikrinti 
šiuolaikinį visuomenės sugyvenimą: „valstybė yra for-
mali organizacija. [...] valstybė taip pat atitinka žmo-
gaus visuomeninę prigimtį: visuomeninis gyvenimas 
neįmanomas be tam tikros tvarkos, kuriai palaikyti 
reikia valdžios“25. Kitaip sakant, ji čia jau suprantama 
kaip autonomiškas darinys, kuris turi sukurti sąlygas 
asmens ir tautos gerovei, tačiau jos organiška sąsaja 
su pačia tauta nebėra tokia būtina kaip tarpukariu. 
Kita vertus, pabrėžiant transcendentinės žmogaus pri-
gimties pirmumą prieš bet kokią žemišką valdžią, kur 
kas didesnė reikšmė skiriama tautos kaip prigimtinės 
bend ruomenės problematikai. Jį būtinai reikia turėti 

omenyje kalbant apie savarankiškos valsty-
bės netekusias tautas, kurios bent jau nori 
išlaikyti savo tapatybę: „tobula tautinė orga-
nizacija ir yra ne kas kita kaip valstybė, kuri 
suteikia tautai ne tik regimą organizaciją, bet 
ir priemonių suverenumui vykdyti“26. Pana-
šiai kunigas Vytautas Jonas Bagdanavičius 
savo veikale Tautos samprata ir lietuvių tau-
tos individualybė teigia, kad „visi sutiks, kad 
tauta yra kažkas pirmesnio negu valstybė. [...] 
„pirmiausia yra būti negu veikti, taip pirmiau 
yra tauta negu valstybė“ [cituojamas kunigas 
Vaškys]. Valstybės organizacija yra tobuliau-
sia planingo veikimo apraiška, dėl to natūralu, 
jei tauta siekia turėti savo valstybę“27.

Kiek kitokia valstybės samprata buvo plė-
tojama lietuviškųjų liberalų. Kaip ir tarpuka-
rio moderniosios doktrinos, liberalai aiškiai 
suvokė valstybės kaip specifinės institucijos 

22 Į pilnutinę demokratiją: Svarstymai apie valstybės pa-
grindus, det roitas: LFB sambūris, 1958, p. 7–8.

23 juozas Brazaitis, „dvi karalystės“, in: Aidai, 1952, 
nr. 10, p. 437. Panaši įtampa tarp senosios ir naujosios vals-
tybės sampratos atskleidžiama Broniaus kazlausko straips-
nyje: Bronis kaslas, „modernios valstybės sąvokos raida“, 
in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo dar-
bai, t. 6, Roma, 1969, p. 155–167.

24 Zenonas ivinskis, „Lietuvių tautos valstybinės sąmonės 
etapai“, in: Aidai, 1947, nr. 1, p. 10–13.

25 juozas Girnius, Tauta ir tautinė ištikimybė, Chicago: Į 
laisvę fondas lietuviškai kultūrai ugdyti, 1961, p. 37–38.

26 Į pilnutinę demokratiją, p. 41. Panašiai akcentus sude-
da juozas Girnius, „dėl „tautininkų“ ir „valstybininkų“, in: 
Aidai, 1968, nr. 8, p. 376–378.

27 Vytautas jonas Bagdanavičius, Tautos samprata ir lietu-
vių tautos individualybė: Paskaitų kursas Čikagos pedago-

giniam lituanistikos institutui, Čikaga, 1977, p. 32.Benigna kasparavičiūtė. Proshloe. 2014. kartonas, mišri technika
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savarankiškumą. Bene aiškiausiai liberali – autonomiš-
kos, pirmiausia nuo visuomenės atskirtos – valstybės 
koncepcija, buvo išplėtota rinkinyje Lietuviškasis libe-
ralizmas, kur Algimantas Gureckas apibrėžia valstybę 
kaip prievartos aparatą vykdyti teisę28. Čia ne tik gali-
ma išgirsti liberalistinę „minimalios valstybės“ inter-
pretaciją, kurioje teisei įgyvendinti būtinos tam tikros 
valstybinės institucijos (taip atsiribojant nuo anarchi-
jos, kaip antipodo valstybiniam gyvenimui), bet, – ir tai 
kur kas svarbiau polemizuojant su katalikiškąja minti-
mi, – paneigiama tautos kaip vienintelės nulemiančios 
valstybės egzistavimą reikšmė. Tam nereikia kultūriš-
kai specifinio darinio, o pakanka save apibrėžiančios, 
su kuo nors tapatinančios ir lojalios daugumos. Tokia 
interpretacija gana lengvai leidžia pagrįsti pasaulinės 
valstybės koncepciją – netekus valstybės kaip kultūri-
nės tapatybės vedinio sampratos ir traktuojant ją kaip 
efektyvią organizaciją, ją galima užpildyti tokiu „subs-
tratu“ kaip žmonija, o pats globalus valdymas siekiant 
bendrų teisinių principų – racionaliai pagrįstas, todėl ir 
galimas dalykas. 

Į tokią liberalią valstybės konceptualizaciją galima 
žiūrėti dvejaip. Viena vertus, tai gana naujoviška – iki 
tol jokia reikšmingesnė politinė grupė Lietuvoje nesi-
skelbė esanti liberali ir savo svarstymu negrindė šios 
ideologijos postulatais. Tai nestebina – kitaip negu 
aplink Ateitį besiburiantys katalikai, didelę dalį veik
liausių liberaliųjų išeivijos ideologų sudarė gana jauni 
intelektualai, savo politinę pasaulėvoką ugdę JAV (kai 
tuo tarpu įtakingiausi katalikų intelektualai studija-
vo ir neretai jau buvo žinomi Lietuvoje). Kita vertus, ji 
rėmėsi modernistine valstybės paradigma, kuri buvo 
būdinga ir tarpukario liaudininkams bei, kai kuriais 
atvejais, tautininkams. Pavyzdžiui, buvęs Lietuvos tau-
tininkų sąjungos generalinis sekretorius, išeivijoje prie 
santariečių prisijungęs Vincas Rastenis nurodo, kad 
valstybė „gali būti ir tautos organizacija [tautininkiško-
ji ir iš dalies organiškoji koncepcija]“, tačiau greta šios 
tautininkiškos koncepcijos pripažįstama ir nuolat nau-
dojama legalistinė valstybės samprata: „valstybė yra 
tam tikros teritorijos gyventojų valdymo ar valdymosi 
organizacija“, kuri ne tik apima visas kitas organizuo-
tas bendravimo formas, bet ir pati savarankiškai gali 
tapti politinės bendruomenės steigimosi sąlyga nepri-
klausomai nuo jų kultūrinės savivokos. Pavyzdžiui, pa-
sak Vinco Rastenio, „siekdami savo prigimties polinkių 
žmonės būriuojasi ne vien tautomis (ar gentimis), bet 
ir valstybėmis“29. 

Šio tautininkų suliberalėjimo nereikėtų traktuoti 
kaip netikėto ir išskirtinio, kraštutinį tautininkiškumą 
faktiškai atmetus dėl nacionalsocialistinės Vokietijos 
politikos patirties. Dar 1955 m. savo straipsnių cikle 
kunigas Stasys Yla pastebėjo ir kritikavo vadinamosios 
liberaliosios ir tautinės srovių bendradarbiavimą. Mūsų 
straipsnio požiūriu ypač svarbi jo pastaba apie kertinę 
valstybės sampratos kaitą abiejų srovių mintyje. Kalbė-
damas apie kai kurių išeivių politinę laikyseną ir veik
los tikslą jis nurodo, kad „anksčiau tokie motyvai buvo 
valstybinė visuma bei valstybinės organizacijos pirmu-
mas, vėliau „valstybinio prado“ užsienyje pirmumas ir 
tęstinumas, o nūnai [tik] Kraštas“30. Pateikdamas šiuos 
samprotavimus jis atkreipia dėmesį į tai, kad, netekus 
valstybės ir nesutariant dėl ją reprezentuojančio organo 
užsienyje (ką ir kalbėti apie problemišką tautos repre-
zentaciją realiai negyvenant Lietuvoje), moderni politi-
nė paradigma į jos vietą įstato skirtingus fenomenus, 
kurie suprantami kaip polinio veikimo motyvas. Ylai tai 
rašant politinio rūpesčių objektu jau buvo ne valstybė, o 
tik geografinis kraštas. Kaip atvirai rašė vienas iš šios 
koncepcijos šalininkų Algis Skaidra: „Krašto primato 
sąvoka mums nėra tik kokia teisinė, formalinė ar pro-
pagandinė norma, bet tai neišvengiamas ir vienintelis 
visos tautos likimas ir ateities užtikrinimo kelias“31. 
Kraštas įsivaizduojamas kaip aiškiai neapibrėžtas tiks-
las, prarastos (tautininkų atveju) ar teisiškai nebūtinos 
(liberalų atveju) tautinės valstybės substitutas. Panašu, 
kad Lietuvos okupacijos faktą traktuojant kaip nevals-
tybinę tikrovę ir bandant nustatyti savo santykį su Lie-
tuva, būtent krašto – politiškai neapibrėžtas, bet su as-
meniu susietas ir teritoriškai apibrėžtas darinys – tapo 
priimtiniausiu valstybės pakaitalu. Net pati „valstybė“ 
apskritai tampa retai vartojama sąvoka ir jau 1954 m. 
jaunasis Vytautas Kavolis rašė, kad „jaučiamės įsipa
reigoję kovoti dėl mūsų Krašto išvadavimo“32. Tačiau 
panašu, kad sąmoningai vengta minėti kovą dėl valsty-
bės nepriklausomybės ar apskritai kalbėti apie valstybę 
kaip siektiną politinę tikrovę. 

Nenuostabu, kad toks santykinis valstybės koncep-
tualizacijos būdų pliuralizmas, dalinis atsisakymas ir, 
nemažiau svarbu, praktinis partinis susiskaldymas 
leido įteisinti ir net bandyti institucionalizuoti labai 
skirtingas valstybės sampratas, kurių buvimą atvirai 
pripažino Kajetonas Čeginskas Lietuvių enciklopedi-
joje. Užuot pabandęs nurodyti valstybės koncepcijos 
reikšmę, jis nurodė pliuralistinį jos supratimą ir ne-
apibrėžtumus. Atrodo, kad vienintelis būdas pateik-

28 algimantas Gureckas, „Liberalizmas ir tautinės valstybės idėja“ in: 
Lietuviškasis liberalizmas, redagavo Vytautas kavolis, Vilnius: Versus 
aureus, 20082, p. 165–190.

29 Vincas Rastenis, „Lietuvių nacionalizmas“, in: Akiračiai, 1979, nr. 
9, p. 6.

30 stasys yla, „Lietuvos nacionalizmas liberalizmo ženkle“, in: Aidai, 

1955, nr. 9, p. 364.
31 Ibid., p. 361.
32 Vytautas kavolis, „tremties tikrovė ir keliai į lietuviškumą“, in: Vy-

tautas kavolis, Nepriklausomųjų kelias: Publicistikos straipsniai (1951–
1965), sudarytojai egidijus aleksandravičius ir daiva dapkutė, Vilnius: 
Versus aureus, 2006, p. 109.
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ti „objektyvų“ valstybės apibrėžimą tapo sudėti visus 
įmanomus valstybės atributus, šitaip nueinant radika-
liai priešingu keliu nei vienmatė marksistinė valstybės  
samprata. 

sĄjŪdžio PasiRinkimai

Tiesą pasakius, šio skyrelio antraštinis teiginys „pa-
sirinkimai“ yra kiek per drąsus ir ne visiškai tikslus. 
Derėtų pripažinti, kad išeivijos mintis buvo arba aps-
kritai nežinoma, arba pažįstama tik paviršutiniškai, 
arba suvokiama kaip kritikuotina, tad viešajame dis-
kurse, mintijime ir kalboje buvo įsišaknijusios sovie-
tinės politinės sąvokos ir sampratos. Negelbėja ir išly-
gos dėl ezopinės kalbos ar vadinamųjų „perkūnsargių“, 
manieringų nusilenkimų sovietų klasikams – viešojoje 
erdvėje būtent sovietinė politinė mintis buvo nuolat 
kartojama ir reikėjo nemenkos valios, proto ir (neretai) 
drąsos, kad ji nebūtų pripažinta kaip vienintelė teisinga 
ar pasiūlytos nuoseklios alternatyvos. Net sąmoningai 
atmetant esminės komunistinės ideologijos tezes ir no-
rint formuoti kitokią mintį būtų reikėję kitų žinojimo 
šaltinių, kurių praktiškai nebuvo kaip pasiekti. Todėl 
kalbant apie Sąjūdį reikia turėti omenyje, jog dalis Ini-
ciatyvinės grupės narių, perestrojkos rėmėjai su komu-
nistiniu režimu buvo „susaistyti“ ne tik instituciškai, 
bet ir idėjiškai – sąjūdininkai žaidė pagal perestrojkos 
taisykles, pasiremdami jos ar ankstesniu sovietiniu po-
litiniu žinojimu ir žodynu. Klausimas, kaip atskirti au-
tentiško, diplomatiško, apsimestinio ar konjunktūrinio 
kalbėjimo apie valstybę formas, be abejo, yra svarbus, 
tačiau čia užuot siekę atskleisti tikras ar menamas vie-
šųjų asmenų intencijas, teketiname parodyti, kaip buvo 
formuluojama politijos idėja. 

Nesunku parodyti paradigminį pliuralizmą kalbant 
apie politiją ar vartojant valstybės terminą, kuris pasi-
reiškė jau pirmaisiais Sąjūdžio veiklos mėnesiais. Bene 
ryškiausia tokio „paradigminio chaoso“ iliustracija lai-
kytinas Steigiamasis Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
(LPS) suvažiavimas – plota ne tik skirtingiems žmo-
nėms, ne tik skirtingiems kritikos aspektams, bet ir 
skirtingoms politijos sampratoms. Pradėkime nuo pa-
prasto konstatavimo, kad „valstybės“ sąvoka buvo skir-
tingai įsiskverbusi į kalbą, tačiau greta jos funkcionavo 
kiti terminai, išreiškiantys politiją, tarp kurių buvo ša-
lis, kraštas, respublika, Tėvynė ar Tėviškė33. Sąvokos 
pasirinkimas dažniausiai atitikdavo kalbančiojo temą 

ir santykį su sovietų valdžia. Taip nostalgiškaspoetinis 
kalbėjimas dažnai referuodavo į Tėvynę (pavyzdžiui: 
„Tai mūsų tėvynės balsas. Mes išgirdome jį ir ryžomės 
savo didžiajam šuoliui“34); asmenys, stipriai susiję su so-
vietine sistema, kur kas labiau buvo linkę vartoti šalies, 
krašto ir respublikos sąvokas (pavyzdžiui: „visos tauti-
nės mažumos, gyvenančios mūsų Respublikoje, be išly-
gų sutinka beveik su visais mūsų programos punktais“, 
„mes siūlome įteisinti realų savininką [...] Respub likos 
liaudies asmenyje“, „Respublikos suverenumo, ekono-
minio, kultūrinio, technologinio, mokslinio suverenu-
mo stiprinimo garantijos“35 ir t. t.). Pažymėtina, kad 
šalis dažniausiai reiškė visą SSRS, kraštas – Lietuvos 
teritoriją, o Respublika – tam tikrą administracinį da-
rinį SSRS viduje. Tokia samprata net lėmė gana para-
doksalų Sąjūdžio dalyvio santykį su savo/mūsų šalimi/
valstybe: vieniems tai galėjo būti visa SSRS, kitiems – 
tik LSSR.

Pačios valstybės sampratos semantinis laukas leidžia 
ją interpretuoti kaip būdingą dviem paradigmoms. Pir-
moji galėtų būti įvardyta kaip minimalistinė – valstybė 
yra apibrėžta teritorija, turinti gyventojus ir valdžią. 
Tokia siaura valstybės samprata turi tam tikrų kono-
tacijų su tarpukario legalistine samprata, tačiau veikia 
kitokiame semantiniame lauke ir veikiau turėtų būti 
siejama su postalinine organizacine valstybės sampra-
ta – valstybė yra organizuotas ir apibrėžtas darinys, o jo 
statusas, santykis su kitais dariniais nėra reikšmingas 
klausimas. Tokia valstybės samprata tapati sovietinei 
respublikos kaip tam tikro administracinio vieneto in-
terpretacijai. Nenuostabu, kad suteikiama proga ste-
bėtis realiu valstybės efemeriškumu: „Mes iš tikrųjų 
esame teritorija; valstybė, kurioje gyvename, neatitin-
ka savo pavadinimo: Lietuva yra toks pat nacionalinis 
darinys kaip ir Jakutija“36.

Tokio politijos konceptualizavimo skirtumą gerai 
iliustruoja Algirdo Brazausko ir Vytauto Landsbergio 
ištaros. Brazauskui Lietuva pirmiausia yra respubli-
ka, atitinkanti organizacinę valstybės sampratą. Šia 
prasme respubliką derėtų suprasti kaip „valstybę be 
valstybingumo“. Šis būdas apibrėžti Lietuvą matėsi 
nuo pat 1988 m., jam tik ką tapus LKP pirmininku: 
„mes paskelbėme respublikinės ūkiskaitos programą, 
kurią visi bendrai privalome aktyviai įgyvendinti. Mes 
siekiame valstybingumo sąjunginės sutarties pagrin-
du. Bus stiprios Sąjungon įeinančios respublikos – bus 
stipri Sąjunga“37. Politija tėra realiai veikianti Tarybų 

35 Pvz., Vytauto Petkevičiaus, kazimiros Prunskienės, antano Buračo 
kalbos, in: Ibid., p. 72, 50, 66.

36 arvydas juozaitis, Sąjūdis ir demokratija, Vilnius: Periodika, 1990, 
p. 31.

37 Pvz., „sutelkti jėgas už viešumą, demokratiją, suverenitetą. algir-
do mykolo Brazausko kalba“, in: Tiesa, 1988-10-23, p. 1.

33 šis skirtingų koncepcijų naudojimas brandžiuoju sovietmečiu išei-
vijos intelektualų buvo pastebėtas ir sukritikuotas gana anksti, pvz., an-
tanas klimas, „tauta ir nacija“, in: Aidai, 1976, nr. 2, p. 60–63.

34 Pvz., arvydo juozaičio kalba, in: Sąjūdis ateina iš toli: Sąjūdžio 
iniciatyvinės grupės ir Sąjūdžio Seimo tarybos narių kalbos, atsimini-
mai, apmąstymai, parengė Romas Gudaitis, antanas Rybelis, angonita 
Rupšytė, Vilnius: margi raštai, 2008, p. 43–45.
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Lietuvos politinė sistema, t. y. viskas, kas formaliai 
organizuota kaip valstybė ir yra valstybė. Tuo tarpu 
Landsbergis dažniausiai vartojo formalią respublikos 
sampratą ir tik vėliau tarsi sąmoningai vengia Lietuvos 
politiją apibūdinančių sąvokų, nors ir ne kartą ironiš-
kai kalbama apie šalį, turint omenyje Sovietų Sąjungą, 
ar kraštą, kalbant apie Lietuvą (pavyzdžiui, Gorba-
čiovas „dabar yra sveikinamas tolimose šalyse už tai, 
kad atnešė viltį, kad despotų šalis [TSRS] nesugriaus 
pasaulio“38). Valstybės kaip darinio minėjimas jam aiš-
kiai asocijuojasi tik su nepriklausomybės turėjimu, taip 
deklaruojant ne tik formalią, bet ir normatyvinę respu-
blikos bei valstybės skirtį: „lyg mes būtume valstybė. 
Mes užmirštame, kad mes dar tokia nesame. [...] Mums 
reikia rūpintis mūsų krašto žmonėmis, kurie dabar tar-
nauja už mūsų Respublikos ribų“39. Taigi nors Lands-
bergio žodyne valstybė taip pat pirmiausia reiškiasi 
kaip organizacinis darinys, tačiau jis turi vieną esminį 
Brazausko praleidžiamą dėmenį – nepriklausomybę, 
gebėjimą pačiai spręsti savo reikalus. Taip Lietuvos 
valstybė yra buvęs ir galbūt būsimas politi-
nis subjektas, tačiau kol kas toks nesantis.

Kita vertus, galima kalbėti ir apie šias, iš 
pirmo žvilgsnio skirtingas, sampratas vieni-
jantį dėmenį – suvereniteto sąvoką40. Abiem 
pusėms priimtina (nors neabejotinai skir-
tingai suprantama) valstybinio suverenumo 
idėja Steigiamajame Sąjūdžio suvažiavime 
nuskambėjo iš teisininkų lūpų (pirmiausia 
Kazimiero Motiekos ir Juozo Bulavo) ir iš es-
mės sutampa su Römerio plėtota valstybės 
koncepcija41. LPS Steigiamajame suvažiavi-
me jie šalia valstybės (jau aiškiai priešina-
mos tik administruojančiai respublikai) taip 
pat prabilo apie tokias legalistines sampratas 
kaip piliečiai ir suverenitetas: „Šiame straips-
nyje mums siūlomas štai koks apibrėžimas: 
„Lietuvos TSR yra suvereni tarybinė socialis-
tinė respublika. [...] Ekonominis suverenite-

tas gerai, bet jeigu bus tokia suvereniteto sąvoka, mes 
vėl nieko neturėsime. Aš siūlau konkrečiai šitą straips-
nį suformuluoti taip: Lietuvos TSR yra suvereni tary-
binė socialistinė valstybė“42. Pabrėžtina, kad toks vals-
tybės nusakymo būdas nebuvo išimtis, o veikiau naujai 
pripažįstama teisinės teorijos formuluotė. Jau 1989 m. 
pasirodo specia lizuotas vadovėlis teisininkams, kurio 
struktūra ir kai kurios idėjos glaudžiai siejasi su anks-
tesniais (pradedama nuo marksistinės valstybės sam-
pratos pristatymo, nurodoma jos ekonominė prigimtis), 
tačiau čia aiškiai matomas ne klasinis, o pozityvistinis 
valstybės kaip piliečių sukurto ir teisę kuriančio darinio 
supratimas: „valstybė yra teritorinė politinės valdžios 
organizacija, [jai] kaip politinei organizacijai, būdin-
gas suverenitetas. Valstybės suverenitetas yra tai, kad 
valstybė sprendžia ir tvarko savo reikalus savarankiš-
kai ir nepriklausomai nuo jokios kitos valdžios“43. Vals-
tybės sampratos interpretacija pirmiausia legalistinės 
tradicijos sąvokomis galiausiai buvo išreikšta 1990 m., 
rinkiminėse prog ramose į AT. Buvo atvirai teigta, kad 

38 Vytautas Landsbergis, „nepriklausomybės dvelks-
mas“, in: Atgimimas, 1989-12-15, p. 3.

39 Vytautas Landsbergis, „Rinkimai – dvi nuomonės“, in: 
Atgimimas, 1989-09-29, p. 3.

40 Būtina pabrėžti, kad nepriklausomybė kurį laiką sky-
rėsi nuo suvereniteto, kuris buvo galimas ir esant priklau-
symui nuo maskvos, ir savarankiškumo, labiau ekonomisti-
nės paradigmos išradimo, sampratų. Bet tai jau yra atskiros 
analizės tema.

41 tai neturėtų stebinti, bent jau juozas Bulavas buvo 
Römerio studentas Lietuvos universiteto (Vdu) teisės fa-
kultete.

42 kazimiero motiekos kalba, in: Sąjūdis ateina iš toli, 
p. 100–101; taip pat žr. juozo Bulavo kalba, in: Ibid., p. 
136–140.

43 Valstybės ir teisės teorija: Mokymo priemonė, parengė 
Zenonas namavičius ir kt., atsak. redaktorius stasys Van-
sevičius, Vilnius: mintis, 1989, p. 22–23. Benigna kasparavičiūtė. Proshloe. 2014. kartonas, mišri technika
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„laisva valstybė yra tokia valstybė, kurios gyvenimas 
yra tvarkomas remiantis piliečių įstatymais“. Vieninte-
lė dalis, kuri atvirai kalbėjo apie valstybę, taip ir buvo 
pavadinta: „Valstybė ir teisė“. Taigi svarbiausias da-
lykas steigiant valstybę yra juridinės normos, kurios 
atkurtų Lietuvą kaip teisinę, istorinę ir (geo)politinę 
tikrovę. Visi kiti būdai konceptualizuoti valstybę – pra-
dedant organiškuoju ir baigiant marksistiniu – buvo 
nustumti į šalį. Tikėtina, kad to priežasčių būta la-
bai įvairių. Taip tautininkiškas diskursas galėjo būti 
laikomas pernelyg radikalus, marksistinis – represy-
vus ir atgyvenęs, organiškaskatalikiškas buvo tiesiog  
užmirštas44.

Taigi kalbant apie Sąjūdžio politinės minties struk-
tūrą, tenka konstatuoti, kad ji pirmiausia buvo lega-
listinė. Legalizmas čia padėjo sintetinti mažiausiai dvi 
modernias žiūras. Viena vertus, ji atitiko transformuotą 
marksistinę valstybės sampratą, kad ši esanti juridinė
administracinė institucija. Nebebuvo puoselėjama am-
bicija atsisakyti valstybės, o pagrindinis klausimas buvo 
tik toks, kokiais juridiniais pagrindais respublika bus 
tvarkoma. Šia prasme suvereniteto sąvokos įvedimas 
ženklino tik formalų retorinį pokytį, nepadariusį esmi-
nio poveikio administracinei valstybės funkcijų samp
ratai. Kita vertus, legalistinė samprata padėjo reali-
zuoti demokratinęliaudininkišką tarpukario valstybės 
samp ratą, nes pripažino abstrakčią juridinę valstybės 
prasmę kaip vienintelę tinkamą paradigmą. Suvereni-
tetas tapo vieninteliu visų pripažįstamu valstybės buvi-
mo elementu. Galima tik įtarti, kad tai sukūrė situaciją, 
kurioje politinis procesas redukuojamas į apibrėžtas tei-
sines normas, o pačios politinės teorijos diskusijos ne-
betenka prasmės, nes viskas išdėstyta konstituciniuose 
principuose, kuriuos tereikia pasirinkti ir aiškinti. Te-
orinis mąstymas apie valstybės būklę tampa arba indi-
vidualios istorinės atminties įkaitu (režimo vertinimą 
lemia tik santykio su sovietiniu režimu atmintis) arba 
iki galo nesuvoktų dogmų kartojimu. Nenuostabu, kad 
dar 1993 m. išeivijos politologas Vytautas Stasys Var-
dys pastebėjo, jog „politinė diferenciacija Lietuvoje ne-
bėra tikra prasme pasaulėžiūrinė, paremta religiniais 
ir mesianiškos ideologijos principais, kaip tai buvo ne-
priklausomybės laikotarpiu. Ji yra paremta sovietinio 
galvojimo tradicija iš vienos pusės ir posovietinio jos at-
sakymo bei revanšizmo iš kitos“45.

(nesiBaiGianČios) išVados

Siekdami rekonstruoti valstybės sąvokos atsiradi-
mo, prasminės kaitos ir įtvirtinimo istoriją atsiduriame 
taške, kai istorija persilieja su dabartimi. Sąmoningai 
ar ne, ne tik vartojame Simono Daukanto pasiūlytą 
sąvoką politijai apibūdinti, bet taip pat jai, valstybei, 
suteikiame reikšmių, kurios buvo įdiegtos ugdymo ar 
saviugdos metu. Smalsus ateities idėjų istorikas galės 
nesunkiai žvilgterėti į 2013 m. išleistą Visuotinę lietu-
vių enciklopediją ir konstatuoti, kad remiantis posovie-
tine samprata valstybė – „aiškiai apibrėžtoje teritorijoje 
politiškai organizuota žmonių bendruomenė, kuri per 
įgyvendinamą suverenią viešąją valdžią yra susivie-
nijusi bendriems konstituciniams gėriams saugoti“46. 
Galbūt jis nepasibodės kiek „demokratiškesniu“ viki-
pediniu aiškinimu ir valstybę apibrėš taip: „tam tikroje 
konkrečioje teritorijoje gyvuojanti politinė organizacija, 
turinti nuolatinę valdžią, nuolatinius gyventojus, api-
brėžtą teritoriją ir suverenitetą“. Abiem atvejais jam 
teks konstatuoti, kad XXI a. Lietuvos pilietis, kalbė-
damas apie valstybę, ją matė ir kaip politikos raiškos 
erdvę, ir kaip politiką įgyvendinantis subjektas; ir kaip 
piliečius, ir kaip valdžią; ir kaip autonomišką organiza-
ciją, ir kaip subordinuotą „konstituciniams gėriams“; ir 
kaip tikslą, ir kaip įrankį. Kitaip sakant, neabejotinai 
matys prieštaravimus, kurie vers paaiškinimų ieškoti 
nepaprastai gyvose, nors ne visada apmąstomose ideo-
loginėse diskusijose ir ginčuose.

Atsakymas į klausimą, kaip įmanoma, kad mums 
valstybė reiškia tiek daug (ir, kartu, dažnai nieko), gana 
paprastas – sakant „mes esame valstybė“, dažnai ne-
pasakoma nieko. Demagogija, už kurios gali slypėti bet 
kas – nuo teiginio, kad tik Aš suvokiu ir įkūniju tikrąjį 
valstybės kaip aukštesnio socialinio darinio pašaukimą, 
iki įsitikinimo, kad valstybė turi tarnauti Mano asme-
niniams ekonominiams interesams. Tad ši daugiskaita, 
kalbant apie valstybės vartotojus, nurodo į faktinį reikš-
mių pliuralizmą, su kuriuo galime susidurti bandydami 
rekonstruoti dabartinę valstybės sampratą. Dažniau-
siai jos realizuoja ir pratęsia anksčiau minėtas keturias 
lietuviško mintijimo apie politiką tradicijų trajektorijas: 
katalikiškąją, tautininkiškąją, liaudininkiškąjąlibera-
liąją ir kairiąją. Nesunku nurodyti, ką ir bandyta pada-
ryti, kad kiekviena jų turi ne tik skirtingas prielaidas, 

44 tiesa, vėlyvojo sovietmečio diskusijose galima aptikti filosofiš-
kai, bet ne leninistiškai išsakomos valstybės sampratos elementų. nors 
čia vengiama vartoti žodį „valstybė“, tačiau vartojamos iš esmės kitos 
ašinės sąvokos, pirmiausia tauta vietoj liaudies ir žmogus kaip politi-
nis subjektas. Bene ryškiausi pavyzdžiai yra filosofo Romualdo ozolo 
ištaros. jo politinės koncepcijos centre atsiduria tauta, o ne valstybė, 
kuri tėra „tautos savitaiga“, ir pabrėžiama žmogaus reikšmė, pavyz-
džiui: „žmogus turi vėl išmokti gyventi ne tik sau. [...] na tik sau – sau 
ir kitam žmogui. Būtent žmogui, o ne administratoriui, būtent žmogui, 
o ne chimerai. kiekvienas žmogus yra didesnis už pačią didžiausią im-

periją“ (Romualdas ozolas, „svarbiausi sąjūdžio žodžiai: dora, protas, 
dvasia“, in: Atgimimas, 1988-09-16, nr. 1, p. 2). Įdomu, kad pagrindinių 
šių minčių struktūrinių elementų galima rasti kur kas anksčiau formu-
luojant tezę „aš gyvenu čia ir žinau, ką daryti“, turint omenyje kultūriš-
kai, istoriškai ir doroviškai įvietintą asmenį.

45 Vytautas stasys Vardys, Lietuvos politinė kultūra ir laiko reikalavi-
mai, („Į laisvę“ žurnalo leidinys), Čikaga: „draugo“ spaustuvė, 1993, p. 7.

46 tomas Blinstrubis, „Valstybė“, in: Visuotinė lietuvių enciklopedi-
ja, t. 24, Vilnius: mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013, p. 
608–611.
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bet ir galima praktines pasekmes, kurios neretai gana 
ryškiai reiškiasi ir Lietuvos politikoje. Pavyzdžiui, poli-
tikuojantis katalikas visada turėtų su baime imtis po-
litikos, kuri kažkokiu mastu visus niveliuodama, nori 
nenori, neigs, kad žmogus gali vystyti savo asmenį be 
valstybės įsikišimo; politikuojantis liberalas su nepasi-
tikėjimu stebės valstybę, reikalaudamas jai veikti pagal 
efektyvios įmonės dėsnius, bet nenorės į ją investuoti, 
nes ji gali paneigti jo laisvę rūpintis tik savimi ir, žino-
ma, toliau burbės dėl jos neefektyvumo; politikuojantis 
tautininkas anksčiau ar vėliau ištars, kad svarbiausia 
yra valstybinis mąstymas ir kurs institucinį aparatą, 
kuriame dirbs tik tikri (ir, žinoma, tariami) valstybinin-
kai, nuolat kovojantys su nevalstybininkais; politikuo-
jantis kairysis valstybę matys kaip biurokratinį antsta-
tą ir priespaudos įrankį, kuris bus naudojamas pačiam 
įrankiui neigti, taip valdingai skelbiant nesibaigiančią 
kovą bet kurioms valdymo apraiškoms.

Būtų per drąsu tvirtinti, kad kuri nors iš šių perspek-
tyvų dominuoja, bet faktas tas, kad jos visos vis dar yra. 
Tikroji Lietuvos politinė įtampa gal ir yra ta, kad nedo-
minuoja nė viena jų ir nuolat jaučiama įtampa tarp troš-
kimo turėti savo lietuvišką valstybę ir įtikėtos baimės 
prieš valstybę kaip nepataisomai represyvią instituciją. 
Nuolat kovojama su liberalia/tautine/katalikiška/sovie-

tine valstybe dėl liberalios/tautinės/katalikiškos valsty-
bės ar neokairiosios nevalstybės. Tariamos bei visada 
laikinos pergalės įsikūnija kaip veik atsitiktinių politi-
nių konjunktūrų išdava ir nugalėtojų euforiški šūksniai 
nuslopsta miniai palinkus prie kitos bendrosios mados 
ar išvydus naujų, blogai valstybiškų, priešų. 

Visas straipsnių ciklas toli gražu nebuvo pasmerkti, 
nuosekliai pagrįsti ar išteisinti bent vieną šių nuostatų 
ir kelių, nors kai kurie jų autoriui neabejotinai yra pa-
trauklesni už kitus. Turimos ir ginamos (ar puolamos) 
valstybės sampratos suvokimas yra savo socialinėspo-
litinės tarnystės krypties pripažinimas, nes, kaip kadai-
se dainavo Bobas Dylanas, „Tu turi kam nors tarnauti. 
/ Tai gali būti velnias arba Viešpats, / Vis tiek tu turi 
kam nors tarnauti“. Tad, pirmiausia, prisipažinus, kuo 
ir kodėl sekama, skatinama be baimės ir be nutylėji-
mų įsipareigoti šiai tarnystei, net jei ji būtų iš esmės 
šėtoniška – neigianti asmenį, individą, laisvę ar pačią 
valstybę. Tik taip gali būti iš tiesų kritiškai, sąmonin-
gai ir sąžiningai suprasta, kur einama, kur vedama ir 
ko šiame nesibaigiančios ideologizacijos kelyje atsisa-
koma, nes visada ko nors atsisakoma – dviem keliais 
tuo pat metu nenueisi. Ir galbūt tuomet net užteks iš-
minties pasiūlyti, o gal tiesiog protingai pasirinkti kai  
ką geriau. 	
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Pokario išeivių istorija Lietuvoje dar tik pradedama 
pasakoti1. Nepalyginti lengviau nei prieš ketvirtį am-
žiaus Lietuvoje pritampa ir yra priimami tebesugrįž-
tantys išeiviai ar jų palikuonys, baigiama perimti ir 
bent formaliai įsisavinti išeivijos bibliotekų ir archyvų 
turtus. Kitaip yra su subjektyviąja paveldo puse: su 
JAV ir Vakarų Europos lietuvių istorine bei kultūrine 
atmintimi dabartinė mūsų valstybė tesusijusi labai tra-
piomis gijomis, paprastai užmegztomis per konkrečius 
asmenis ir jų nuopelnus nepriklausomybės atgavimui. 
Ir tai suprantama: žmonės, išgyvenę imperijų griūtis, 
nepriklausomų valstybių susikūrimą, du pasaulinius 
karus ir kelias okupacijas, keitėsi patys ir keitė tikrovę 
aplink save, ir dar mokėjo pasakoti savo istoriją. Tad ir 
akademiniam diskursui tokiomis aplinkybėmis neleng
va pakilti virš faktų suregistravimo ir aprašymo iki kul-
tūros ar idėjų istorijos.

Apie intelektualų įtaką tiek valstybės formavimuisi, 
tiek prarastųjų valstybių atminčiai viešajame diskurse 
kalbama nemažai, dažniausiai norint sudėlioti kaltės 
motyvus. Taip atsiranda pardavusieji, išdavusieji, pa-
bėgusieji ir prisitaikiusieji. Vienos tokių tapatybių pri-
skyrimas prieškario, sovietmečio ar išeivijos žymiam 
žmogui tampa savitu dabarties inteligentijos kultūri-
nės tapatybės atskaitos tašku – arba deheroizuojame 
per daug išliaupsintuosius, arba bandome reabilituoti 
pernelyg peikiamus. Toks natūralus visuomenės noras 
tvarkyti ir keisti savo atmintį, deja, neretai suvokiamas 
tik kaip senųjų idealų griovimas: kai teigiantieji ir ku-
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riantieji nebetenka vietos dabarties aplinkoje, istorinė 
atmintis netenka vienos svarbiausių varomųjų jėgų – 
gerojo heroizmo.

Rasti tikruosius valstybingumo herojus, be abejo, yra 
sunku. Teigdami, kad tokių apskritai nėra ar net nie-
kam nereikia, rizikuojame įkliūti į užmaršties spąstus. 
Kitas kelias – daugybės atminčių spąstai, kuriuos įveik-
ti nesusižalojus tikriausiai neįmanoma. Bet bandyti 
verta, o Algirdo Juliaus Greimo intelektinis palikimas 
siūlo būtent tokį iššūkį2. Prieš porą metų iškėlus dis-
kusijas įžiebusį klausimą, ar tik Greimas nebus buvęs 
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo priešininkas3, 
ėmė ryškėti milžiniška skirtis dabarties intelektualų 
požiūriuose į valstybingumą. Keisčiausia tai, kad be-
veik visi Kultūros barų puslapius peržengusios diskusi-
jos dalyviai, primygtinai siekdami įvertinti kito asmens 
nuostatas atsikūrusios valstybės atžvilgiu, susipainiojo 
tarp teorinio valstybės matymo (valstybės sampratos) ir 
praktinio jo įgyvendinimo –1990 m. kovo 11 d. Nepri-
klausomybės akto paskelbimo4. Greimas, aiškiai regėjęs 
pirmąjį, kažin ar išvis sietinas su antruoju. Tokį para-
doksą tad ir reikia bandyti išsiaiškinti.

O visą aiškinimąsi pradėti galime nuo to, kad Grei-
mas savo tekstuose (samprotavimuose, idėjose) visai 
nesureikšmino valstybingumo. Jam tai tebuvo vienas 
praeinančių dalykų, kurių opozicija yra per amžius su-
formuota ir mažai kintanti prigimtinė tautinė tapatybė. 
Unikalių įvairių tikrovės sričių įžvalgų, dargi suformu-
luotų pavyzdine ironiška forma, mums palikęs žymus 

idėjų istorija

1 Plg. egidijus aleksandravičius, Karklo diegas: Lietuvių pasaulio is-
torija, Vilnius: Versus aureus, 2013.

2 šiame straipsnyje, parengtame pagal autorės magistro darbą, skirtą 
lietuviškosios išeivijos valstybės sampratoms ir 2014 m. apgintą Vu is-
torijos fakultete, mėginama pažvelgti į Greimo jau išeivijoje susiforma-
vusią valstybės sampratą per pasirinktą rezistencijos sąvokos ir patirties 
prizmę, paliekant šone tradicines „santariečių“ ir „katalikų“ tarpusavio 
demaskavimų varžytuves. jų vėlyvąją stadiją geriausiai atspindi Greimo 
straipsnis „antanas smetona ir kas toliau“ ir po jo sekę ginčai (žr. algir-
das julius Greimas, „antanas smetona ir kas toliau“ in: algirdas julius 
Greimas, Iš arti ir iš toli: Literatūra, kultūra, grožis, parengė saulius žu-
kas, Vilnius: Vaga, p. 253–262).

3 diskusiją pradėjo kultūrinių ir pseudo-politinių ženklų apstus eglės 
Wittig-marcinkevičiūtės straipsnis „nacionalinės etikos griuvėsiai, arba 
kaip nužudyti valstybę jos intelektualų rankomis“ (Kultūros barai, 2011, 
nr. 12, p. 8–18), palydėtas pluošto tęsinių (in: Ibid., 2012, nr. 1–4), 

kuriuos perdirbus radosi ir nemenkos apimties to paties pavadinimo 
knyga (2013), kuris netruko sulaukti ilgamečių Vu a. j. Greimo cent-
ro šulų atsako (žr. atviras intelektualų k. nastopkos, a. sverdiolo ir s. 
žuko laiškas „kultūros barų“ redakcijai, in: http://www.bernardinai.lt/
straipsnis/2012-01-27-atviras-intelektualu-k-nastopkos-a-sverdiolo-ir-s-
zuko-laiskas-kulturos-baru-redakcijai/76116/comments, (2014-09-22)). 
tolimesnė ginčo plėtotė gerai matoma, pavyzdžiui: eglė Wittig-mar-
cinkevičiūtė, „dar kartą dėl pirmojo „sutarties su valstybe“ paragra-
fo. atsakymas prof. Vytautui Landsbergiui“, in: http://www.propatria.
lt/2012/11/egle-wittig-marcinkeviciute-dar-karta.html, (2014-09-23).

4 tas „beveik“ skirtas išimtinai prof. Vytauto Landsbergio pasisaky-
mams, kurie, dar ir dėl jo išskirtinio dalyvavimo aptarinėtuose įvykiuo-
se, kelia taiklius, toliau šiame tekste ir mano nagrinėjamus klausimus 
apie Greimo nuostatas (žr. Vytautas Landsbergis, „Replika ne polemi-
kai. „kultūros barams““, 2012-10-29, in: http://landsbergis.lt/articles/
view/1743, (2014-09-23).
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mokslininkas savo gyvenimo, persmelkto lietuviško-
sios ir prancūziškosios tapatybės sąveikų, tikrai nebu-
vo paskyręs politikos teorijai ar valstybingumo istorijos 
apmąstymams. Tačiau Greimas tikrai mokėjo kalbė-
damas vienu klausimu kalbėti apie viską: jo semio tika 
yra apie žmogaus gyvenimo prasmės paieškas, jo eseis-
tika – apie asmeniškai išgyventas permainų laiko ne-
gandas, jo atsiminimai – spalvingas prieškario Lietuvos 
intelektinio gyvenimo paveikslas. Po karo nutolęs, kaip 
pats teigia, nuo praktinės politikos ir rezistencijos, Grei-
mas mums siekė parodyti, kad jam yra svarbi Lietuva, 
tik kitaip negu kaip valstybė5. 

Į mūsų nagrinėjimo lauką Greimą norėtųsi įtraukti 
per jo pažintį su pora žymių XX a. vidurio lietuvių veikė-
jų. 1946 m. šis dar tikrai nespėjęs išgarsėti trisdešimt
metis jaunuolis Paryžiuje susitinka su Stasiu Lozorai-
čiu ir Broniu Raila, o po beveik dvidešimties metų tai 
pastarajam primena viename iš savo straipsnių: 

Ar neatsimeni, Brony, kaip ėjome pirmą kartą į su-
sitikimą dabar jau išnykusioje Weberio kavinėje su 
anuomet labai kontestuotu Diplomatijos Šefu. Kaip 
p. Lozoraitis tada mūsų paklausė:

– Tai ką, vyrai. Prieš pradedant kalbėti reikia met-
tre les choses au point [išsiaiškinti dalykus]: ar jūs 
manote, kad per ateinančius dešimt metų bus naujas 
pasaulinis karas?

– Ne, – atsakėme. 
– Na, jeigu taip, tai galima kalbėtis.
Ar atsimeni, kad jau tada, 1946 metais, mums buvo 

aišku, kad apie jokius greitus Lietuvos išlaisvinimus 
negali būti kalbos, kad užsienio rezistencijos tikslas – 
Jonas Deksnys kažkodėl nemėgsta apie tai šnekė-
ti – tai kaip galima sumažinti ginkluotą rezistenciją 
krašte. Kad vienintelė įmanoma tremties politinė lini-
ja atidžiai, su meile žiūrėti į kraštą, sekti, kas darosi 
pasaulinėje politikoje ir visomis priemonėmis padėti 
tam kraštui.6 

Platus kūrybinis užmojis ir nestandartinis mąstymas 
Vakaruose paties Greimo ne kartą buvo įvardyti kaip jo 
kultūriniogenetinio palikimo dėmenys, jį išskiriantys 
iš kitų Europos šalių mąstytojų: „Greimas jo žodžiais 
tariant, atsivežė iš Lietuvos „vaikystės kaimo kvapą, 
valstietišką ambiciją ir užsispyrimą, vokiškos kultū-

ros – filosofijoje, istorijoje – elementus, skandinavų ir 
slavų „dvasios“ supratimą“. Pasak jo, „tai vis buvusios 
Romos imperijos tautoms nesuprantami dalykai. O to-
kie kultūriniai dalykai kartais duoda tai reliatyvumo, 
tai viršiškumo išjautimus“7. Skaudžias okupacijų, karo, 
pabėgėlio patirtis Greimas sugebėjo apjungdamas su-
lydyti besirandančioje naujoje mokslinėje praktikoje: 
„Būti semiotiku – tai kelti prasmės klausimą. Karas, 
jo absurdiškumas skatina susirūpinti prasme visų tų 
baisybių, kurios vyksta prieš jūsų akis“8. Tad semiotika 
kildinama iš susirūpinimo pasaulio likimu, o kaip vie-
nas svarbiausių Greimo pasaulėžiūros sandų atsisklei-
džia jo jaunystės Lietuva, kurios gimtoji kilmė vėliau 
buvo apauginta prancūziška kultūrine kilme. Vienas 
įvardijimas Greimo prancūziškoje biografijoje taikliai 
nusako jo tautinės tapatybės reikšmę: un linguiste et sé-
mioticien d’origine lituanienne et d’expression française 
(„lietuviškos kilmės ir prancūziškos raiškos lingvistas ir 
semiotikas“)9. Tad ir patyrinėkime, kokios buvo tos lie-
tuviškosios patirtys, formavusios ir ugdžiusios Greimo 
pasaulėžiūrą, kurios svarbia dalimi visada išliko vals-
tybės (būtent – Lietuvos) suvokimas.

Čia, peržengę keletą XX a. ketvirto dešimtmečio pro-
vincijos miestų, kuriuose Algirdas Julius lankė (pro)
gimnazijas, atsigręškime į Laikinąją sostinę Kauną, 
kur jis bandė tapti teisininku. Marijampolės Rygiškių 
Jono gimnazija buvo jau išauginusi nemažą būrį iškilių 
lietuvių, o Lietuvos (nuo 1930 m. – Vytauto Didžiojo) 
universitetas trečio ir ketvirto dešimtmečių sandūroje 
tapo neeilinių talentų kalve. Minėdami daugybę įžymy-
bių, baigusių Humanitarinių mokslų ar Teologijosfilo-
sofijos fakultetus, istorikai nederamai pamiršta Teisių 
fakultetą su dviem jo skyriais – Ekonomikos ir Teisės. 
Būtent šis padalinys minėtu laiku išaugino gausų būrį 
tikrų patriotų. 

Štai ką jis pats pasakojo apie to meto teisės studijų 
„populiarumą“: 

Negalėdamas studijuoti nei filosofijos, nei matema-
tikos – tokie buvo mano pasirinkimai baigus gimna-
ziją – jau vien dėl to, kad tai per ilgos ir per brangios 
studijos, atsidūriau, kaip ir daugelis į mane panašių, 
Teisės fakultete, kur paskaitos, vykusios popiečiais ir 
vakarais, leisdavo kartu tarnauti, dažniausiai, žino-
ma, valstybei. [...] Matote, kokios „iliuzijos“ ir kokios 
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nr. 1, p. 29–35).
6 algirdas julius Greimas, „apie Bronių Railą ir kitokias akimirkas“, 

in: algirdas julius Greimas, Iš arti ir iš toli, p. 265.
7 kęstutis nastopka, „Gyvasis Greimas“, 2007, p. 1, in: XX amžiaus 

literatūra, in: http://www.šaltiniai.info/index/details/1249, (2014-04-
17).

8 algirdas julius Greimas, op. cit., p. 75.
9 Prieiga per internetą: http://greatsemioticians.com/fr/algirdas-ju-

lien-greimas/biographie, (2014-04-17).

5 Greimo politines pažiūras įstatyti į vieną iš tuo metu įsivyravusių 
išeivijos pasaulėžiūrinių grupių mėgino stasys yla 1955 m. – tam jis 
naudoja įspūdingą „nacionalistinių rezistentų“ sąvoką, atskleidžian-
čią tiek paties autoriaus unikalų tautiškumo ir nacionalizmo atskyrimą, 
tiek sudėtingą, keliasluoksnę tuometinių veikėjų pasaulėžiūrą. yla taip 
pat pradėjo išeivijos liberalų „demaskavimo“ tradiciją – su pamatuo-
tu įtarumu čia žvelgiama į buvusių totalitaristinių santvarkų gerbėjų 
idėjines slinktis link liberalizmo (žr. stasys yla, „Lietuviškasis naciona-
lizmas liberalizmo ženkle“, in: Aidai, 1955, nr. 9, p. 360–368; 1956, 
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„realizavimosi“ galimybės buvo to meto Lietuvoje: gy-
venimas atrodė atviras, tik jis niekur nevedė.10

Kaip visada, pasitelkdamas autoironiją, Greimas pa-
sako vieną svarbų dalyką – konstituciniai, ideologiniai, 
teisiniai valstybės pagrindai daugeliui studentų, nors 
ir atsitiktinai patekusių į šią europinio lygio švietimo 
įstaigą, būdavo skiepijami nuosekliai11. Todėl nekeista, 
kad tokioje aplinkoje Greimas sako įgijęs savivokos ir 
mąstymo apie pasaulio tvarką pagrindus, lydėjusius 
jį visą gyvenimą. Du didžiausi tokio auklėjimo „kalti-
ninkai“: universiteto rektorius ir konstitucinės teisės 
autoritetas Mykolas Römeris, universitete dominavęs 
kultūros, retorikos, gesto elegancijos srityse, ir Levas 
Karsavinas („pats nuoširdžiausias ir elegantiškiausias 
mokslininkas, kurį kada esu sutikęs“12), padėjęs Grei-
mui įsisavinti lietuvių kalbos aiškumą ir rafinuotumą, 
galimybę ją pritaikyti moksle. Šie kosmopolitinės aplin-
kos auklėtiniai savo studentams perdavė nemažai žinių 
apie lietuviškosios kultūros bei valstybės vystymąsi, jos 
kūrybą. Nereikia pamiršti, kad ir valstybingumo pa-
grindai, ir kultūrinės identifikacijos jaunoje valstybėje 
kūrėsi paraleliai su dėstomais dalykais (tiek institu-
ciniu, tiek idėjiniu lygmeniu), studentams ir profeso-
riams sudarant organišką visuomenės mokslų kūrimosi 
erdvę. 

Kitas svarbus Greimo pažiūrų formavimosi tarpsnis 
atėjo jau po lingvistikos studijų Prancūzijoje, po Antrojo 
pasaulinio karo. Šiuo metu, apie 1950 m., ima ryškėti 
kontūrai formų, kurios vėliau bus svarbios Greimo kul-
tūrinių projektų raiškai, taip pat formuojasi bendra-
minčių ratas, padėsiantis įkūnyti tėvynėje įgytus mąs-
tymo pagrindus. Štai ką jis pats sako apie savo „antrąją 
mokyklą“: 

Kalbant apie gyvenimą Aleksandrijoje, negaliu net 
aiškiai pasakyti, ką sužinojau ar išmokau beskaity-
damas, ką išgirdau klausydamas ar diskutuodamas. 
Šiame tipingai prancūziškame pajūrio mieste mūsų 
„filosofų klubas“ rinkdavosi pas dr. A. Salama kartą 
į savaitę – iš nuobodulio ar žingeidumo, gerai neži-
nau, – ir kalbėdavo apie viską. Visu pirma, žinoma, 
apie marksizmą, nes penktoje ir šeštoje šio amžiaus 
dekadose save apibūdinti galima buvo tik santykyje 
su marksizmu. [...] Buvo mūsų tarpe filosofų, sociolo-

gų, psichologų, literatūros kritikų ir meno istorikų, 
net ir vaikų ligų specialistų – žodžiu, visokių profesio
nalų ar pusiau profesionalų.13 

Lygiagrečiai neformalaus intelektualų klubo susi-
rinkimams Greimas mokė prancūzų kalbos ir kultūros 
paslapčių gimnazijoje, tuo pat metu ir pats viską nuo-
dugniai studijuodamas. Taip gimė idėjos formuoti naują 
pasaulio prasmių pažinimo sistemą – semiotiką. Netu-
rint kompetencijos vertinti Greimo semiotikos įtakos 
jo pažiūroms į valstybę, hipotetiškai tartina atvirkščia 
kryptimi: galbūt valstybinės (politikos ir istorijos) patir-
tys formavo genialųjį Greimo semiotinį žvilgsnį į pasau-
lį, skatino prasmės paieškas. Tai galima pailiustruoti ir 
Aleksandrijoje vyravusia debatų kryptimi – siekis kaip 
nors paaiškinti naujai besiformuojančio pokarinio pa-
saulio tvarką, kuo nors pakeisti sužlugdytą ideologijų 
visagalybę. Pokyčių troškimas, naujumo paieškos, dvie-
jų tautų patirčių gretinimas, karo išgyvenimai – tokius 
savo pasirinkto veiklos kelio „kaltininkus“ įvardija pats 
Greimas. Jis yra prasitaręs, kad „būti semiotiku – tai 
kelti prasmės klausimą. Karas, jo absurdiškumas ska-
tina susirūpinti prasme visų tų baisybių, kurios vyksta 
prieš jūsų akis“14. Taigi kokį karą ir prieš ką kariavo 
Greimas? 

Greimo patirties trajektorija karo pradžioje nebu-
vo panaši į daugelio lietuvių intelektualų: atlikti ka-
rinės tarnybos 1939 m. jis grįžo dar į Nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenę, po metų sovietų okupantų buvo 
priverstas tarnauti Raudonosios armijos karininku, o 
dar vėliau – vokiečių kariuomenės pagalbininku. Po 
to Greimas dar spėjo pasižymėti antinacinėje rezis-
tencijoje, bet jau 1944 m. prisijungė prie daugumos 
nenorėjusiųjų sulaukti „išvadavimo“ ir pasitrauku-
siųjų į Vakarų Europą, kur įsijungė į antisovietinį pa 
sipriešinimą.

Šis išoriškai spalvingas karininko Greimo gyvenimo 
motyvas jo paties buvo nusakomas gana sarkastiškai: 

Įsiveržė Raudonoji armija: ultimatumas, okupacija. 
Mus įjungė į Raudonąją armiją, nė žodžio nemokėjau 
rusiškai. Išdavė atitinkamą dokumentą: tapau šlovin-
gosios Raudonosios darbininkų ir valstiečių armijos 
atsargos karininku. Taigi mes jau bolševikai, o vėliau 
vokiečiai mus „išlaisvina“. Jiems mes buvome nau-
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10 algirdas julius Greimas, „intelektualinės biografijos bandymas“, in: 
algirdas julius Greimas, Iš arti ir iš toli, p. 20.

11 teisių fakulteto studentai 1928–1932 m. išklausydavo tokius kursus 
kaip teisės enciklopedija (prof. Petras Leonas), romėnų teisė, Lietuvos 
teisės istorija (prof. augustinas janulaitis), politinė ekonomija, valstybės 
teisė, civilinė teisė, konstitucinė teisė (prof. mykolas Römeris), teisės fi-
losofijos istorija, teismo medicina, tarptautinė teisė (Lietuvos centrinis 
valstybės archyvas, (toliau – LCVA), f. 631, ap. 13, b. 68). išlikusi 1930–
1937 m. „Valstybės teorijos kurso programa“ (LCVA, f. 631, ap. 13, b. 
43, l. 48–49) atskleidžia platų, europinio lygio publikacijomis paremtą 

ir gerai parengtą semestro planą. šis dalykas turėjo studentus supažin-
dinti su istoriškai europoje susiklosčiusiomis ir naujai teoretikų skelbia-
momis valstybės sampratomis, politinių teorijų raida. Panašiai solidų 
įspūdį leidžia susidaryti ir universiteto bibliotekos knygų katalogas: 
jame gausu pasaulyje iki šiol vertinamų autorių darbų, pačių dėstytojų 
parengtų monografijų, kitų universitetų mokslo darbų apžvalgų (LCVA, 
f. 631, ap. 13, b. 176, 192).

12 algirdas julius Greimas, op. cit., p. 21.
13 Ibid., p. 25.
14 kęstutis nastopka, op. cit., p. 2.
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dinga darbo jėga. Paskelbia mobilizaciją ir vėl mane 
pašaukia kaip Hitlerio armijos karininką. Tąsyk pa-
sijutau esąs europietis. Dvi armijos kovojo viena prieš 
kitą, o aš buvau joms abiem reikalingas.15

Tiek čia, tiek vėliau pasakodamas apie iš šono stebė-
tus rusų ir vokiečių karinius susidūrimus, Greimas iš 
karto pabrėžia tokio karo absurdiškumą: ir jo okupuo-
tai tėvynei, ir dėl jos besipešantiems kareiviams šis 
veiksmas yra visiškai beprasmiškas ir pražūtingas, bet 
galingosios pasaulio jėgos neketina to paisyti. Tačiau 
tokie pasakojimai ir prisiminimai aiškiai neatsako į 
klausimą, kada ir su kuria kovojančia puse tapatinasi 
Greimas: visi jam priešai, bet tuo pat metu – ir bend
ražmogiškų nesėkmių aukos. Savo literatūrinį debiutą 
pradėjęs būtent karo metais, Greimas sužibėjo kaip bet 
kokio totalitarizmo opozicionierius, rezistencinės nuos-
tatos palaikytojas ir mąstytojas, visuo-
tinio chaoso sąlygomis mėginęs galvoti 
prieškarinio optimizmo kategorijomis, 
tačiau veikiai jų išsižadėjęs.

Šitaip ir priartėjame prie vieno pa-
grindinių Greimo valstybės sampratos 
dėmenų – rezistencijos sąvokos, aplink 
kurią susitelkusi visa jo karo metų mąs-
tymo ir veiklos patirtis. Antinacinį pa-
sipriešinimą jis pradėjo 1942 m. rašy-
damas į Laisvės kovotoją – pogrindinį 
žurnalą, pasisakydamas prieš lietuviško 
SS legiono suformavimą16. Vėliau inici-
javo ir padėjo leisti literatūros almana-
chą Varpai Šiauliuose 1943–1944 m. Ta-
čiau prieš pasidairant įdėmiau po tokią 
jo veiklą, derėtų aptarti jo „rezistencijos“ 
suvokimą. Štai Greimo biografai teigia, 
kad jis pirmasis pavartojo ir taip tarsi 
įteisino „rezistencijos“ sąvoką dar sovie-
tinėje lietuvių spaudoje. Kitaip sakant, 
kadangi buvo komunistų režimo gerbia-
mas ir publikuojamas pasaulinės reikš-
mės autorius, jam buvo leidžiama pasa-
kyti šiek tiek daugiau. Iš to matome, kad 
rezistencijos tema Greimui išliko svarbi 
visą gyvenimą. Tik ar pats Greimas visą 
laiką išliko rezistentu?..

Pirmiausia panagrinėkime sąvokos 
„rezistencija“ semantiką. Šio termi-
no kilmę Greimas pirmiausia siejo su 
anglišku žodžiu underground, kuriam 

suteikiama konspiracinės tiesioginės akcijos reikšmė. 
Prancūzų antinacinis pasipriešinimas Antrojo pasau-
linio karo metais, pasauliui davęs résistance sąvoką, 
prie reikšmės prijungia žmogaus ir visos tautos ats-
paros moralinę poziciją17. Būtent prancūziškasis vari-
antas Greimui atrodo artimiausias visų Rytų Europos 
tautų, kovojančių prieš komunizmą, partizanų kovoms 
apibūdinti – rezistencija čia pirmiausia yra pasiprieši-
nimo primestai tvarkai sąjūdis, sutelkęs tautos sava-
rankiškumo galias. „Rezistencija yra visų pirma laisvo 
žmogaus apsisprendimo aktas, autentiškas žmogaus, 
drįstančio tiesiai pažiūrėti į pasaulį ir į save, užsianga-
žavimas, optuojant prieš pasenusias vertybes ir už tam 
tikrą, gal ne visai sąmoningą, bet apsisprendimo akte 
implikuojamą vertybių sistemą“18. Taigi rezistencija ne-
gali būti vien tik kova prieš, ji privalo būti ir kova „už“, 
o tai jau reikalauja tam tikro valstybinio susivokimo, 

semiotikas iR ReZistenCija

15 Ibid., p. 3.
16 algirdas julius Greimas, op. cit., p. 34.
17 algirdas julius Greimas, „Rezistencijos sąvoka“, 

in: algirdas julius Greimas, Iš arti ir iš toli, p. 304.
18 Ibid., p. 304–305. Vytautas Valius. Choralas. 1968. Popierius, mišri technika
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tautos apsisprendimo susisieti su tam tikra valstybės 
tvarka ir už jos įgyvendinimą kovoti pasipriešinimo 
kovą. Turėjęs lietuviškos rezistencinės patirties, Grei-
mas labai aiškiai suvokė tokios vertybinės implikacijos 
keblumus tikrovėje, kai labai sunku apibrėžti priešus 
ir draugus. 

Jau antinacinė rezistencija turėjo kovoti prieš vo-
kiečius, kartu bijodama komunistų pavojaus. Su anti-
sovietine rezistencija buvo dar blogiau: didelės krašto 
masės sukilo prieš svetimą okupaciją tuo metu, kai, 
iš Vakarų žiūrint, buvo aišku, kad šiai vidaus rezis-
tencijai nėra jokių vilčių nei fiziškai išlikti, nei jokios 
pagalbos sulaukti: vyko beprasmiškos žudynės.19 

Tokią mintį Greimas išreiškia aptardamas Jono Deks-
nio veiklą20 ir giliai suvokdamas pokario kovų tragišku-
mą. Viena vertus, būtent čia, kur vakariečio mokslinin-
ko nuomonė sutampa su daug metų propagandiniais 
tikslais skelbta komunistų „tiesa“ apie „banditus“, sun-
kiausia nenuslysti idėjų paviršiumi jas sutapatinant, 
kita vertus, tokie teiginiai visiškai neprieštarauja au-
toriaus pozicijai apie rezistencijos pobūdį.

Tokiam požiūriui susiformuoti įtakos veikiausiai tu-
rėjo šlovingos rezistencijos idėjos21 ir ne tokios didin-
gos praktikos kontrastas22. Teoriniame lygmenyje re-
zistenciją Greimas matė kaip kertinę, privalomą tautos 
valios vieningumo pasireiškimo idėją, tačiau praktiko-
je – tik kaip kitaip mąstančių žmonių bandymą įtvirtin-

ti savąją tvarką karo sąlygomis. Dar kar-
tą pažvelgus į prancūzų Résistance, galima 
nesunkiai rasti pavyzdžių, iliustruojančių 
šią mintį: Prancūzijoje pogrindžio aktyvis-
tai žinojo, kad kovoja prieš vokiečius ir už 
République idėjas, tačiau tas „už“ buvo vi-
siškai skirtingai interpretuojamas kiekvie-
nos iš pasipriešinimo grupių23. Įvertinti šio 
siūlomo principo tinkamumą Lietuvos an-
tisovietinei rezistencijai, apie kurią kalba 
Greimas, šiek tiek keblu ne vien dėl to, kad 
ji skyrėsi nuo antinacinio pasipriešinimo, 
kuriame dalyvavo jis pats, bet ir todėl, kad 
kol kas nėra specialiai partizanų valstybės 
sampratai skirtų istorijos teorijos darbų24. 
Todėl reikėtų grįžti prie Greimui geriau pa-
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19 algirdas julius Greimas, „apie pavargusius hero-
jus“, in: algirdas julius Greimas, Iš arti ir iš toli, p. 308.

20 šis Lietuvos partizanų istorijoje išskirtinai neigia-
mai vertinamas „herojus“ Greimo nusakomas taip: „jo-
nas deksnys – mano „kovos draugas“ antinacinėje re-
zistencijoje, viską atidavęs nkVd“ (Ibid., p. 308).

21 „Rezistencija – tai „pasaulėžiūra“, įgalinanti žmo-
gų įsiprasminti tautinėje kovoje, iškelianti tautą į istori-
nio veiksnio lygmenį. Rezistencija – tai privilegijuotas 
istorijos momentas, kuriame žmogaus idėja sutampa su 
tautos ir žmonijos idėjomis“ (algirdas julius Greimas, 
„Rezistencijos sąvoka“, p. 304).

22 „Rimti žmonės turi pagrindo su nepasitikėji-
mu žiūrėti į rezistencinį judėjimą. niekas jų gy-
venimo ir galvojimo būduose neįpratino juos rim-
tai žiūrėti į šį destruktyvų elementą, savo veikloje 
nemokantį laikytis nei politinio, nei socialinio žai-
dimo taisyklių, veikiantį politinėje srityje, o atsi-
sakantį save laikyti politine partija, nieko neatstovau-
jantį, o norintį kalbėti tautos vardu“ (Ibid., p. 306.).

23 Plačiau žr. Larry Collins, dominique Lapierre, Is 
Paris Burning? How Paris Escaped Adolf Hitler‘s Senten-
ce of Death in August 1944, new york: Castle Books, 
2000, p. 25; Henry Rousso, The Vichy Sindrome: Histo-
ry and Memory in France since 1944, London: Harvard 
university Press, 1991, p. 303–305.

24 Bernardo Gailiaus disertacija 1944–1953 m. parti-
zanų karas šiuolaikinėje Lietuvos istorinėje, politinėje ir 
teisinėje kultūroje (Vilniaus universitetas, 2009, ypač p. Vytautas Valius. žmonės aikštėse. iliuzijos. 1968. Popierius, mišri technika
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žįstamos antinacinės rezistencijos ir jos patirtyse ban-
dyti surasti, kodėl būtinybės priešintis priespaudai su-
vokimas netapo realios kovos sėkmės ir pripažinimo  
priežastimi.

Dalyvavimo antinaciniame pasipriešinime pradžia 
Greimo gyvenime sutapo su jo literatūriniu ir politi-
niu debiutu valstybinės reikšmės įvykiuose. Kaip jau 
minėta, Šiauliuose 1943 ir 1944 m. pasirodė du lite-
ratūros almanachai Varpai, kurių idėjiniu vadu ir su-
manytoju laikomas Greimas25. Jo paties literatūrinis 
debiutas, įvykęs Šiaulių teatre 1942 m. surengtame 
viešame Kazio Binkio mirties paminėjimeakademijo-
je, kur buvo perskaitytas poetą šlovinantis nekrologas, 
atskleidžia daugiau negu išėjusiojo nuopelnus: Grei-
mas čia prisistato kaip kovotojas už „tautinę kultūrą ir 
kultūringą tautą“26 (taigi – tautininkas), tarsi perimda-
mas šią funkciją iš Binkio. Tokią nuostatą antrosios iš 
eilės okupacijos sąlygomis galime pavadinti kultūrine 
rezistencija: tik taip Greimas suprato galįs skelbti pa-
sipriešinimo ir tautos gyvybingumo idealus – kurda-
mas ir skatindamas kitus kurti. Tas savarankiškas, 
ūmus tautos idėjinis sąjūdis turėjęs išreikšti aukščiau-
sias vertybes, sukauptas per nepriklausomybės me-
tus. Todėl buvo kalbama apie Binkį, todėl buvo rašo-
ma apie Don Kichotą kaip beviltiškos kovos simbolį, 
kuris gali įkvėpti idėjinei kovai „pozityvizmo persiso-
tinusiame“ pasaulyje27. Taip savo kovą literatūroje ir 
politikoje matė Greimas ir šios istorinės patirtys, pasak 
Kęstučio Nastopkos, „sudarė psichologines Greimo se-
miotikos prielaidas“28. Žinoma, tai paveikė ir valstybės 
sampratą, kadangi už jos gyvavimą teko stoti į nelygią 
kovą su okupantu, – šie patyrimai giliai įsirėžė į Grei-
mo atmintį, vis primindami pasaulio absurdiškumą ir  
beprasmybę.

Tačiau negalima nepastebėti Greimui būdingos kan-
džios ironijos šių kovos metų atžvilgiu. Tokia nuostata, 
kylanti iš autoriaus prisiminimų, kaip tik padeda at-
skleisti tas realias sąlygas, kuriomis teko kovoti Lietu-
vai. Jau XX a. devintame dešimtmetyje prisimindamas 
karo metų įvykius, Greimas daugumą iš jų perkelia be-
veik į legendų lygmenį, pripildytą smagių istorijų, nu-
tikusių jam ir draugams. Bet, kaip jau minėta, už šios 
ironijos slepiasi tragiškiausios karo patirtys – tremtys, 
žudynės, pasipriešinimas okupantams: „mes kovojom 

prieš vokiečius, kad sugrįžtų rusai“29. Žmogaus, savu 
noru įsitraukusio ir vėliau palikusio rezistenciją pažiū-
rose turėtume regėti dramatišką lūžį, kodėl jis pasida-
vė, nutarė nebesipriešinti, išvyko iš šalies, nors ir po to 
gerbė rezistenciją kaip moralinę poziciją. Štai čia išryš-
kėja Greimo idėjų valstybės atžvilgiu esmė: galima pa-
sirinkti dirbti kultūrinį darbą, siejant jį su pasipriešini-
mu ir politika, tačiau galima atsiriboti nuo politiškumo 
ir kultūros tyrimus perkelti grynai į mokslinę sferą. Jis 
pats savo „politikavimo“ metus yra pavadinęs „niekais 
nuėjusiais“30 ir vertina tai kaip tam tikrą, pasibaigusį 
veiklos etapą. Galbūt kažkiek ironiška, kad jo pabaiga 
sutampa su ginkluotos antisovietinės rezistencijos pa-
baiga – taigi ne vertybinis lūžis čia lėmė atsitraukimą 
nuo politinių veiksmų, o politikos nebeegzistavimas 
okupuotoje šalyje. Štai kaip jis nusako savo kaip lietu-
vių politiko kelią: 

Į politiką aš ilgai žiūrėjau kaip į rimtą reikalą, ypač 
tautai patekus į smurtų ir lūžių verpetus. Peržiū-
rėjęs tuos „niekais nuėjusius“ metus, galiu gal bent 
kiek pasiguosti dalyvavęs ir truputį prisidėjęs prie 
trijų įprasmintų akcijų: prie griežto „Laisvės kovoto-
jo“ pasisakymo prieš lietuvišką SS legioną ir kitokius 
jaunimo verbavimus; prie skatinimo progresyviai lik
viduoti beprasmę antisovietinę rezistenciją pokario 
miškuose; prie kvietimo bendrauti su tauta, atsigrę-
žus „veidu į Lietuvą“. Tuo mano lietuviška politika ir 
pasibaigė.31

Nors Greimas spausdina savo eseistiką išeivijos spau-
doje, svarsto politinės rezistencijos ir bendradarbiavi-
mo su okupuota Lietuva klausimus, tikrąjį grįžimą „į 
kraštą“ jo biografijos tyrinėtojai pastebi tik „prasidėjus 
Sovietų Sąjungos griūčiai ir kilus Pabaltijo šalyse tau-
tiniams sąjūdžiams“32. Taigi į politiką jis grįžta jau kaip 
pasaulyje išgarsėjęs semiotikas33, kairiųjų ideologijai 
prijaučiantis mokslo autoritetas. Nors galbūt tai vėl 
nuojauta, kad valstybei lemta greitai atsikurti ir „Lie-
tuva“ vėl bus realybės sąvoka?

Tačiau nagrinėjant Greimo požiūrį ir sąsajas su Lie-
tuvos valstybingumu, jo suvokimą derėtų papildyti po-
litinių pažiūrų įvardijimu – nors tai nėra tapatu vals-
tybės sampratai, jų išryškinimas padės suvokti jo kaip 

semiotikas iR ReZistenCija

235–244) galėtų būti vienintelis pavyzdys, kai ne tik susitelkiama ties is-
toriniu pokario kovų Lietuvoje lauku ar partizanų oponentų ideologija, 
bet ir bandoma šį karą analizuoti pasitelkus politikos teoretikų mintis, 
taigi norint suteikti turinį ir tam, „už ką“ partizanai kovojo.

25 nors leidinio įvade ir redaktoriaus žodyje nėra minima Greimo 
pavardė, iš asmeninio susirašinėjimo ir atsiminimų šio „projekto“ idė-
jinė autorystė priskiriama būtent jam (plačiau žr. Leonas Peleckis-kak-
tavičius, „Varpai“: Istorija, autoriai, akcentai, šiauliai: Varpai, 2011, p. 
10–18).

26 algirdas julius Greimas, „Binkis – vėliauninkas“, in: Varpai: Litera-
tūros almanachas, šiauliai: meno ir mokslo centras, 1943, p. 302–303.

27 algirdas julius Greimas, „Cervantes ir jo don kichotas“, in: Var-
pai, 1943, p. 226.

28 kęstutis nastopka, op. cit., p. 2.
29 Ibid., p. 3.
30 algirdas julius Greimas, „intelektualinės biografijos bandymas“, 

p. 34.
31 Ibid., p. 34.
32 kęstutis nastopka, op. cit., p. 4.
33 žr. algirdas julius Greimas, „Bendrosios semiotikos problemos“, 

in: algirdas julius Greimas, Iš arti ir iš toli, p. 38–59.
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„amžinojo rezistento“ netradicinę padėtį ir iš jos ky-
lančias idėjas. Greimas visada labai ironiškai ir savi-
kritiškai apibrėždavo savo priklausomybę politinėms 
partijoms ar ideologiniams sąjūdžiams – net jaunalie-
tuviškos, taigi tautininkiškos jaunystės laiku jam tai 
atrodė kažkaip laikina, nerimta, neverta sureikšminti. 
Susirūpinimas kultūros, literatūros būkle, o vėliau – vi-
sos mokslų metodologijos problematika tarsi vis užgož-
davo šį klausimą. 

Ispanijos pilietinio karo metu gėrėjausi katalanų 
ryžtingumu ir ėmiau save laikyti anarchistusindika-
listu. Per vokiečių okupaciją, Hanios Lukauskaitės 
dėka, priartėjau prie socialistų revoliucionierių (ese-
rų) ideologijos. Tačiau visa tai – paviršiaus burbulai, 
nieko iš esmės nepakeičią. Šiandien net neįmano-
ma suprasti tą pakvaitimą, tą blūdą, kuris trečiojoje 
XX a. dekadoje buvo apėmęs visos Europos jaunimą, 
tą „akcijos“ velnią, kuris jį buvo apsėdęs: veikti, bū-
tinai veikti, ką nors daryti, laužti bet kokia kaina... 
Jaunikaitis tapdavo fašistu ar komunistu vien tik 
aplinkos ar aplinkybių dėka.34

Štai taip nusakydamas savo politinius polinkius Grei-
mas pripažįsta, kad visuomet buvo palankesnis kai-
riosios politinės krypties ideologijai. Nors ir šiek tiek 
stebina asmens pasirinkimo ignoravimas, kalba apie 
„didįjį apakimą“ abiejų totalitarinių režimu atžvilgiu, 
jam pačiam išgyvenus tokias situacijas, kyla interesas 
paaiškinti savo kartos, gal net savo šalies elgseną ideo-
logijų laiku. Sovietų okupacijos metais Greimas, dirbda-
mas tarp kairiųjų Paryžiaus intelektualų, liko ištikimas 
kairiųjų socialistų idėjoms, kas leido jam nesunkiai ben-
dradarbiauti su Sovietų Lietuvos pareigūnais ir režimui 
ištikimais intelektualais. Tačiau Vakarų Europoje atsi-
dūrusi išeivija, pasivadinusi skambiu „liberalų“ vardu, 
taip pat džiaugėsi Greimo bendradarbiavimu, kvietė 
jį atvykti į renginius JAV, džiaugėsi semiotinės moky-
klos sėkme pasaulyje35. Todėl sudėtingiausi santykiai 
vis dėlto liko su „kovojančia Lietuva“. Jau kalbėjome 
apie Greimo požiūrį į partizanines kovas ir nepritarimą 
pokario kovotojų absoliučiai antikomunistinei ateities 
Lietuvos sampratai. Kaip opoziciją jai XX a. šeštame 
dešimtmetyje autorius siūlė „tautinio komunizmo“ idė-
ją, turėjusią tautinės kultūros raiškoje įkūnyti visus 

lietuviškumo idealus, iš kurių gretų jau buvo išbrauk-
tas valstybingumas36. Todėl netgi tiesiogiai apie valsty-
bingumą nekalbantys autoriaus tekstai alsuoja kairuo-
liškumo persmelktu požiūriu ir į Lietuvos sovietmečio 
istoriją, ir į pačios tautos vaidmenį joje37. Tai labai neį-
prastas, Lietuvoje išvis nenagrinėtas, tačiau Vakaruose 
iki šiol vyraujantis socialdemokratinis požiūris į visas 
SSRS patirtis, todėl ir Greimas mums tarsi „iškrenta“ 
iš kitų išeivijos intelektualų, yra sunkiai priskiriamas 
kuriai nors idėjinei srovei.

O kaip su valstybės samprata? Ar ir čia Greimas lie-
ka vienas? Prisiminę paties Greimo frazę „veidu į Lie-
tuvą“ negalime sakyti, kad jis buvo visiškai nutolęs 
nuo žemiškosios Lietuvos, okupuoto „krašto“. Tik frazę 
„amžinas rezistentas“ reikėtų suprasti kaip greimišką 
ironiją – taip, jis visada kovojo prieš pasenusias pasau-
lio tvarkymo formas (nuo Smetonos iki Brežnevo), ta-
čiau niekada neidealizavo asmeninės žmogaus kovos 
už valstybę, jo fizinio aukojimosi už neįgyvendinamą 
tikslą. Taip galime teigti todėl, kad Greimui valstybė 
nebuvo svarbiausia tautos egzistencinė vertybė, o tik 
istorijos bėgyje kintanti raiškos forma38. Jis siūlė gręž-
tis tiesiog į Lietuvą – kad ir okupuotą, kad ir blogai 
valdomą, bet vis dar išsaugojusią savo tapatybę. Ši „ta-
patybė“ Greimo mąstyme ir užima svarbiausią vietą: 
Lietuva jam tapati istorinei, amžinajai Lietuvai, prie 
kurios tarsi neprikimba ir neprisideda visos praeinan-
čios politinės santvarkos. Taigi trys pagrindiniai Grei-
mo pažiūrų į valstybę dėmenys yra: „kovojančios tautos“ 
vaizdinys, reiškiantis ir istorinę, ir utopinę, socializme 
bandomą išpildyti valstybę, kurioje kiekvienas narys 
yra aktyvus, o valstybės galia nyksta; karo ir rezisten-
cijos patirtis, suformavusi kritišką požiūrį į valstybės 
svarbą žmogaus gyvenime bei tautos saugumo užtikri-
nime ir ironišką santykį su kintančia pasaulio tikrove; 
dviejų tautinių kultūrų patirtis, leidusi būnant mažos 
okupuotos šalies atstovu įsilieti į Vakarų Europos inte-
lektualinę erdvę, taip tolstant nuo daiktiškos Lietuvos 
ir į gimtąją šalį grįžtant per mokslinę bei kultūrinę, o 
ne valstybinę veiklą. 

Savo tyrimuose siekdama į valstybės sampratų kai-
tos erdvę pažvelgti per konkrečių žmonių likimus ir įsi-
tikinimus, juos rinkausi norėdama atskleisti valstybės 
kaip daikto nykimą išeivijos mąstysenoje ir valstybės 
kaip idėjos įsigalėjimą. Taigi Algirdo Juliaus Greimo 

34 algirdas julius Greimas, „intelektualinės biografijos bandymas“, 
p. 22–33.

35 Vinco trumpos laiškas algirdui juliui Greimui, 1949-05-11, in: Vin-
co Trumpos korespondencija, sudarė dalia dapkutė, dalia kuizinienė, 
Vilnius: Versus aureus, 2013, p. 100–102.

36 algirdas julius Greimas, „tautinis komunizmas“, in: algirdas julius 
Greimas, Iš arti ir iš toli, p. 284–297.

37 Pvz., algirdas julius Greimas, saulius žukas, Lietuva Pabaltijy: Is-
torijos ir kultūros bruožai, Vilnius: Baltos lankos, 1993.

38 Čia bandydami pažvelgti į valstybės sampratų tyrinėtojo justino 
dementavičiaus tekstą, klasifikuojantį tarpukariu vyravusias valstybės 
sampratas, matome, kad Greimo idėjos vis dėlto labiausiai priartėja 
prie kairiosios politinės minties, valstybę apibrėžiančios kaip prievartos 
mechanizmą. šios klasifikacijos rėmuose lyginant Greimo pažiūras su 
tautininkų deklaruojamomis vertybėmis, šios dvi valstybės sampratos 
radikaliai išsiskiria (žr. justinas dementavičius, „Ginčijamės dėl valsty-
bės: apie keturias valstybės sampratas tarpukario Lietuvoje“, in: NŽ-A, 
2014, nr. 4, p. 5–16).
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pažiūros yra valstybės kaip idėjos sąvokos pavyzdys. 
Valstybė jam yra tik lietuviškosios tapatybės sinoni-
mas, viena iš tautiškumo raiškos formų, bet nenusė-
danti ir nesustojanti laiko tėkmėje. Teigdamas, kad 
po sovietų okupacijos Lietuvoje likusi tik „nupolitinta 
tauta“, Greimas susitelkia į lietuvių mitologijos, kal-
bos, literatūros tyrimus ir jų populiarinimą. Tai turi 
užtikrinti ir maitinti amžinąją tautos gyvastį ir auginti 
jos tapatybę, kuriai valstybingumas yra tik praeinantis 

semiotikas iR ReZistenCija

reiškinys. Todėl Greimas nemano, kad didžiausia Lie-
tuvos problema yra jos sovietinė okupacija – skatinda-
mas išeivius veikti atsigręžus „veidu į Lietuvą“, jis siūlo 
orientuotis į sovietų Lietuvos gerinimą, netgi tautinio 
komunizmo kūrimą, ir nustoti beprasmiškai priešintis 
neišvengiamai politinei tikrovei. Taip įvyksta paskutinė 
valstybės „nudaiktėjimo“ fazė ir Greimas savo valstybės 
sampratoje ją pačią pakeičia kitomis žmonių sugyveni-
mo formomis. 	

Tomas Vaiseta

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

gyvenimui vėlyvuoju sovietmečiu pažinti neužtenka 

politinės ir ekonominės istorijos. Nepastebima ir sun-

kiai apčiuopiama kasdienybė gali atverti naują ir neti-

kėtą nugyvento laiko panoramą. ypač kai kalbame apie 

laikus, kai valdžia mėgino kontroliuoti visas gyvenimo 

sritis, – kasdienybė iš užmesto tinklo išsprūsdavo kaip 

smulkios žuvys. Pasiūlydamas savitą nuobodulio inter-

pretaciją 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 is-

toriografijoje mažai ar visai nebuvo gvildentos: viešoji 

erdvė ir paslapties kultūra, skaitymas ir bibliotekos, so-

vietinė satyra, skundų pasaulis, darbo etika, veltėdystė 

ir demonstracijos. „istorijoje nepastebima kasdienybė 

pasirodė esanti stipresnė už „istorijos kūrėją“ – 

ideologiją“, – rašo autorius.
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Lietuviškasis krikščioniškumas ir autoritarizmas

TOMAS DAUGIRDAS

Vienas iš nuolat aktualių viešumos 
klausimų Lietuvoje yra krikščioniš-
kosios pozicijos ir politikos klausimas. 
Aktyviai besireiškiančių krikščionių (o 
gal ir krikščionių apskritai) Lietuvo-
je nėra daug. Tačiau viešumoje krikš-
čioniškumas ar „krikščionys“ dažnai 
demonizuojami kaip tarsi paskutinis 
vertybiškai represyvus totalinis basti-
onas demokratinėje valstybėje. Krikš-
čioniška vieša pozicija siejama su noru 
drausti žmonėms gyventi kaip jie nori 
ir kontroliuoti valstybines ar visuome-
nės institucijas. Tereikia prisiminti 
atvejį su Žurnalistų etikos komisija, 
kurioje projektuojamas katalikų vys-
kupų atstovavimas, regis, buvo politi-
kų nesuderintas su pačiais vyskupais. 
Dėmesio vertas klausimas, ar krikš-
čionys, Bažnyčia ar Bažnyčios siekia 
užvaldyti, kontroliuoti ir represyviai 
kitų grupių atžvilgiu valdyti nepri-
klausomą Lietuvos valstybę? O gal-
būt su tuo siejamos ydos glūdi ne tiek 
krikščioniškoje pozicijoje, kiek dabar-
tinėje valstybėje ir jos polinkyje valdy-
ti ir kontroliuoti dalykus, į kuriuos ji 
kištis neturėtų?

Sociologas Mažvydas Jastramskis, 
neseniai panašiai klausdamas paste-
bėjimuose „Apie religiją, homo sovie-
ticus ir Lietuvą“, atkreipė dėmesį, kad 
neva didelė konservatyvaus religin-
gumo įtaka politiniams sprendimams 
susijusi ne tiek su visuomenės reli-
gingumu, kiek su tam tikru žmogaus 
galvojimu: „Nereikia maišyti konser-
vatyvumo, kaip ideologijos, ir polin-
kio į autoritarizmą“. Kaip argumentą 
jis pateikia sąlygiškai menką visuo-
menės religingumą, nedidelį skaičių 
praktikuojančių žmonių bei krikščio-
niškai angažuotų stiprių politinių par-
tijų nebuvimą. Tai jį veda prie išvados, 

kad „negalima į vieną kokteilį suplak-
ti krikščionybės ir autoritarizmo. Taip 
darant, netiksliai įvertinami tiek pa-
tys krikščionys, tiek žmonės, pasižy-
mintys autoritarinėmis nuostatomis“. 
Šios įžvalgos labai įdomios ir vertos to-
lesnių plėtojimų. Tačiau vis dėlto auto-
rius be reikalo atsiriboja nuo krikščio-
nių santykio su autoritarizmu. 

Žvilgsnį, pastebėjusį, kad Lietuvoje 
labai silpnas politinis organizavima-
sis, galėtume pakreipti ir kita kryp-
timi. Jei Lietuvoje egzistuotų stip
ri krikščionių partija ar partijos, tai 
autoritarinės nuostatos galbūt būtų 
dar stipriau išreikštos. Kūdikio susi-
laukusios netekėjusios merginos, kaip 
pasitaikydavo prieš keletą dešimtme-
čių Airijoje, o gal ir kitose šalyse, būtų 
įdarbinamos sunkiems priverstiniams 
darbams vienuolynuose dirbti, kūdikį 
iš jų atimant ir atiduodant įvaikinti. 

Tokios nuostatos su evangeliniu mo-
kymu neturi daug ko bendra. Dabar-
tiniai politikai ar aktyvūs krikščio-
niškieji kovotojai sakytų, kad lengva 
buvę apaštalams, kurie keliavę iš vie-
tos į vietą ir kuriems nereikėję dirbti 
atsakingais pareigūnais, veikti kaip 
politikams, orientuotiems į rinkėjų 
nuotaikas bei privalantiems ginti tra-
dicines vertybes bei visuomenės mora-
linius pagrindus. Tad su autoritariniu 
galvojimu sąsajų čia esama, ir verta 
svarstyti, kokia šio auto-
ritarizmo kilmė, bei ką čia 
veikia krikščioniškumas.

Su krikščionybe sieja
mas autoritarizmas kyla 
iš to, kad siekiama sude
rinti du skirtingus da-
lykus: krikščioniškąjį 
tikėjimą ir visuomenės vi-
suotinumo ar bendrumo 

idėją. Visuomenės visuotinumo idėja 
esmiškai remiasi liberaliais principais, 
kurių teoriniam radimuisi didžiausią 
įtaką padarė Johnas Locke‘as bei vė-
lesni jo kolegos. Visuomenės visuoti-
numas buvo grįstas visų žmonių lygia 
teise į laisve, iš čia plaukiančiomis ly-
giomis teisėmis bei visų lygia atsako-
mybe prieš įstatymus. Remiantis tokiu 
pagrindu, galima sukurti visuomenės 
bendrumą, kai visi yra tam tikrais at-
žvilgiais lygūs. 

Liberalioji lygybės ir visuotinumo 
idėja dažnai esti visai be reikalo kriti-
kuojama iš krikščioniškų ar „krikščio-
niškų“ pozicijų kaip visas moralines 
nuostatas traktuojanti lygiai. Be reika-
lo kritikuojama todėl, kad pradinė idė-
ja apie lygybę ir visuotinumą yra ana-
pus moralinių pozicijų, ji paliečia tik 
labai siaurą žmogaus veikimo ir visuo-
menės funkcionavimo pusę: tam tikrus 
būtinuosius pagrindus, kad visuome-
nė apskritai veiktų kaip tokia, kurio-
je žmonės gali jaustis saugūs ir laisvi.

Problemų randasi, kai krikščionys 
politikai bei aktyvistai atvirai ar ne-
mačiomis perima šią liberaliąją idėją. 
Tada jie ją perpina su mintimi apie vi-
suomenės individą kaip krikščionišką-
jį žmogų bei jam tikėjimo keliamą už-
davinį gyventi krikščioniškai vertingą 
gyvenimą ir tobulėti. Nuo šio visuo-
menės pavidalo netoli iki minties apie 

visuomenę, kurioje lygiai 
visiems privalomas tiks-
las dvasiškai, moraliai ir 
visuomeniškai tobulėti, ir 
kurioje atsakingos insti-
tucijos turi instrumentus 
kovoti su to nedarančiais 
ir nepaisančiais. Krikš-
čioniškasis autoritariz-
mas ir randasi tuomet, 
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akademybė

kai krikščionys, tarsi ir patys to ne-
jausdami, perima liberaliosios valsty-
bės idėją bei ją stengiasi paversti Vi-
suotinės Bažnyčios žemėje tikrove. 
Paradoksas čia tas, kad tai darydami 
krikščionys kritikuoja liberaliuosius 
principus kaip tarsi iškraipančius tei-
singos valstybės idėją. Nors iš tiesų 
krikščioniškų nuostatų perpynimas su 
liberaliais principais jas ir iškraipo.

XX a. totalitarizmai atskleidė, kaip 
pavojinga valstybę statyti ant bendrų 
idėjinių pamatų. Nacizmo atveju ta 
idėja buvo tauta ir jos tobulėjimo bei 
gerovės perspektyva. Sovietinio bolše-
vizmo atveju tai buvo nuskriaustųjų 
klasė, jų gerovė bei idealios laimingų-
jų visuomenės sukūrimo tikslas. Nei 
viena, nei kita idėja iš pradžių nebuvo 
baisios ir atgrasios. Tačiau jų viena-
reikšmis susiejimas su valstybe sukū-
rė monstrus. Gražios bei tarsi savaime 
teisingos idėjos leido išplėsti valstybės 
veikimo ribas, leido jai kištis į žmonių 
asmeninius gyvenimus, jų pasirinki-
mus, galiausiai – ir atrinkti (ne)tinka-
mus žmones idėjai įgyvendinti, kitus 
nurašant į žmonijos broką ar nukrei-
piant į papildomą perdirbimą. Kelias 
į jų visišką pergalę veda per nuolatinę 
prievartą („revoliuciją“) kitų idėjų at-
žvilgiu. Kaip 1924 m. dar vis Lenino 
idėją kartojo Stalinas: „Proletarinė re-
voliucija, jos judėjimas, jos užmojis, jos 
laimėjimai įsikūnija tik per proletaria-
to diktatūrą“.

Valstybę taip pat pavojinga staty-
ti ir ant vieningos krikščioniškosios 
idėjos. Galime nesunkiai prognozuo-
ti, kas įvyktų, jei juos padėtume po 
liberaliąja demokratija. Būtų kuria-
mos valstybinės programos, šią idėją 
sukonkretinančios iki aiškių priemo-
nių. Valstybės administracinis apara-
tas perimtų šias priemones ir jas de-
talizuotų iki konkrečių instrukcijų bei 
pradėtų įgyvendinti. Būtų iš esmės 
pertvarkyta švietimo sistema, visas 
turimas priemones ir instrumentus 
nukreipdama tam, kad būtų formuo-
jami teisingi krikščionys. Krikščionys 
anksčiau ar vėliau neabejotinai sukil-
tų prieš tokią valstybę, ir, žinia, taptų 
jos persekiojami.

Liberaliosios valstybės principų at-
radimas, o vėliau ir tokių valstybių 
kūrimasis buvo didelė nauda ir laimė-
jimas krikščionims. Ją ir sukūrė patys 
krikščionys savo patogumui. Tai lei-
do užbaigti XVI a. prasidėjusius reli-
ginius karus. Jei nebūtų buvę sutarta 
dėl bendro gyvenimo principų, ir ka-
rai būtų tęsęsi, galbūt už šimto metų 
galiausiai būtų nugalėję „teisingieji“ 
krikščionys, visą Europą, jei kas iš jos 
dar būtų likę, paėmę į savo rankas bei 
sukūrę vieningą krikščionišką politi-
nę tvarką. Todėl politinio sugyvenimo 
būdo atradimas buvo didelis pasieki-
mas, net jei jis ir nebuvo įgyvendintas 
iš karto ar sklandžiai. Anuomet būti-
nybė susitaikyti su tuo, kad reikės gre-
ta ir taikiai gyventi su „klaidatikiais“ 
krikščionimis, „eretikais“, galėjo at-
rodyti kaip teisingų krikščioniškųjų 
principų išdavystė, šiandiene kalba – 
„liberalizmas“. 

Šie svarstymai nesiekia kaip dide-
lės gėrybės ginti ar liaupsinti libera-
liosios valstybės ar jos lietuviškojo 
varianto. Žvelgiant iš krikščioniškų 
pozicijų, valstybė yra neišvengiamas 
blogis ir pavojingas gėris tuo pat metu. 
Neišvengiamas blogis, nes valstybė 
nėra „Dievo valstybė“, idealiai politi-
koje galinti realizuoti krikščionišką-
jį gėrį. Ji yra pavojinga, nes krikščio-
nys gali pasiduoti iliuzijai, kad ji tokia 
galėtų tapti bei mėginti politinėmis 
priemonėmis įgyvendinti teisingą 
idėją. Tai galiausiai atsigręžtų prieš 
pačius krikščionis, nes nuvestų prie 
neišsprendžiamų vertybinių sankirtų  
ir kovos.

Liberaliajai valstybei, kuri prieš 
kelis šimtus metų gimė kaip trapus 
darinys siekiant nesutaikomybių tai-
kos, kyla toks pavojus išsigimti. Jis 
glūdi labai patrauklioje pagundoje vi-
suotinai politiškai realizuoti vertybi-
nį aiškumą. Tai reiškia įsileisti į savo 
pagrindą kokią gražią ir tarsi nekenks-
mingą idėją, kuriai pripažįstamas vi-
suotinis reikšmingumas bei teisė re-
presuoti visas kitas idėjas. Tokia idėja 
šiandien yra specifiškai suvokiamos 
žmogaus teisės. Ji pavojinga ne todėl, 
kad esama žmonių, ginančių įvairių 

grupių žmonių specifines teises. Blogis 
randasi, kai valstybė prisiima pareigą 
ginti ne visiems žmonėms svarbias tei-
ses (žodžio laisvę, teisę apsiginti teis-
me ir pan.), bet ir tam tikrų grupių tei-
ses. Diskusija dėl homoseksualų teisių 
valstybinio gynimo susilaukia prieš-
priešinio krikščioniško atsako, kad 
valstybė turėtų prioritetizuoti krikš-
čioniškas vertybes. Tačiau iš tiesų to-
kio pobūdžio diskusija atskleidžia, 
kiek giliai valstybė Lietuvoje kišasi ir 
reguliuoja žmonių privatų gyvenimą. 
Čia ir atsiskleidžia „autoritarizmo“, 
siejamo su krikščioniškumu, šaknis. 
Lietuvos įstatymuose esama įtvirtin-
tų su žmogaus privačiu gyvenimu, jo 
vertybėmis susijusių nuostatų, kurios 
yra atvirai ar latentiškai krikščioniš-
kos, kad ir tradicinės šeimos sampra-
ta. Kita vertus, pastaraisiais metais 
viešumoje vis garsesnės kitas verty-
bines pozicijas išreiškiančios nuosta-
tos, siekiančios turėti daug tvirtesnes 
pozicijas valstybės pamate bei dėl jų 
vis aktyviau kovojančios. Į šią kovą įsi-
leidusiems krikščionims, jaučiantiems 
netvirtą bendrą visuomenės palaiky-
mą, telieka užimti gynybinę bekom-
promisę, o kai kada – ir desperacinę 
poziciją. Kova tik prasideda. Visuome-
nės krikščioniškumo statistika, jei ji 
nesikeis, leidžia prognozuoti, jog ji gali 
baigtis ne krikščionių naudai. Tuomet 
šiandien vis dar pastebimi krikščioniš-
ki vertybiniai elementai valstybės sta-
tinyje būtų pakeisti kitais. 

Lietuvos krikščionims daug toliare-
giškiau būtų kovoti ne tiek prieš nau-
jas „gražias idėjas“, kiek už valstybę, 
kuri taptų kuo mažiau vertybiškai au-
toritarinė. Reiškia, ji kuo mažiau po-
litinėmis bei administracinėmis prie-
monėmis reguliuotų žmonių privatų 
gyvenimą: išvaduotų mokyklas iš vai-
kų valstybinio vertybinio auklėjimo, 
nekontroliuotų viešos žodžio laisvės 
primesdama vertybinį tolerantišku-
mą, tačiau taip pat – ir nenurodinė-
tų, kaip, su kuo ir kur tuoktis, nekla-
sifikuotų santuokų pagal jų didesnį ar 
mažesnį vertingumą valstybei ir pan. 
Net jei tai ir reikštų šiuo metu sunkiai 
įsivaizduojamą kultūrinį lūžį. 	
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ATmINTIS

dėL 1863 m. sukiLėLių PaLaidojimų 
Gedimino kaLne

tarp istorinio fakto ir literatūrinės fikcijos

Aldona Prašmantaitė

Paminklų ir atminimo lentų Lietuvoje iki šiol palyginti 
negausiai tesulaukęs 1863 m. sukilimas pastaraisiais 
metais šiuo požiūriu patiria savą renesansą. Akivaizdu, 
kad prie tokio sukilimo paveldo suaktualinimo ženkliai 
bus prisidėjusi jubiliejinė sukaktis, Lietuvoje minėta 
valstybiniu lygmeniu: 2013 
m. buvo paskelbti Sukili-
mo metais. Tikėtina, kad 
įvairiose Lietuvos vietovė-
se sukilimui ir sukilėliams 
atminti pastatytų pamin-
klų ir atidengtų atminimo 
lentų registras bus sudary-
tas, o sukilimo įpaminklini-
mo tema Lietuvoje netruks 
sulaukti deramo istorinės 
atminties tyrėjų dėmesio1. 
Šiame straipsnyje, remian-
tis istoriografija ir archy-
viniais šaltiniais, siekiama 
aptarti sukilimo įpaminkli-
nimą Vilniaus mieste, susi-
telkiant ties jubiliejinės su-
kakties inspiruotais ir kol 
kas neįgyvendintais su-
manymais naujai įamžinti 
vieno iškiliausių sukilimo 
vadų to meto Lietuvoje – Konstantino Kalinausko – at-
minimą. Sukilėlių atminties įpaminklinimo Gedimi-
no kalne istorinės rekonstrukcijos kontekste keliamas 
klausimas apie istorinio fakto ir literatūrinio pasakoji-

mo vaidmenį plėtojantis visuomenės atminties naraty-
vui. Kiek apskritai istorinių bei archeologinių šaltinių 
duomenys yra (ne)svarbūs įpaminklinant konkretaus 
įvykio, reiškinio, asmenybės etc. atminimą, kurį akty-
vioji visuomenės dalis mano esant tikslinga išsaugoti 

ateities kartoms?
Baltarusių visuome-

nės veikėjams 2013 m. 
susirūpinus nepakanka-
mai ir ne visada deramai 
įamžintu sukilimo vadų 
Zigmanto Sierakausko, 
Kalinausko atminimu 
Vilniuje (antai Lukiš-
kių aikštėje nuo sovie-
tinių laikų esančioje at-
minimo lentoje nurodyti 
klaidingi Kalinausko 
gimimo metai)2, netru-
ko rastis manančių, kad 
Kalinausko atminimas 
Vilniuje įpaminklintas 
nepakankamai (nepai-
sant, kad jo vardu pava-
dinta gatvė, o 1994 m. 
atidengtas ir bareljefas 
ant buvusio Dominikonų 

vienuolyno išorinės sienos). Iniciatyvos pastatyti/atsta-
tyti Kalinauskui skirtą kryžių Gedimino kalne, teigiant 
ten esant jo kapavietę, ėmėsi Gudų kultūros draugija 
Lietuvoje3. Pastebėtina, kad teiginys apie 1863 m. su-

1 sukilimo atminimo įpaminklinimas Lietuvoje, glaustai analizuojant 
skirtingas sukilimo interpretacijas paskirais laikotarpiais, lietuvių isto-
riografijoje pirmąkart problema suformuluota ir aptarta: darius staliū-
nas, Savas ar svetimas paveldas? 1863–1864 m. sukilimas kaip lietuvių 
atminties vieta, Vilnius: mintis, Lietuvos istorijos institutas, 2008.

2 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos (uRm) 2013 m. 
lapkričio 7 d. raštas Lietuvos istorijos institutui (Lii) „dėl pasiūlymo 
įamžinti 1863 m. sukilimo vadus“ su pridėta Baltarusijos opozicijos 
lyderių 2013 m. spalio 8 d. rašto Lietuvos užsienio reikalų ministrui 
kopija; Lii direktoriaus 2013 m. lapkričio 18 d. raštas uRm su pridėta 
šio straipsnio autorės parengta pažyma „dėl siūlymo iš naujo įamžinti 

1863 m. sukilimo vadų k. kalinausko ir Z. sierakausko atminimą Lukiš-
kių aikštėje“, in: Lietuvos istorijos instituto archyvas.

3 Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014 m. sausio 18 d. 
raštas „dėl pasitarimo, skirto k. kalinausko atminimo įamžinimui ant 
Gedimino kalno“ Lii; Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato di-
rekcijos 2014 m. kovo 26 d. raštas Lii direktoriui dėl prašymo parengti 
istorinę pažymą apie k. kalinausko ir kitų sukilėlių palaidojimą Gedi-
mino kalne; Lii direktoriaus 2014 m. gegužės 12 d. raštas Vilniaus pilių 
valstybinio kultūrinio rezervato direkcijai su pridėta šio straipsnio auto-
rės parengta pažyma, in: Lietuvos istorijos instituto archyvas.

Zigmantas sierakauskas. 
nežinomo autoriaus 
fotografija. XiX a. šiaulių 
„aušros“ muziejus. 
iš https://www.flickr.com/
photos/siauliai_ausros_
museum/sets

konstantinas kalinauskas. achilo 
džiuzepės Bonoldžio fotoateljė. 
apie 1862 m. šiaulių „aušros“ 
muziejus. iš http://www.limis.
lt/detali-paieska/perziura/-/
exhibit/preview/3061909?s_
id=Qed8Qepn22agjxyx&s_
ind=1176&valuable_
type=eksPonatas
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bausmes – manoma čia galėjus stovėti kartuves. Sušau-
dymo vieta galėjo būti arčiau Tauro kalno šlaito arba 
šalia Šv. Apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios buvusių 
kapinių tvoros7. Neatmestina, kad kartuvės ar stulpas, 
prie kurio būdavo rišamas myriop pasmerktasis, kas-
kart būdavo statomi vis kitoje aikštės vietoje.

Egzekucijos Lukiškių aikštėje vykdytos remiantis 
Rusijos imperijos kariniu Baudžiamuoju kodeksu. Str. 
549uoju reglamentuota, kad mirties bausmę įvykdžius, 
kūnas užkasamas egzekucijos vietoje (duobė iškasa-
ma prieš vykdant bausmę)8. Pastebėtina, kad Kodekso 
straipsniais buvo gana smulkiai reglamentuota egze-
kucijos procedūra ir eiga, tik neaišku, kiek griežtai to 
laikytasi. Taigi įstatymo raidė nėra pakankamas argu-

kilėlių palaidojimus Gedimino kalne istoriografijoje, ne-
paisant mėginimų jį paneigti kaip nepagrįstą dar XX a. 
penkto dešimtmečio pradžioje, sėkmingai funkcionuoja 
jau ne vieną dešimtmetį kaip atseit archeologinių tyri-
mų duomenimis argumentuotas istorijos faktas. Antai 
profesionaliai parengtos dvikalbės studijosžinyno apie 
Vilniaus paminklų kaitą autoriai, remdamiesi literatū-
ra, teigia, kad Pirmojo pasaulinio karo metais ant kal-
no vykdant kasinėjimus buvę atrasti 1863 m. nužudytų 
sukilėlių kūnai ir toje vietoje 1917 m. buvęs pastatytas 
paminklas4. Taigi sukilėlių kapavietė, – tiesa, neakcen-
tuojant, kad čia palaidotas ir Kalinauskas, – jau buvo 
įpaminklinta. Pasakojimas apie Kalinausko kapą Gedi-
mino kalne pastaraisiais metais skleidžiamas itin inten-
syviai. Kirylas Atamančykas, informacinio leidinio apie 
gudišką paveldą Vilniaus mieste autorius5, Gedimino 
kalną žymi kaip Kalinausko kapo vietą. Tiesa, su tam 
tikra išlyga, nes, pasak Atamančyko, „šiuo metu nėra 
tiksliai žinoma, kur palaidotas anticarinio 1863 metų 
sukilimo vadas Kostas Kalinauskas“. Ir čia pat patiki-
na, kad „daugelis mokslininkų mano, kad jo kapas yra 
ant Pilies kalno Vilniuje“6. Pakankamas įrodymas Kali-
nauską buvus palaidotą Gedimino kalne Atamančykui 
yra ant kalno buvęs kryžius 1863 m. sukilėliams. Tad 
gal iš tikro Gedimino kalnas yra Kalinausko amžinojo 
poilsio vieta, kurią, turint omenyje jo vaidmenį sukili-
me, derėtų įamžinti?

dėL kaLinausko iR kitų sukiLėLių 
eGZekuCijų Lukiškių aikštėje Bei jų 

PaLaidojimų

Kalinauskas buvo suimtas 1864 m. vasarį. Kalin-
tas Vilniuje, kalėjimu paversto buvusio Dominikonų 
vienuolyno celėse. Karo lauko teismo nuteistas mirti. 
Nuosprendis įvykdytas tų pačių metų kovo 10/22 d. – 
generalgubernatoriaus Michailo Muravjovo nurodymu 
pakartas Lukiškių aikštėje. Tai buvo paskutinė Ru-
sijos imperijos vietos valdžios vykdytų sukilėlių egze-
kucijų Vilniuje. Žinoma, kad 1863 m. birželį – 1864 m. 
kovą mirties bausmė (už dalyvavimą sukilime) paka-
riant arba sušaudant Lukiškių aikštėje buvo įvykdyta 
daugiau nei dvidešimčiai asmenų (pirmoji egzekucijos 
auka buvo kunigas Stanislovas Išora). Egzekucijos vie-
ta aikštėje nėra lokalizuota. Istoriografijoje iki šiol vy-
rauja nuomonė apie dabartinėje Aukų gatvėje ir Teis-
mo rūmų teritorijoje sukilimo metais vykdytas mirties 

dėL 1863 m. sukiLėLių PaLaidojimų Gedimino kaLne

4 Vilniaus paminklai: Kaitos istorija, sudarė eglė mikalajūnė, Rasa an-
tanavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2012, p. 136.

5 kirylas atamančykas, Беларускiя старонкi Вiльнi / Vilniaus gudų 
puslapiai: Ля вытокаў незалежнай Беларусі (cярэдзіна XIX – першая 
палова XX ст.) / Prie nepriklausomos Gudijos ištakų (XIX a. vidurys – 
pirmoji XX a. pusė), Vilnius, 2012, p. 3, in: http://vilnia-by.com/files/
niezal_s.pdf.

6 Ibid., p. 22.

7 Vytautas jogėla, „Lukiškių sociotopografija (1831–1918 m.): nuo 
pakraščio centro link“, in: Lukiškės: nuo priemiesčio iki centro (XV a. – 
XX a. pradžia): kolektyvinė monografija, Vilnius: diemedžio leidykla, 
2008, p. 235–237.

8 Свод военных постановлений, d. 5: Устав военно-уголовный, kn. 2, 
СанктПетербуг: В Типографии Второго Отделения Собственной Его 
Императорского Величества Канцелярии, 1859, p. 145–146.

1863 m. sukilėliai. Walery Rzewuskio fotografija. 
iš Leszeko machniko knygos Fotografie powstańców 

styczniowych (Wrocław, 2002)
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mentas tvirtinti, kad sukilėlių egzekucijos vieta Lu-
kiškių aikštėje yra ir jų kapavietė. Krokuvoje leistas 
dienraštis Czas sekmadieniniame 1863 m. birželio 14 d. 
numeryje publikavo pranešimą apie Vilniuje vykdomas 
egzekucijas. Inicialais pasirašytos žinutės autorius in-
formuoja apie birželio 9 d. Lukiškių aikštėje įvykdytą 

mirties bausmę Kauno vaivadijoje veikusiam sukilėlių 
vadui Boleslovui Kolyškai, detaliai aprašo pačią egze-
kuciją, konstatuodamas, kad kūnas buvęs paliktas ka-
boti kartuvėse iki nakties9. Turint omenyje, kad mirties 
bausmes sukilėliams Vilniuje inicijavęs generalguber-
natorius Muravjovas egzekucijas vertino kaip paveikų 
sukilimo malšinimo elementą, manytina, kad ir kitų 
Lukiškių aikštėje sušaudytų ir pakartų sukilėlių ar su-
kilimo šalininkų kūnai taip pat galėjo būti užkasami ne 
iš karto. Akivaizdu viena – palaikai nebuvo atiduodami 
artimiesiems. Viena kita išimtis galėjo pasitaikyti. An-
tai Bernardinų kapinėse Vilniuje yra 1863 m. gruodžio 
21 d. / 1864 m. sausio 2 d. Lukiškių aikštėje pakarto 
Kalinausko bendražygio, nuo 1863 m. rugpjūčio Vil-
niaus miesto sukilėlių komisaro Ignoto Zdanavičiaus 
(Ignacy Zdanowicz, 1841–1864) kapas. Ar pastarasis 
antkapis yra tik kenotafas, ar žymi ir palaidojimo vietą, 
nėra tirta. Tad iki šiol šiuo klausimu nuomonės skiria-
si. Kolektyvinėje monografijoje apie Vilniaus Bernar-
dinų kapines publikuojamos Zdanavičiaus biogramos 

autoriai linkę manyti, kad jo palaikų čia nėra10. Tačiau 
toje pačioje knygoje spausdiname Kšištofo Tolkačevskio 
straipsnyje Zdanavičiaus antkapio epitafija aptariama 
šiose kapinėse palaidotų kovotojų už laisvę antkapių 
kontekste ir palaidojimas nekvestionuojamas11. Apie 
Lukiškių aikštėje nužudytų sukilėlių palaidojimus do-

kumentais ar amžininkų at-
siminimais grįstų duomenų 
bent iki šiol nerasta.

Nežinoma egzekucijų Lukiš-
kių aikštėje aukų kapo vieta 
inspiravo ne vieną pasakoji-
mą apie galimus palaidojimus 
įvairiose miesto vietose. Tarp 
amžininkų plito įvairiausi: 
nuo gandų apie egzekucijų 
aukų užkasimą čia pat buvu-
siose senosiose šv. Jokūbo ka-
pinėse, kuriose jau kurį laiką 
nebuvo laidojama, iki pasa-
kojimų, kad laidota ortodok-
sų ar Rasų kapinėse. Tačiau 
niekam iš amžininkų nieko 
tik ro sužinoti nepavyko12. Pa-
žymėtina, kad Vilniaus atve-
jis čia nebuvo išskirtinis – ir 
buvusios Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės, ir Lenkijos 

Karalystės žemėse 1863 m. sukilimo egzekucijų aukų 
palaidoti artimiesiems nebuvo leidžiama13. Neatskleis-
ta Lukiškių aikštės egzekucijų aukų kapavietės paslap-
tis tapo nemenku iššūkiu sukilėlių ainiams – nesiliauta 
spėlioti apie galimas palaidojimo vietas ir ieškoti suki-
lėlių kapo. Bėgant metams visuomenėje tolydžio vis la-
biau ėmė įsitvirtinti nuomonė apie sukilėlių palaidoji-
mus Plikajame (Trijų Kryžių) ir Pilies (dab. Gedimino) 
kalne.

sukiLėLių kaPaVietės  
tRijų kRyžių kaLne VeRsija

Žinia apie egzekucijų Lukiškių aikštėje aukų palai-
dojimus Trijų Kryžių kalne, paremta esą patikimų šio 
įvykio dalyvių liudijimu, XX a. pirmame dešimtme-
tyje buvo paviešinta spaudoje. Tai pirmas ir kol kas 
vienintelis žinomas iš pirmo žvilgsnio labai informa-
tyvus pasakojimas. 1906 m. Sankt Peterburge vietos 
lenkų bendruomenė išleido rašytojai Elizai Ožeškienei 

aLdona PRašmantaitė

michailas muravjovas-korikas Vilniuje. iliustracija iš Album powstania styczniowego 
1863–1913 (Lwów, 1913)

9 Czas, 1863-06-14, nr. 133, p. 3.
10 Vilniaus bernardinų kapinės, 1810–2010, sudarytoja Vida Girinin-

kienė, Vilnius: Versus aureus, 2010, p. 413.
11 kšištof tolkačevski, „mirusiojo atminimas antkapinio paminklo už-

raše“, in: Vilniaus bernardinų kapinės, p. 218.
12 józef Ziemacki, „Góra trzykrzyska w Wilnie (kartka z dziejów 

powstania 1863 r.)“, in: Jako lecące na wyraj żórawie... Elizie Orzeszko-
wej Polacy z nad Newy, Petersburg: drukarnia trenke i Fusnot, maksy-
miljanowski zaułek, nr. 13, 1906, p. 66.

13 tadeusz swat, Gloria victis: Mogiły poległych z okresu powstania 
styczniowego 1863–1864 roku na ziemiach polskich, Pruszków: ajaks, 
przy współpracy Fundacji na Rzecz tradycji artylerii, 2004, p. 13.
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(Orzesz kowa) pagerbti skirtą straipsnių rinkinį, kuria-
me buvo ir tuomet gydytoju mieste prie Nevos dirbusio 
Juozapo Ziemackio (Józef Ziemacki, 1856–1925), būsi-
mojo Vilniaus universiteto profesoriaus, tekstas apie 
Rusijos imperijos vietos administracijos nurodymu Vil-
niuje sušaudytųjų ir pakartųjų už dalyvavimą sukilime 
palaidojimus14. Gydytojas, kurio dėdė kunigas Raimun-
das Ziemackis (Rajmund Ziemacki, 1810–1863) buvo 
viena pirmųjų Lukiškių aikštėje vykdytų egzekucijų 
aukų, pasidalijo iš vieno savo paciento namų darbinin-
kės išgirsta intriguojančia istorija. Rašoma, kad išsiaiš-
kinusi gydytoją esant artimą 1863 m. Vilniuje sušau-
dyto kunigo giminaitį, moteris prisipažino, jog ji kilusi 
iš Lietuvos ir sukilimo metais, būdama jaunutė našlai-
tė, buvusi sužieduota su jaunu rusų žandaru, už kurio 
vėliau ir ištekėjusi. Kadangi jos sužieduotiniui pagal 
pareigas buvo privalu dalyvauti Lukiškių aikštėje vyk-
dytose egzekucijose, ji taip pat jas stebėdavusi (sic!). Ku-
nigo Ziemackio ir tą pačią dieną sušaudyto Alberto Las-
kavičiaus (Laskowicz alias Laskowski) mirtis ją labai 
sukrėtusi, tad panorėjusi dalyvauti ir juos palaidojant. 
Sušaudytųjų kūnai iš karto po egzekucijos buvo įmes-
ti į šalia stulpų iškastas duobes, 
užpilti žemėmis, kurios čia pat 
išlygintos. Kadangi jos sužieduo-
tiniui buvo pavesta pasirūpinti 
naktį palaikus palaidoti, ji ėjusi 
kartu. Tad savo akimis mačiusi, 
kaip palaikai buvo iškasti, sudė-
ti į iš neobliuotų lentų sukaltus 
karstus ir išvežti iš aikštės link 
Antakalnio, o iš čia – į Trijų Kry-
žių kalną, kurio pačioje viršūnė-
je, šiaurinėje įtvirtinimų pusėje, 
jau buvo parengtos kapavietės. 
Tuo metu jai atseit dingtelėju-
si mintis, kad jos įsidėmėta pa-
laidojimo vieta kada nors kam 
nors galės labai pasitarnauti. 
Naktis dėl žvaigždėto dangaus 
buvusi šviesi ir tai jai leido gerai 
aplinkoje susiorientuoti – pie
tinėje pusėje, atseit, augo trys 
medžiai, o priešais juos stovėję 
trys aukšti kryžiai. Įsidėmėju-
si, kad nuo kryžiaus septyniolikos žingsniu atstumu 
šiaurės kryptimi buvęs palaidotas kunigas Ziemackis, į 
kairę nuo jo – Laskavičius. O prieš porą dienų Lukiškių 
aikštėje sušaudyto kunigo Išoros kapas, kaip išsiaiški-
nusi, buvęs į kairę nuo kunigo Ziemackio palaidojimo 

vietos. Lukiškių aikštėje vėliau nužudytųjų kūnai esą 
taip pat buvę palaidoti Trijų Kryžių kalne. Įvykių liu-
dytojos pasakojimu Ziemackis, kaip rašo, nesuabejojo ir 
ilgai nedelsdamas nuvyko į Vilnių. Žingsniais išmatavo 
paminėtus atstumus Trijų Kryžių kalno viršūnės aikš-
telėje. Paaiškėjo, kad nuo tos vietos, kur stovėjo kryžiai 
(Ziemackiui atskaitos tašku tapo pasakojime minėti 
priešais kryžius augę trys medžiai, nes kryžių jo lanky-
mosi metu jau nebuvo) buvo lygiai tiek žingsnių, kiek 
ir nurodė pasakotoja.

Ziemackis rašo pasakojimą išgirdęs 1889 m., tačiau 
spausdinti tuo metu nedrįsęs, atseit dėl cenzūros. Ar 
tuo metu apskritai su kuo ta žinia pasidalijo, neaišku. 
Išsamesnių tyrimų reikėtų norint atsakyti ir į klausimą, 
kiek plačiai pasklido informacija apie sukilėlių kapavie-
tę, paviešinus ją spaudoje. Viena aišku, kad amžininkai 
palaidojimų Trijų Kryžių kalne nekvestionavo. Tačiau 
XX a. pradžioje Trijų Kryžių kalnas buvo laikomas jau 
tik viena sukilėlių palaidojimų vietų. Tai sugestijuoja ir 
istoriko mėgėjo, gydytojo Vladislovo Zahorskio (1858–
1927), ne vieno leidimo sulaukusio vadovo po Vilnių 
autoriaus, pirmieji tekstai. 1904 m. išleistuose Adomo 

Honorijaus Kirkoro plunksnai priklausančio vadovo po 
Vilniaus miestą15 papildymuose Zahorskis rašė, kad su-
kilimo metais aikštėje vykdytų egzekucijų aukų kūnai 
būdavę įmetami į šalia kartuvių iškastą duobę, o naktį 
išvežami į Pilies ar Trijų Kryžių kalną, kur, dalyvaujant 

dėL 1863 m. sukiLėLių PaLaidojimų Gedimino kaLne

juozas Čechavičius. Lukiškių aikštė. 1860. Fotografija

14 józef Ziemacki, op. cit., p. 65–69.
15 [adam Honory kirkor] jan ze Śliwina, Przechadzki po Wilnie i jego 

okolicach, Wilno: drukarnia antoniego marcinowskiego, 1856; pirmas 

vertimas į lietuvių kalbą išleistas XX a. paskutinio dešimtmečio pradžio-
je – adomas Honoris kirkoras, Pasivaikščiojimai po Vilnių ir jo apylin-
kes, iš lenkų kalbos vertė kazys uscila, Vilnius: mintis, 1991.
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žandarų karininkui, palaidojami16. Pirmajame, 1910 m. 
išspausdintame Vadovo po miestą leidime Zahorskis, 
rašydamas apie egzekucijų Lukiškių aikštėje aukų pa-
laidojimus, nenurodydamas šaltinio iš esmės pakartojo 
Ziemackio paskelbtus faktus, pastebėdamas, kad yra 
žinoma, jog Trijų Kryžių kalno viršūnėje, 17 žingsnių į 
šiaurę nuo čia augančių topolių yra palaidotas 1863 m. 
gegužės 24 d. / birželio 3 d. Lukiškių aikštėje sušaudy-
tas kunigas Ziemackis17. Patikindamas, kad kunigas 
Ziemackis tikrai buvo čia palaidotas, apie kitų sukilėlių 
palaidojimus Trijų Kryžių kalne Zahorskis neužsimena 
ir nurodo, kad kiti sukilėliai buvo laidoti Pilies kalne. 
Pasak Zahorskio, tarp kitų Pilies kalne buvęs palaido-
tas ir Sierakauskas18.

Primintina, kad sukilimo metais ir Pilies, ir Trijų 
Kryžių kalnas priklausė Vilniuje imperatoriaus nuro-
dymu dar 1831 m. pradėtos statyti tvirtovės teritorijai. 
Tvirtovė apėmė ne tik Vilniaus pilis, bet ir dalį Botani-
kos sodo, Sluškų rūmus. Jos teritorija apėmė ir nedi-
delį plotą dešiniajame Neries krante, priešais Vilnelės 
žiotis. Šiek tiek žemiau, priešais Pilies kalną, tvirtovei 
priklausė plotas nuo upės kranto iki senųjų žydų ka-
pinių. Aplink visą teritoriją (išskyrus Sluškų rūmus) 
buvo iškasti 8 pėdų gylio (1 pėda – 30,48 cm) iki 15 pėdų 
pločio grioviai, už jų supilti 13,5 pėdos aukščio ir 15–20 
pėdų pločio apsauginiai pylimai, kuriuose įrengtos an-
gos pat rankoms19. Tvirtovės centras buvo įtvirtinimai 
Pilies kalne ir aplink jį (beje, katedrą kritišku atveju 
taip pat buvo numatyta paversti gynybiniu pastatu). 
Čia buvo supilti apsauginiai pylimai ir įrengtos angos 
patrankoms20. Prasidėjus 1863 m. sukilimui tvirtovės 
pylimai ir grioviai buvo atnaujinti, o visi tvirtovės pas-
tatai parengti gynybai. Trijų Kryžių kalne tuomet iški-
lo dar ir medinis barakas, talpinęs apie 100 kareivių, 
kurie, kaip ir visi kiti tvirtovėje stovėję kariuomenės 
daliniai, buvo kovinėje parengtyje. Peršasi prielaida, 
kad kaip ir patrankos, kareivių gyvenamas barakas 
veikiausiai buvo kalno viršūnėje. Taigi vien dėl higie-
ninių sumetimų labai abejotina, kad sukilėliai galėjo 
būti laidojami praktiškai po barako langais. Kovinė pa-
rengtis tvirtovėje buvo panaikinta 1865 m. Tais pačiais 
metais barakai Trijų Kryžių kalne taip pat nugriau-
ti. Pačią tvirtovę panaikinti Rusijos imperijos valdžia 
delsė. Tik po keliolikos metų, 1878 m. birželio 29 d., 
Aleksandras II pagaliau patvirtino Vilniaus tvirtovės 
panaikinimo projektą. Iki 1884 m. buvo nukasti pyli-

mai, grioviai užpilti žemėmis21. Trijų Kryžių kalnas iš 
tvirtovės sistemos buvo išbrauktas dar prieš tvirtovę  
panaikinant22.

Kada ant Trijų Kryžių kalno nuo XVII a. stovėję (vis 
atnaujinami) mediniai kryžiai, Ziemackio sutiktajai 
įvykių liudytojai pasitarnavę atskaitos tašku, padėjusiu 
įsiminti kapavietę, nunyko ar buvo nugriauti nėra tirta, 
tad literatūroje pateikiamos datos įvairuoja. Ziemackis 
cituotame straipsnyje rašo juos buvus nugriautus 1867 

aLdona PRašmantaitė

1863 m. sukilimo dalyvių, nubaustų mirties bausme, nuotraukos. 
Vinjetė. XiX a.

16 [Władysław Zahorski] W. L. F. Z., Pamiątki narodowe w Wilnie: 
Uzupełnienie przewodnika po Wilnie Kirkora, kraków: st. nowicki, 
1904, p. 30–31.

17 [Władysław Zahorski], Przewodnik po Wilnie, opracowany na 
podstawie najnowszych źródeł przez Władysława Zahorskiego, Wil-
no: nakład i Własność drukarni Wydawniczej józefa Zawadzkiego, 
[1910], p. 116. 

18 Ibid., p. 115.

19 Feliksas sliesoriūnas, „Gedimino aikštė Vilniuje“, in: Acta Historica 
Lituanica, 1980, t. 13, p. 19–20.

20 Ibid., p. 20.
21 napaleonas kitkauskas, Vilniaus pilys: Statyba ir architektūra, Vil-

nius: mokslas, 1989, p. 56–58.
22 Feliksas sliesoriūnas, op. cit., p. 47.
23 józef Ziemacki, op. cit., p. 68.
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24 Władysław Zahorski, op. cit., p. 116.
25 Pamiątka zbudowania i poświęcenia Trzech Krzyżów w Wilnie 

na Górze Trzykrzyskiej w roku 1916. Ostatnia przedśmiertna praca 
ks. prałata Jana Kurczewskiego, Wilno: druk. ks. a. Rutkowskiego, 
[1916], p. 27.

26 antai eglės mikalajūnės ir Rasos antanavičiūtės sudarytame leidi-
nyje Vilniaus paminklai: Kaitos istorija remiantis kurczewskiu rašoma, 
kad XVii a. pradžioje pastatyti kryžiai vis atstatomi išstovėję iki 1869 
m., tada nuvirto ir nebebuvo atstatyti; žr. Vilniaus paminklai: Kaitos is-
torija, p. 132.

27 Pamiątka zbudowania i poświęcenia Trzech Krzyżów w Wilnie, 
p. 28.

28 nijolė Lukšionytė-tolvaišienė, Antanas Vivulskis (1877–1919): Tra-
dicijų ir modernumo dermė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidyk-
la, 2002, p. 67–68.

ar 1868 m. kažkurio generalgubernatoriaus nurody-
mu23. Zavadzkis 1910 m. išleistame Vadove teigia, kad 
kryžiai buvo nugriauti 1863 m. generalgubernatoriui 
Muravjovui įsakius, o jų vietoje tuomet išaugę (auto-
riaus manymu, ne be žmogaus pagalbos) trys topoliai24. 
Janas Kurčevskis (Kurczewski) nurodo kryžius stovėjus 
iki 1869 m.25 Akivaizdu, kad pačioje XIX a. septinto de-
šimtmečio pabaigoje medinių kryžių jau nebuvo26.

Pasak Kurčevskio, vilniečių atminimas apie kryžius 
buvęs gyvas ir po kelių dešimtmečių, o vieta, kur jie 
kadaise stovėjo, buvusi tiksliai žinoma. Apie jų vietoje 
augusius medžius Kurčevskis neužsimena, tačiau nuro-
do, kad kai 1916 m. ant kalno buvo statomi Antano Vi-
vulskio suprojektuotieji, kasant naujiesiems kryžiams 
pamatų duobę rastos sudūlėjusios senųjų medinių kry-
žių liekanos27. Literatūroje vyrauja nuomonė, kad me-
džiai buvo slapta pasodinti vietoje kryžių. 1916 m. se-
nųjų kryžių dislokaciją žymėjo du topoliai, pasitarnavę 
naujojo paminklo statybai – prie jų buvo pritvirtinti 
pastoliai28. Ar Ziemackio pateiktame liudytojos pasako-
jime priešais tris kryžius augę trys medžiai nėra tik jos 
vaizduotės vaisius? Be to, turint omenyje, kad imperijos 
valdžia sukilėlių, kuriems buvo įvykdyta mirties baus-
mė, palaidojimo vietą laikė griežtoje paslaptyje, paša-
linių asmenų dalyvavimas vargiai buvo galimas. Tad 
patikimais įvykio liudytojais galėjo būti tik palaikus 
užkasant dalyvavę kareiviai ar juos prižiūrėjęs žanda-
ras. Tuo tarpu Ziemackio pateiktoje istorijoje liudytoja 
praktiškai yra anoniminė (nurodytos dvi galimos pavar-
dės formos), tad galimybės patikslinti pasakojimo deta-
les nelieka. Neatmestina, kad pasakojimas gali būti ir 
paties Ziemackio kūrinys.

sukiLėLių kaPaVietės  
Gedimino kaLne VeRsija

Kaip jau minėta, versiją apie sukilėlių palaidojimus 
Gedimino kalne dar 1904 m. paskelbė Zahorskis. Po 
kelerių metų Vilniuje išleistame Vadove po miestą jis 
tai aprašė kiek išsamiau, nurodydamas, kad ant Pi-
lies kalno, toje vietoje, kur nūnai esanti kroketo aikš-

telė, 1863 m. naktimis laidoti Lukiškių aikštėje mirties 
bausme nubaustieji sukilėliai. Pasak Zahorskio, čia po 
liepa buvęs palaidotas Sierakauskas, o kiek aukščiau 
laidoti mirties bausme nubaustieji 1831 m. sukilimo 
dalyviai29. Ziemackio paskelbtą versiją apie sukilėlių 
kapavietę Trijų Kryžių kalne jis kiek koreguoja, tačiau 
informacijos apie atseit ten esantį kunigo Ziemackio 
kapą nekvestionuoja.

Istorija apie sukilėlių palaidojimus Trijų Kryžių kalne 
dar buvo pakartota (iš Ziemackio 1906 m. paskelbtojo 
teksto) kunigo Ziemackio jubiliejinei sukakčiai skirto-
je Jano Obsto (Obst) parengtoje knygelėje30, tačiau tuo 
viskas ir baigėsi. Nijolė LukšionytėTolvaišienė, studi-
joje apie Vivulskį pateikusi architekto suprojektuotų 
1916 m. pastatytų kryžių šaltiniais paremtą sukūrimo 
ir pastatymo istoriją, apie tai, kad čia anksčiau stovėję 
kryžiai žymėjo ir sukilėlių palaidojimų vietą, nerašo31. 
Akivaizdu, kad Pirmojo pasaulinio karo metais statant 
Vivulskio suprojektuotuosius kryžius, sukilėlių palai-
dojimų Trijų Kryžių kalne neieškota. Egzekucijų aukų 
įpaminklinimo klausimo nekėlė šią istoriją paviešinęs 
Ziemackis, nekilo jis ir kitiems šios versijos šalinin-
kams. Antai Obstas siūlė kunigų Ziemackio ir Išoros 
atminimą įamžinti atminimo lenta tose bažnyčiose, ku-
riose jie tarnavo32. Galima tarti, kad istorija apie suki-
lėlių palaidojimus Trijų Kryžių kalne jau XX a. trečio 
dešimtmečio pradžioje buvo vertinama tik kaip veikiau 
literatūrinei fikcijai priskirtinas pasakojimas.

Tuo tarpu istorija apie sukilėlių kapavietę Gedimi-
no kalne pasisuko visiškai kita linkme: dar amžiaus 
pradžioje tebuvusi viena iš versijų ji prasidėjus Pasau-
liniam karui buvo pakylėta iki neginčijamo istorinio 
fakto. Pagrindinis nuopelnas čia priklauso iškiliam 
vilniečiui Vaclovui Studnickiui (Wacław GizbertStu-
dnicki, 1874–1962)33. Aršiu patriotizmu garsėjęs bū-
simasis miesto archyvo vedėjas, ne vieno dienraščio 
bendradarbis ir aistringas Vilniaus istorijos mylėtojas, 
1915 m. pa skelbė Pilies kalne suradęs sukilėlių kapą. 
Informaciją publikavęs to meto lenkiškuose Vilniaus 
laikraščiuose34, kapavietės suradimo ir jos įpaminklini-
mo istoriją Studnickis nuosekliai aprašė 1923 m.35 Šis 

dėL 1863 m. sukiLėLių PaLaidojimų Gedimino kaLne

29 Władysław Zahorski, op. cit., p. 115.
30 jan obst, Ks. Rajmund Ziemacki. W 60-tą rocznicę śmierci mę-

czeńskiej za Ojczyznę, Wilno: drukarnia „Zorza“ Wileńska 15, 1923, 
p. 11–13.

31 nijolė Lukšionytė-tolvaišienė, op. cit., p. 63–68.
32 jan obst, op. cit., p. 13.
33 išsamią studnickio biogramą žr. mariusz Ryńca i Włodzimierz su-

leja, „studnicki (Gizbert-studnicki) Wacław“, in: Polski Słownik Biogra-
ficzny, t. XLV/1, sąs. 184, Warszawa-kraków: Zakład narodowy imienia 
ossolińskich, 2007, p. 121–125.

34 žr., pvz., Wacław studnicki, „Groby powstańców na Górze Zam-
kowej“, in: Dziennik Wileński, 1916-06-11, nr. 109, p. 4–5.

35 Wacław studnicki, Rok 1863: Wyroki śmierci, Wilno: nakładem i 
drukiem L. Chomińskiego, 1923, p. LiX–LXViii.
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tekstas sukilėlių palaidojimo Pilies kalne šalininkams 
netrukus tapo nekvestionuotinu šaltiniu ir toks išlieka  
iki šiol36.

Konkreti sukilėlių kapavietės paieškų data leidžia 
manyti, kad visuomenėje sklandančius gandus apie 
galimus sukilėlių palaidojimus Pilies kalne nedelsiant 
legitimizuoti vertė pakitusios politinės aplinkybės ir 
Rusijos imperijos karinių pajėgų bei valdžios institucijų 
pasitraukimas iš Vilniaus. Pasak Studnickio, 1915 m. 
rugsėjo 18 d., t. y. tą pačią dieną, kai iš Vilniaus pasi-
traukė Rusijos kariuomenė, Pilies kalne buvo ieškota 
sukilėlių kapo: remiantis amžininkų liudijimais kasta 
nurodytoje vietoje ir rasti du žmogaus palaikų kaulai. 
Amžininkų, nurodžiusių kapavietės vietą Pilies kalne, 
Studnickis neįvardija, vaizdaus pasakojimo, analogiško 
kapavietės Trijų Kryžių kalne liudijimui, taip pat nėra. 
Tačiau iškasti žmogaus palaikų kaulai vienareikšmiš-
kai priskirti čia esą palaidoto sukilėlio/sukilėlių palai-
kams. Pasak Studnickio, kaulai tąkart buvę vėl užkas-
ti ir vieta pažymėta iš greta buvusių plytų sudėliojant 
kryžių. Koks konkrečiai sukilėlis galėjo būti čia palai-
dotas, Studnickis neįvardijo. Tuo tarpu Zahorskiui abe-
jonių dėl to nekilo – akivaizdu, kad tai galėję būti tik 
Sierakausko palaikai. Beje, Zahorskis dienoraštyje37 
aprašė ir gana makabrišką su iškastaisiais kaulais su-
sijusią istoriją. Pasak Zahorskio, Studnickis iškasęs Pi-
lies kalne 1863 m. pakarto ir čia palaidoto Sierakausko 
kaulus ir ketinęs juos nešti su procesija per miestą, kad 
palaidotų kapinėse. Leidimą eisenai iš vokiečių valdžios 
gavęs. Rengdamasis eisenai įvyniojęs kaulus į gelumbę, 
paimtą iš buvusios Šv. Kazimiero bažnyčios. Maža to, 
su būriu savo sekėjų įsiveržęs į cerkve paverstą buvusią 
bažnyčią, šaukdamas, kad šventovė grįžtanti į katalikų 
rankas, sulaužęs ikonostasą. Apie tai sužinojusi vokie-
čių valdžia uždraudusi ne tik šią, bet ir apskritai bet 
kokias eisenas, įskaitant ir laidotuvių procesijas. Miesto 
lenkų bendruomenės komitetas, pasak Zahorskio, tuo-
met gerai ištrinkęs Studnickiui galvą ir liepęs kaulus 
padėti ten, kur juos rado, ką pastarasis ir padaręs38. 
Taigi išeitų, kad 1915 m. rudenį iškastieji žmogaus pa-
laikų kaului grįžo ten, kur ir buvo rasti. Akivaizdu, kad 
radinys tąkart atliko savo vaidmenį – ant Pilies kalno 
atsirado vieta, leidžianti atiduoti pagarbą Rusijos im-
perijos vykdytos politikos aukoms, už tėvynės laisvę 
kovojusiems ir žuvusiems tautos sūnums. Tuo metu vy-
ravęs istorinis 1863 m. sukilimo naratyvas šį įvykį laikė 
išimtinai lenkų tautos reikalu39, tad surastieji sukilėlių 

palaidojimai taip pat priskirti lenkų tautos kolektyvi-
nės atminties erdvei.

Kapavietė Pilies kalne iš karto tapo lankoma – išti-
są rudenį buvo nešamos gėlės, žiemą dėti kėnių vai-
nikai. O atėjus pavasariui plytų kryžiaus vietoje buvo 
pasodintos baltos, juodos ir violetinės našlaitės. Pasak 
Studnickio, vokiečių kareiviai 1916 m. birželio 2 ir 3 d., 
žaibolaidžio remonto tikslu kasdami netoliese našlaičių 
kryžiaus, surado žmonių palaikų liekanas. Studnickio 

žodžiais, laimingas atsitiktinumas lėmė, kad tarp ten 
dirbusių vokiečių kareivių buvo emigravusio 1863 m. 
sukilėlio sūnus, o ir diena buvusi neeilinė, nes kaip tik 
tą dieną 1863 m. Lukiškių aikštėje buvęs sušaudytas 
kunigas Išora. Pirmąją dieną, pasak Studnickio, buvusi 
iškasta žmogaus kaukolė ir dalis griaučių, kitą dieną – 
likusieji kaulai ir apavo bei drabužių likučiai. Rastieji 
kaulai buvę nunešti į Šv. Mykolo bažnyčią, kur, įvy-
niojus į šilkinę skepetą, buvę padėti ant Erelio ir Vyčio 
ženklais puoštos aksomo dėžutės. Šios bažnyčios pože-
miuose jie, pasak Studnickio, tebebuvę ir 1923 m.40 Ta-
čiau aplinkybė, kad apie šią visais atžvilgiais unikalią 
relikviją jis nieko neužsiminė savo 1921 m. išleistame 
Vadove po miestą41, yra pakankamas pretekstas visu 
tuo suabejoti. Juo labiau kad apie 1863 m. sukilėlių 
kaulus, atseit buvusius Šv. Mykolo bažnyčioje, neužsi-
menama ir tarpukariu ne vieno leidimo sulaukusiuose 

aLdona PRašmantaitė

(1915 m. rugsėjo 7/20 d. įrašas).
39 1863 m. sukilimo istoriografines interpretacijas aptaręs staliūnas 

atkreipia dėmesį, kad šiuo laikotarpiu lietuvių požiūriu šis įvykis buvęs 
svetimas; žr. darius staliūnas, op. cit., p. 32–33.

40 Wacław studnicki, op. cit., p. LiX–LXViii.
41 Wacław studnicki, Wilno: Przewodnik, wydanie drugie, Wilno: 

nakładem i drukiem Ludwika Chomińskiego, 1921.

36 iniciatyvos dėl kalinausko atminimo įamžinimo Gedimino kalne 
ėmusis Gudų kultūros draugija savo sumanymą grindžia studnickio pa-
teiktu pasakojimu.

37 už nuorodą į šį iki šiol rankraštinį, daugeliu aspektų informaty-
vų tekstą ačiū Varšuvos universiteto profesorei jolantai sikorskai-ku-
leszai.

38 dziennik dra W. Zahorskiego z czasów wojny europejskiej 1915–
1922 r., t. 1, in: Biblioteka Narodowa, Warszawa, sygn. 10.457, l. 8v 

„Laisvė. Lygybė. Vienybė. nepriklausomybė...“ apie 1863–1864? 
Grafika. iš Leszeko machniko knygos Fotografie powstańców 
styczniowych (Wrocław, 2002)
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populiariuose Zahorskio ar Julijaus Kloso parengtuose 
Vilniaus vadovuose. Ar 1916 m. birželį buvo rasta nau-
ja kapavietė, ar tai buvo tas pats kapas, iš kurio buvo 
paimti (ir po to vėl grąžinti) du žmogaus palaikų kau-
lai 1915 m. rugsėjį, Studnickis nė neužsiminė, tarsi tai 
būtų buvusi nereikšminga smulkmena.

Kitaip negu 1915 m. rudenį, 1916 m. birželį Pilies kal-
no radinius buvo nuspręsta identifikuoti. Pasak Stud
nickio, autoritetinga komisija (vienas jos narių buvo 
Zahorskis), įvertinusi drabužių ir apavo liekanas patvir-
tino, kad rasti palaikai yra 1863 m. Lukiškių aikštėje 
pakarto kunigo Išoros. Buvęs surašytas ir protokolas42.

Zahorskis, vienas iš sukilėlių palaikus identifikavu-
sios komisijos narių, dienoraštyje pateikia savo versiją, 
kuri tik iš dalies sutampa su Studnickio. Pasak Zahors-
kio, vokiečiai bekasinėdami Pilies kalne šalia kroketo 
aikštelės rado žmonių palaikų kaulus. Tuo momentu 
kur buvęs nebuvęs šalia jų išdygęs Studnickis su žmo-
na, kurie kaulus paėmę ir nunešę į Šv. Mykolo bažny-
čią. Rastąsias drabužių ir bato liekanas Studnickis at-
sinešęs į archyvą, kur jis, Zahorskis, drauge su kitais 
buvęs pakviestas apžiūrėti ir įvertinti radinį. Zahorskis 
nurodo, kad be jo dalyvavęs miesto prezidentas, mies-
to tarybos nariai, kunigas Kulieša (Kulesza), vokiečių 
darbininkai bei siuvėjai. Visi jie ir pasirašę protokolą43. 
Atkreiptinas dėmesys, kad Zahorskio išvardytųjų ir 
Studnickio nurodytųjų posėdžio dalyvių sąrašas sutam-
pa tik iš dalies (antai Zahorskis nemini, kad posėdyje 
dalyvavo ir Studnickio žmona Janina Studnicka). Ta-
čiau akivaizdu, kad ir Zahorskis, ir Studnickis omenyje 
turi tą pačią komisiją ir rašydami apie jos darbą remiasi 
tuo pačiu protokolu. Išvadas, kam priklauso surastieji 
palaikai, abu autoriai, deja, pateikia skirtingas.

Studnickis, kaip minėta, teigė komisiją identifikavus 
kunigo Išoros palaikus, Zahorskis rašo, kad komisija 
juos priskyrė Sierakauskui. Kadangi Zahorskis nurodo, 
kad įrašas dienoraštyje darytas posėdžio dieną, tikimy-
bę, jog bus supainiojęs pavardes, matyt, galima atmesti. 
Protokolo originalas, kaip minėta, iki šiol tyrėjams neži-
nomas, tad nėra galimybės atsakyti į klausimą, kam – 
kunigui Išorai ar Sierakauskui – komisijos nariai pri-
skyrė radinius. Kadangi išspausdintas buvo Studnickio 
tekstas (Zahorskio dienoraštis, kaip minėta, likęs rank
raščiu), atrodo, turėjo įsiteisinti nuomonė, kad buvo 
surasti kunigo Išoros palaikai. Tačiau fragmentinės 
užuominos amžininkų tekstuose leidžia teigti, kad tuo 

pat metu visuomenėje funkcionavo ir žinia apie rastą 
Sierakausko kapavietę. Studnickis jos, beje, neginčijo. 
Kaip buvo nuspręsta pasielgti su komisijai vertinti pa-
teiktais drabužių ir apavo liekanomis, nėra žinoma.

kaPaVietės ĮPaminkLinimo PeRiPetijos  
iR PaminkLo Vaidmuo

Palaikų radimo vietoje Pilies kalne sumanyta pasta-
tyti kryžių. Kryžiaus projektą parengė Vivulskis. Leidi-
mas iš vokiečių valdžios be iškilmių pastatyti paprastą 
kryžių buvo gautas Studnickio vardu. Tikėtasi, kad 
vokiečių valdžia pakeis savo nuostatą dėl iškilmių, tad 
leidimu pasinaudoti neskubėta. Po metų laukimo apsi-
spręsta pastatyti kryžių nerengiant iškilmingų mani-
festacijų44. Pasak Studnickio, tokiu būdu siekta apsau-
goti sukilėlių kapus nuo galimos profanacijos. Vienas 
akstinų neatidėlioti kryžiaus statymo buvo galimi lie-
tuvių bendruomenės veiksmai. Studnickio žodžiais, „lie-
tuvių kolonija“, belaukdama planuojamo visų lietuvių 
suvažiavimo į Vilnių kurti Tarybos, gali nepraleisti pro-
gos suduoti lenkams dar vieną smūgį ir surengti pasi-
linksminimą „ant mūsų sukilėlių kapų“45. Taigi many-
tina, kad lietuviai kapavietės paieškų rezultatais Pilies 
kalne negalėjo nesidomėti. Juolab kad dar prieš keletą 
metų būtent lietuvių bendruomenė rūpinosi, jog Pilies 
kalnas, kaip ypač svarbus istorijos paminklas, nebūtų 
panaudotas kanalizacijos reikmėms (tuomet buvo ke-
tinta kalno viršūnėje statyti kolektorių)46. Tačiau kokia 
(jei apskritai) buvo lietuvių bendruomenės reakcija į 
tariamos sukilėlių kapavietės suradimą Pilies kalne, 
kol kas pasakyti negalime. Turint omenyje tuo metu 
vyravusią 1863 m. sukilimo interpretaciją, labai gali-
mas dalykas, kad lietuviai kapavietės suradimą vertino 
skeptiškai.

Vivulskio suprojektuotas kryžius ant Gedimino kal-
no iškilo 1917 m. rugpjūčio 17 d. ir, kaip savo dieno-
raštyje tą pačią dieną teigia dailininkas Ferdinandas 
Ruščicas, turėjo žymėti Sierakausko kapą47. Tuo tarpu 
veiklus to meto visuomenininkas inžinierius Aleksand
ras Šklenikas (Szklennik), 1911–1915 m. redagavęs ko-
operacijos reikalams leistą žurnalą Życie Spółdzielcze 
(1911–1915), savo dienoraštiniuose užrašuose pastebi, 
kad Pilies kalne 1915 m. radus Sierakausko ir kunigo 
Išoros palaikus, 1917 m. rugpjūčio 17 d. pastatytas kry-
žius jų atminimui įamžinti48. Tačiau kryžiaus tąkart 

dėL 1863 m. sukiLėLių PaLaidojimų Gedimino kaLne

42 Wacław studnicki, „Groby powstańców na Górze Zamkowej“, 
p. 5.

43 dziennik dra W. Zahorskiego, t. 2, l. 118 (1916 m. gegužės 26 d. / 
birželio 8 d. įrašas).

44 Leidimo vertimą žr. Wacław studnicki, „Profanacja krzyża na gro-
bach bohaterów narodowych“, in: Biuletyn Wileński, 1917-08-29, nr. 
10, p. [3–4].

45 Wacław studnicki, Rok 1863, p. LXVi.
46 iš Liet[uvių] mokslo draugijos kronikos, Vi-asis visuotinis Lietuvių 

mokslo draugijos susirinkimas Vilniuje birželio 12/25 –14/27 d. 1912 
metų, in: Lietuvių tauta, kn. 2, d. 2, Vilnius, 1913, p. 299.

47 Ferdynand Ruszczyc, Dziennik, d. 1: Ku Wilnu 1894–1919, wybór, 
układ, opracowanie, wstęp i posłowie edward Ruszczyc, Warszawa: 
secesja, 1994, p. 302.

48 aleksandro škleniko (szklennik) dienoraštiniai užrašai, 1917 m. 
kovo 22 d. – 1917 m. rugpjūčio 25 d., in: Lietuvos valstybės istorijos 
archyvas, f. 1135, ap. 4, b. 36, l. 235v–237v.
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nespėta net pašventinti – tą pačią dieną jis vokiečių 
valdžios nurodymu buvo pašalintas: nepavykus iškas-
ti – nupjautas49 ir supjaustytas50. Pasak Studnickio, Vil-
niaus gaisrininkai pasirūpino išsaugoti visas kryžiaus 
dalis51. Taigi Vivulskio suprojektuotasis kryžius stovėjo 
tik keletą valandų. Kokios to priežastys, iki galo nėra 
aišku – atrodo, leidimą išdavęs feldmaršalas Herman-
nas von Eichhornas viršijo savo kompetenciją, nes, nors 
kalno teritorija ir priklausė jo vadovaujamai karinei 
žinybai, bet šiuo atveju leidimą išduoti galėjo tik guber-
natorius52. Tačiau netruko paaiškėti, kad sumanymo 
įpaminklinti kapavietę Pilies kalne būta tvaraus.

1921 m. pradžioje Pilies kalne kryžius jau buvo atsta-
tytas ir sausio 23 d., per sukilimo metinių minėjimo iš-
kilmę, pašventintas53. Atstatytas pagal išlikusį piešinį. 
Tos dienos iškilmes (buvo sekmadienis) savo dienoraš-
tyje aprašęs Zahorskis greta kitko pažymi, kad tik dėka 
vienspalvio piešinio (monochromijos), išsaugoto Mokslo 
bičiulių draugijos rinkiniuose, pavykę kryžių atkurti54. 
Pakartojęs, kad Pilies kalne buvo palaidotas Sierakaus-
kas, Zahorskis netikėtai prideda dar vieną pavardę, 
teigdamas, kad čia galėjęs būti palaidotas Boleslovas 
Kolyška (Kolyszka)55. Ar Zahorskis pats tai „nustatė“, 
ar tik užrašė girdėtą nuomonę, klausimas kol kas atvi-
ras. Neatmestina, kad faktas apie Kolyškos kapavietę 
Pilies kalne taip ir liko vien Zahorskio dienoraštyje.

Detali 1921 m. sausio iškilmių programa buvo iš 
anksto parengta ir paviešinta spaudoje. Buvo numaty-
ta, kad „Lukiškių aikštėje susirinkusių visų institucijų, 
draugijų etc. atstovai bei minios patriotiškai nusiteiku-
sių vilniečių iškilminga eisena žygiuos į Pilies kalną pa-
dėti ten vainikų ant sukilimo didvyrių – Z. Sierakaus-
ko, kunigo S. Išoros ir kitų – kapo. Bus pašventintas 
jų atminimą įamžinantis kryžius, kuris buvo pastaty-
tas 1917 m., bet tuomet buvo vokiečių [valdžios] nu-
pjautas“56. Iš iškilmių aprašymo spaudoje matyti, kad 
skelbta apie Pilies kalne palaidotas ir kitas egzekucijų 
Lukiškių aikštėje aukas. Taigi amžininkų 1915–1921 
m. buvo vardijamos trys sukilėlių, kurių palaikai gali-
mai palaidoti Gedimino kalne, pavardės: Sierakausko, 
Kolyškos ir kunigo Išoros. Kalinausko palaidojimo vie-
ta tuomet nebuvo svarstoma. Ant Pilies kalno stovėju-
sį kryžių su Kalinausko vardu bene pirmąkart susiejo 
studijos apie jį autorius lenkų istorikas Wiktoras Kor-
dowiczius, XX a. šešto dešimtmečio viduryje publikavęs 

tarpukariu ne kartą skelbtą nuotrauką ir nurodęs, kad 
kryžius pastatytas ant menamos Kalinausko palaidoji-
mo vietos57.

Ar (kiek) 1921 m. atstatytasis kryžius skyrėsi nuo ori-
ginalo – atskiras klausimas. Literatūroje yra nuorodų, 
kad kryžiaus eskizas šiuo metu saugomas Vloc laveko 
dvasinės seminarijos bibliotekos fonduose58. Lukšiony-
tėTolvaišienė cituotoje studijoje apie Vivulskį publi-
kavo 1917 m. ant Gedimino kalno pastatyto kryžiaus 
nuotrauką ir aptarė jo išskirtinumą: kryžius buvęs 
dvigubo kontūro – siaura, profiliuotais siaurėjančiais 
galais kryžma įtvirtinta į platesnį stabilų kamieną59. 
Tarpukariu publikuotos nuotraukos leidžia teigti, kad 
kryžiaus išvaizda šiek tiek ne tik natūraliai keitėsi (su-
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49 Ferdynand Ruszczyc, op. cit., p. 302; Wacław studnicki, „Profanac-
ja krzyża na grobach bohaterów narodowych“, in: Biuletyn Wileński, 
1917-08-29, nr. 10, p. [3–4].

50 Wacław studnicki, op. cit., p. [3–4].
51 Wacław studnicki, Rok 1863, p. LXVi.
52 Ferdynand Ruszczyc, op. cit., p. 302.
53 Ferdynand Ruszczyc, Dziennik, d. 2: W Wilnie 1919–1932, Wars-

zawa: secesja, 1996, p. 118.
54 dziennik dra W. Zahorskiego, t. 6, l. 8v–10 (1921 m. sausio 23 d. 

įrašas).

55 Ibid., l. 38v–39.
56 Gazeta Wileńska, 1921-01-20, nr. 15, p. 3.
57 Wiktor kordowicz, Konstanty Kalinowski: Rewolucyjna demokrac-

ja polska w powstaniu styczniowym na Litwie i Białorusi, Warszawa: 
Ludowa spółdzielnia Wydawnicza, 1955, p. 269.

58 kazimierz Rulka, „materiały i korespondencja antoniego Wiwuls-
kiego w bibliotece seminarium duchownego we Włocławku“, in: Biu-
letyn Historii Sztuki, 1996, nr. 1–2, p. 141–144.

59 nijolė Lukšionytė-tolvaišienė, op. cit., p. 71.

kryžius ant 1863 m. sukilėlių kapo Pilies kalne Vilniuje. 1917. 
iš nijolės Lukšionytės-tolvaišienės knygos Antanas Vivulskis 
(1877–1919): Tradicijų ir modernumo erdvė (Vilnius, 2002)



39naujasis židinys-aidai   2014  /  7

trešo kryžių juosęs medinis erškėčių vainikas?), bet ir 
buvo sąmoningai keičiama (ties kryžma atsirado me-
talinė plokštelė su Erelio ženklu). Leidiniuose vyrau-
ja Jano Bulhako daryta kryžiaus nuotrauka60. Vieni 
paskutiniųjų Pilies kalne buvusį Lukiškių aikštėje pa-
kartų ir sušaudytų sukilėlių atminimui skirtą kryžių 
fotografavo Boleslava ir Edmundas Zdanovskiai (Zda-
nowscy) – nuotraukos metrikoje teigiama, kad ji daryta 
1938–1939 m.61

1925 m., minint Vilniaus užėmimo penkmetį, šalia 
kryžiaus buvo atidengta plokštė su įrašu lenkų kalba 
Nežinomam kareiviui ir plokštė su Lukiškių aikštėje 
mirties bausme nubaustųjų 1863 m. sukilėlių pavardė-
mis62. Tad 1863 m. sukilėliams atminti skirtas kryžius 
įgavo kitą matmenį ir tapo ne tik sukilimo metinių pro-
ga oficialiai lankoma vieta. Ir kryžius, ir memorialinė 
lenta atliko savitą legitimacinį vaidmenį – nebuvo klau-
siama, ar čia iš tikrųjų palaidotos egzekucijų Lukiškių 
aikštėje aukos. Studnickio iniciatyva sukurtos istorijos, 
lyginant su Ziemackio pateiktu pasakojimu apie palai-
dojimus Trijų Kryžių kalne, stiprioji pusė yra daiktiniai 
radiniai. Nors iš retrosperspektyvos ir jų radimo aplin-
kybės, ir ekspertizė bei komisijos išvados kelia daugiau 
klausimų, nei į juos atsako, tačiau amžininkams, iš 
anksto įsitikinusiems surastųjų palaikų autentiškumu, 
tai antraeilės detalės. Peršasi prielaida, kad sukilėlių 
atminimą įpaminklinęs kryžius ir memorialinė lenta 
tarpukario Vilniuje, ko gero, buvo vienas paveikiausių 
atminties ženklų visuomenės patriotizmui ugdyti. Aki-
vaizdu, kad vieta įpaminklinta remiantis iš esmės tik 
vykusiai sukonstruotu ir laiku pateiktu literatūriniu 
tekstu, stokojant istorinių ir archeologinių duomenų.

PaminkLinių Lentų iR kRyžiaus 
PašaLinimo nuo Gedimino kaLno 

PeRiPetijos

Pasikeitus politinėms aplinkybėms ir į Vilnių 1939 m. 
spalį įžygiavus Lietuvos kariuomenei, sukilėlių atmini-
mą ženklinęs kryžius, kaip ir šalia buvusios memoriali-
nės plokštės, negalėjo likti nepastebėti. Juo labiau kad 
Gedimino kalnas, kaip Vilniaus praeities didybės pa-
minklas, iš karto tapo lankomiausia vieta – lankytojai 

būriais ir pavieniui plūste plūdo. Kolektyvinės atmin-
ties erdvės kūrimo problemą 1939aisiais atgautoje sos-
tinėje nagrinėjęs Dangiras Mačiulis linkęs manyti, kad 
būtent Gedimino pilis turėjo tapti centrine kolektyvinės 
atminties vieta Lietuvoje ir todėl kalnui tvarkyti buvo 
skiriamas ypač didelis dėmesys63.

1940 m. pavasarį Gedimino kalnui tvarkyti prie Švie-
timo ministerijos buvo sudaryta Tarpžinybinė komisija, 
vadovaujama Kultūros reikalų departamentų direkto-
riaus Vytauto Soblio. Komisijos nariai buvo: Švietimo 
ministerijos atstovas archeologas, Vilniaus universiteto 
katedros vedėjas dr. Jonas Puzinas, Krašto ministerijos 
atstovai – Karo muziejaus viršininkas brigados genero-
las Vladas Nagius, Kariuomenės štabo spaudos ir švie-
timo skyriaus viršininkas pulkininkas J. Šarauskas, 
Vidaus reikalų ministerijos atstovas A. Šalkauskas ir 
Vilniaus miesto savivaldybės atstovas inžinierius ar-
chitektas Vytautas LandsbergisŽemkalnis. Į pirmąjį 
posėdį, kuriame aptarti bendri Gedimino kalno tvarky-
mo reikalai, komisija susirinko 1940 m. gegužės 4 d.64 
Spėtina, kad šios Komisijos prašymu istorikas Augus-
tinas Janulaitis ir parengė pažymą dėl ant kalno pasta-
tyto paminklo sukilėliams65. Argumentuodamas, kad jis 
buvęs pastatytas spalio 9 d., minint Lucjano Želigovskio 
(Żeligowski) žygį, kurį, pasak istoriko, sukilėliai būtų 
pasmerkę, o be to, plokštėje iškaltas tik lenkų Erelis, 
nors sukilėlių antspauduose naudotas ir Vytis, Janu-
laitis teigė, jog „norint sukilėlius tikrai pagerbti, reikia 
padaryti pirmas žingsnis – tą akmenį nuimti“. Apie 
reikalą pašalinti sukilėlių atminimą ženklinantį kryžių 
Janulaitis savo nuomonės tąkart neišsakė.

Komisija memorialines lentas ir kryžių vertino kaip 
atskirus vieno paminklo elementus. 1940 m. birželio 
pradžioje Vilniaus balso korespondentų apie aktualiau-
sius sostinės tvarkymo darbus kalbintas miesto vyriau-
siasis architektas inžinierius LandsbergisŽemkalnis 
pažymėjo, kad jau yra atlikta visa eilė „kalną liečian-
čių studijų ir paruošiamųjų darbų tolimesniam kal-
no tvarkymui, jo pilies griuvėsių eventualiam tyrimui, 
restauravimui ir konservavimui“, ir konstatavo: „Pačio 
kalno viršūnėje 1925 spalio 9 d. (Vilniaus pagrobimo 
dieną) lenkų įmūrytos nežinomam kareiviui ir 1863 
metų sukilėliams marmuro lentos jau išimtos. Taip pat 

dėL 1863 m. sukiLėLių PaLaidojimų Gedimino kaLne

60 Wilno i Ziemia Wileńska = Wilno la ville et le territoire = Wil-
no and its district = Wilno Stadt und Land: Zarys monograficzny, t. 1, 
Wilno: Wydawnictwo Wojewódzkiego komitetu Regjonalnego, 1930, 
p. 152; Pomniki bojowników o niepodległość, 1794–1863, [tekst opra-
cował Henryk mościcki], Warszawa: Wydawnictwo ministerstwa Ro-
bót Publicznych, 1929, p. 214; perspausdinta: darius staliūnas, op. 
cit., p. 64.

61 Vilniaus elegijos: Boleslovos ir Edmundo Zdanowskių prieškario 
fotografijų kolekcija, sudarytoja margarita matulytė, tekstų autoriai 
margarita matulytė ir julius sasnauskas, Vilnius: Lietuvos dailės mu-
ziejus, 2009, p. 3; Vilniaus paminklai: Kaitos istorija, p. 138; Gedimi-
no kalne tarpukariu stovėjusio kryžiaus nuotraukų galima rasti Naro-

dowe Archiwum Cyfrowe internetiniame puslapyje (www.nac.gov.pl/
fotografie).

62 Kurjer Wileński, 1925-10-08, nr. 228, p. 3.
63 dangiras mačiulis, „1939-ieji: Lietuviai „atranda“ Vilnių arba ko-

lektyvinės atminties erdvės kūrimas atgautoje sostinėje“, in: Atrasti Vil-
nių: Skiriama Vladui Drėmai, sudarytoja Giedrė jankevičiūtė, Vilnius: 
Vilniaus dailės akademijos leidykla, Lietuvos dailės istorikų draugija, 
2010, p. 174.

64 Lietuvos aidas, 1940-05-06, nr. 209, p. 12.
65 mašinraščio egz. saugomas: Lietuvos nacionalinė m. mažvydo 

biblioteka, sign. PR 12; tekstas publikuotas (su vertimu į anglų kalbą): 
Vilniaus paminklai: Kaitos istorija, p. 139.
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perkeliamas ten pat pastatytas 1863 metų sukilėliams 
kryžius. Šie dalykai su Gedimino kalnu neturi nieko 
bendra. Priešingai, jie tik trukdė kalno tvarkymo ir ty-
rimo darbus“66. Aiškintasi, ar paminklas yra pastatytas, 
kaip teigta, sukilėlių kapavietės vietoje – buvo kasami 
šuliniai, ieškant palaidojimų liekanų ar pėdsakų. Kons-
tatuota, kad „šis tyrimo būdas nedavė jokių rezultatų, 
pagal kuriuos būtų galima spėti, kad čia buvo kas nors 
laidojama“, tad „nuspręsta tiek lentas, tiek kryžių nu-
imti“. Dar kartą patikinta, jog „Tai padaryta vien todėl, 
kad tatai trukdė kalno tyrimo ir tvarkymo darbus“67. 
Tačiau peršasi prielaida, kad kur kas svarbesnė tuo-
met buvo minėta Janulaičio įvardytoji priežastis, kodėl 

paminklinių lentų ir kryžiaus Gedimino kalne turėjo 
nelikti, – vietoj krucifikso pakabintas Lenkijos vals-
tybės ženklas – erelis, iškaltas taip pat ir ant pamin-
klinės lentos. Dėl to paminklas buvo įgavęs simbolinę, 
propagandinę prieš Lietuvą nukreiptą reikšmę68. Kur 
pamink linės lentos ir kryžius buvo perkelti, koks jų to-
lesnis likimas – atviras klausimas.

Vietoj išVadų

Turint omenyje 1863 m. sukilimo reikšmę patrioti-
nėms lenkų visuomenės nuostatoms ugdyti, svarbi tam-
pa sukilėlių palaikų paieškos ir atradimo Gedimino 
kalne, taip pat atitinkamos žinios paskleidimo data 
1915 m. rugsėjo antra pusė, kai iš Vilniaus pasitraukė 
rusų kariuomenė. Lieka neaišku, kodėl, nepaisant gana 
įtikinamo ir deramai paskleisto pasakojimo, sukilėlių 
palaidojimo Trijų Kryžių kalne istorija nuėjo į užmarš-
tį dar prie jo kūrėjų bei paviešinimu suinteresuotųjų 
gyvos galvos.

Kapavietės, kuri buvo priskirta 1863 m. sukilėlių eg-
zekucijų Lukiškių aikštėje aukoms, radimo metu nebu-
vo aiškiai įvardyta, ar tai vieno asmens, ar kelių aukų 
kapas. Sukilėlių atminimo įpaminklinimo Gedimino 
kalne iniciatoriams ir šalininkams tai problemų nekė-
lė. Buvo vardijami vis kiti asmenys, galimai palaidoti 
Gedimino kalne, ir čia nematyta jokios prieštaros. Kali-
nauskas tarp tariamai čia palaidotųjų nebuvo minimas. 
Galimų palaidojimų Trijų Kryžių kalne tąkart taip pat 
nemanyta esant tikslinga ieškoti ar juolab lyginti pa-
sakojimus.

Istorinių ir archeologinių duomenų, kurie leistų argu-
mentuotai pagrįsti Lukiškių aikštėje nužudytų 1863 m. 
sukilėlių palaikų palaidojimo aplinkybes ir vietą, juolab 
Gedimino kalne, nėra. Tad terpė gyvuoti tiek sukilėlių 
amžininkų, tiek ainių kurtoms bei rastis naujoms Vil-
niaus legendoms ir toliau lieka itin palanki.

66 „aktualiausi sostinės tvarkymo darbai. Pasikalbėjimas su miesto 
inžinieriumi arch. Vyt. žemkalniu“, in: Vilniaus balsas, 1940-06-05, 
nr. 127, p. 3.

67 „kodėl nuo Gedimino kalno pašalintos lenkų propagandinės len-
tos ir kryžius“, in: Vilniaus balsas, 1940-06-12, nr. 133, p. 3.

68 Ibid.

aLdona PRašmantaitė

Paminklinė lenta ir kryžius 1863 m. sukilimo aukoms atminti 
Lukiškių aikštės pakraštyje
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* * *

Džiaugiuosi po ūžiantį miestą
Savų ir atsiminimu:
Kaip ranką, per praeitį tiestą,
Paduokit vidur svetimų.

Jūs eikit iš niekur, praėję
Pro žiburio langą, pas jus
Lydėt ir gėlių pardavėja
Viena tarp gėlių pasijus.

Sugrįžki, tačiau ar sugrįši?
Tačiau nesugrįš, po kaklu,
Sugrįžkit, skarelę surišę.
Pasmaugtą vienų reikalų...

Melodijų mėlynų mielą
Melavimą nors nuramins
Atminus, kad žemėje siela
Gyvenusi su žmonėmis.

Aš nieko nenoriu, aš nieko
Tik noriu: kai toliuos kelių,
Ar ieško ranka, ar neieško,
Bet aš netikėt negaliu.

Sugrįžkit, palaukti keliausiu
Visų, ir visa krūtine
Artyn takeliu takeliausiu
Juoduokit į vieną – mane.
2014

* * *

Šlubas paukšti, tiek pasaulis skuba,
Sukas net galva, kur tu sukies
Apie savo galvą: ratą šlubą
Bėgi ir akim graibai akies.

Tūpdamas pro antakį, netyčia
Mano ausį palietei sparnu,
Tartum niekad nė nesiklausyčiau
Cypiančios gyvybės alkanų.

Nors rudų akių tik be lėlytės
Neatspėju – bėgu lyg vagis
Netgi pro kaštaną, kai barstytis
Ima: koks prieš tas rudas akis?

Nusileidai kaip dvasia ir sunkiai
Glauskis prie žmonių žingsniu sunkiu,
Ir šunų suplėšantieji snukiai
Nekalti, kad šuo ir su snukiu.

Tarsi žvirgždo grūdeliu į aukštį
Nuo cementų žvilgsniai metami...
Tu mane matai! Tu, šlubas paukšti,
Viso žemės vargo akimi!
2014

* * *

Dulkės, kurių nepabūgai,
Monika pirštų jaunų,
Sunkios kaip smerties lenciūgai...
Susipažink su Jonu.

Žemė žiedais nusišypso:
Circulos meos nelies,
Vėliavom kels eo ipso
Ilgas gėlių sukneles.

Skinamai skauda nuvysti,
Betgi nors vieną... Žadu
Eit į gėlių karalystę
Pas karalienę žiedų.

Monika glostanti molį,
Dievas manyj ir nuo tos
Sveikint, be tangere noli,
Dievą tavyj nenustos.

Vienai tai žodinei teisei...
Susipažink su Jonu.
Lauksiu ateinant. Ateisi?
Ilgu ateik sijonu.
2014

eiLėRašČiai

Jonas Juškaitis

Poezija
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* * *

Toks vienas, koks kiekvienas, tapus
Tokiais nuo vaiko verksmo, tikrą
Kaip, kur sutikt? Paveikslai trapūs!
Tikrus ir būnam susitikę...

Tik netikrų neatpažinę.
Naktis, bet skliautai jos žvaigždėti,
O Dieve, tartum sutartinę
Toli gyvenimą girdėti.

Pavasaris išbraižo krūmą
Žaliai, vos lapui atsimerkus,
Nuo tol, kai širdį plakt pastūmė,
Vaiku visų vienatvė verkus.

Prie žemės nakčiai pasilenkus
Skaudėt, neverk, – nuo švento sosto,
Neverk, neverk, – palaimint rankos
Žmonijos vienumą paglosto.

O mano Dieve, apsipylei
Man viena dar naktim žvaigždėta:
Širdies mintim pažinta tyliai
Ir sopulio akim regėta.
2013

* * *

Tu ieškai savo pinigų.
Vis brangstant, vis yra:
Pasauliui pats neatpingu.
Nerink – neišbyrą!

Lyg virs iš vėjo, tu laikai,
Pasauli, aš skaitau,
Lyg ant vandens ugnies taškai
Mėnuliui, kruta tau.

Krapštai, pats neatsikratai
Savų, kraštai pilni

Vis vėjo, vis vandens – krantai.
Netuščias pareini.

Ir svetimas tarp svetimų,
Su vargo žmonėmis,
Iš rankų duodu ir imu:
Savų ir savomis.

Kur gis žaizda, kur priartės
Burnoj mirties skoniu
Skola... pamest kur praeities
Tu ieškai tarp žmonių.
2014

* * *

Žemėj, kalbančioj, kad karas kabo
Kaip lietus ant nosies, lelija
Prisiglaust mane prie savo kvapo
Tyli vis kambaryje.

Savo galvą ir mintis savas
Pasidėk į saldų kvapą veiklai.
Sienose po spindulius paveikslai,
Spalvos spalvina spalvas.

Guli ir pro langą mėnesienos
Pilnas baltas lapas, o šalia
Lelija iš oro stebi sienas
Vis žiedų eskadrile.

Ji ir aš – abudu mes už mus.
Lenk eilėraštin kvapu, lelija,
Dulkes jis numuš ir pragariją
Su žiedadulkėm užmuš.

Žemėj, iš kurios kaip tu aš augau,
Pilna nesibaigiančių kovų.
Mudu – toks su tokiu: gulkis, saugau
Žiedu lyg naikintuvu.
2014

jonas juškaitis
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Lazdynai – žymiausias masinės gyvenamosios staty-
bos rajonas Lietuvoje, kaip socialistinio miesto etalonas 
rek lamuotas ne tik Sovietų Sąjungoje, bet ir už jos ribų. 
1974 m. dar visai naujas rajonas buvo apdovanotas Le-
nino premija, aukščiausiu to meto SSRS apdovanojimu, 
pirmą kartą skirtu ne už pastatą, o už masinės statybos 
kompleksą. Lazdynuose pastatytas šią progą žymintis 
paminklinis akmuo, prasidėjo specialistų ir turistų vi-
zitai – rajonas tapo pavyzdine gyvenamąja erdve, socia
listinės gerovės simboliu. Atliktų urbanistiniųsocio-
loginių tyrimų duomenimis 91,6% apklaustųjų sakėsi 
liktų gyventi Lazdynuose, net jei jiems būtų pasiūlytas 
būstas bet kurioje kitoje Vilniaus dalyje1 (aišku, nesi-
gilinant, kokios alternatyvos tuo metu apskritai buvo 
įmanomos). 

Visa tai – oficialioji istorija, šalia kurios visada tyliai 
tvėrė kasdienybė, daugiau ar mažiau besiskirianti nuo 
tuo metu idiliškais ir, svarbiausia, pažangiais laikytų 
vaizdų reprezentaciniuose fotografijų albumuose. Šios 
kasdienybės nefiksuoja nei pakilūs aprašymai archi-
tektūros leidiniuose, nei į archyvus nugulę projektai, 
nei išdailintos nuotraukos, tačiau vis dar pamena Laz-
dynų gyventojai. 

Šiame straipsnyje, remiantis daugiausia pokalbiais 
su tuometiniais naujakuriais (pateikėjų vardai pakeis-
ti), bandoma rekonstruoti pavyzdinio rajono kasdieny-
bės fragmentus nuo pirmųjų naujakurių žingsnių iki 
vėliau nusistovėjusios rutinos, kuriai, tarsi savaime 
suprantamai ir netgi išgyventai, vis dar skiriama ma-
žai dėmesio šiuolaikiniuose tyrimuose, nors Lazdynai 
jau atšventė keturiasdešimtmetį ir liudytojų, galinčių 
papasakoti apie naujo rajono gyvenimą „iš vidaus“, kas-
met mažėja.

 užmiestis tamPa miestu

Pirmasis Lazdynų rajono projektas buvo parengtas 
dar 1962–1963 m., tačiau dėl neišvystytos infrastruktū-

kasdienyBė soCiaListinės GeRoVės 
VitRinoje
Gyvenimas septinto-aštunto dešimtmečio Lazdynuose pirmųjų gyventojų akimis

Viltė Janušauskaitė

mIESTAS

dabartinio Laivės prospekto (buv. kosmonautų pr.) tiesimo darbai 
apie 1960 m. iš http://www.miestai.net/forumas/showthread.
php?t=816&page=6

Lazdynų gyvenamojo rajono planas. P. Petkevičiaus nuotr. iš  
Vytauto Balčiūno ir jurgio Vanago knygos Lazdynai (Vilnius, 1983)

1 Lazdynų gyvenamojo rajono urbanistiniai-sociologiniai tyri-
mai: Ataskaita, temos vadovas jurgis Vanagas, [rankraštis], Vilnius: Vil-
niaus inžinerinis statybos institutas, 1974, l. 110, in: Vilniaus Gedimino 
technikos universiteto biblioteka. svarbiausi rezultatai buvo publikuoti 
to meto spaudoje.
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ros šioje miesto (ar veikiau dar gūdaus užmiesčio) dalyje 
projektavimas sustabdytas ir atgaivintas tik 1967 m., 
numačius iš karto pradėti statybas. Prisiminimai at-
skleidžia, kad to meto miestiečiai šio naujai statomo 
rajono vis dar nelaikė netgi priemiesčiu – veikiau kaž-
kuo nesuvokiamoje tolybėje. Kaip sakė iš Kauno į Vil-
nių atsikrausčiusi Ona, prieš tai jau gyvenusi Žvėryne, 
Užupyje ir naujuose namuose tuometiniame Raudono-
sios Armijos rajone, kuris, atrodytų, buvo labai arti bū-
simųjų statybų, „atrodė, kad čia taip toli! Kad čia tokia 
nesąmonė gyvent šitokiam rajone“.

Persikėlusių į Lazdynus naujakurių samprata apie 
miesto ribas greitai pasikeitė. Dauguma jų prisimena, 
kad iš pradžių buvo kiek nepatogu, tačiau greitai vis-
kas susitvarkė, o pastačius tiltą, į darbą buvo galima 
nuvažiuoti per 20–30 minučių: „Autobusu važiuoda-
vau iki pat beveik leidyklos, nebuvo, atrodo, kad nebu-
vo visai problemų“ (Veronika). Oficialiai teigiama, kad 
Lazdynų tiltas pastatytas 1969 m. Tačiau Eglė, kuri į 
Lazdynus persikraustė tik 1971 m., kai buvo pastatyti 
dvylikaaukščiai pastatai, pamena, kaip į mokyklą mies-
to centre dar važiuodavo pro Žvėryną. Vis dėlto net ir 
tilto pastatymas, sutrumpinęs keliones ir psichologiš-
kai priartinęs Lazdynus prie miesto, dar kurį laiką (kol 
neišdygo visa grandinė naujų rajonų), nepakeitė miesto 
centrinėje dalyje likusių gyventojų požiūrio. Senamies-
tyje gyvenęs Tadas, kuriam tuo metu buvo 13–14 metų, 
prisimena, kaip su keliais draugais iš Senamiesčio spe-
cialiai važiavo pasižiūrėti dar statomo tilto ir stebėjosi, 
kaip čia kas nors gali gyventi: „Dar nebuvo transporto, 
bet turėklai jau galbūt buvo, nes mes specialiai auto-
busu važiavom pažiūrėti. Perėjom į kitą pusę, radom 
kažkokią pamatų duobę, tai žinai, kaip buvo smagu 
pašokinėti į smėlį. Ir paskui tuo nebaigtu tiltu grįžom 
atgal. Tuo metu tai buvo labai toli. Atrodė – čia Vilnius, 
o ten stato kažkokiam užkampy kažkokius Lazdynus“. 
Tiesa, tas pats Tadas po keleto metų jau nematė jokios 
problemos važiuoti pas klasės draugą į Lazdynus žiūrė-
ti futbolo, nes šio šeima turėjo spalvotą televizorių. 

Naujųjų rajonų (aišku, ir Lazdynų) gyventojai dėl pa-
didėjusių atstumų tapo labiau nei iki planavimo siste-
mos pokyčių priklausomi nuo visuomeninio transporto2. 
Skandinaviško priemiesčio modelio (darbo vietų Lazdy-
nuose beveik nebuvo) veikimą patvirtino ir po dešimt
mečio aprašytas gyvenimo būdas: „Rytais tūkstančiai 
lazdyniečių ištisu srautu skuba į miesto centrą, į kitus 
rajonus“3. Aldona tai pabrėžė kaip to meto privalumą: 
„Taip, kaip dabar, [kad tik] kas kelintas dirba, tada visi 
dirbo. Likdavo tuščias rajonas“. Tai ji laikė savaime su-

prantamu dalyku: „Čia gi miegamasis rajonas“. Trans-
porto klausimas buvo ypač opus patiems pirmiesiems 
naujakuriams. Pirma, kelionės laikas, važiuojant pro 
Žvėryną, buvo gana ilgas: „Man faktiškai užsifiksavo 
iš tos vaikystės, va, iš šitų tos visos kelionės... kelionės, 
nes aš mokiausi [mokykloje Senamiestyje, – V. J.], aš 
nekeičiau mokyklos. Ir tos tolimos kelionės tokios buvo. 
[...] Pusvalandis, gal šiek tiek ilgiau ir, aišku, dar nu-
eiti, nes va, ėjom beveik visada“ (Eglė). Antra, autobu-
sai, spaudoje aprašyti kaip komfortabilūs4, rytinėmis 
piko valandomis važiuodavo prigrūsti. Iš pradžių jie 
buvo trumpesni, paskui, Petro teigimu, buvo pakeisti 
į „ištemptus“ ir „ėjo vienas po kito“, tačiau žmonių vis 
tiek prilipdavo per daug. Eglė ir Nijolė identiškai pri-
simena įlipimo problemą: „Būdavo tie pilni autobusai. 
[...] Jeigu tu patenki, dar tiek ir laimė, tave dar įgrūda, 
ir dar kažkas stipresnis, užsidaro durys – tu važiuoji. 
Nes, pavyzdžiui, tu pats neturėsi tiek jėgų, kad... čia 
visi kabojo. Buvo pilni autobusai. Baisu“ (Nijolė). Todėl 
didžiule sėk me laikytas pakliuvimas į ekspresą, tam 
tikrą dabartinių greitųjų autobusų prototipą, važiavusį 
be sustojimų iki Pamėnkalnio gatvėje buvusios pasku-
tinės stotelės. Tokiame autobuse niekas „nebeįlipa, ne-
beišlipa, nebestumdo“ (Eglė). 

Kita su transportu susijusi problema buvo tiesiog jo 
nebuvimas. Laima pamena, kad paskutinis autobusas 
iš Žvėryno išvažiuodavo devintą valandą vakare, o „po 
to tai viskas. Taksi... Taksi nevažiuodavo dėl blogo ke-
lio, kadangi įklimps“. Tokiu atveju iš miesto tekdavo eiti 
pėsčiomis. Tiesa, dalis gyventojų turėjo savo transporto 
priemones, pavyzdžiui, Dalia su vyru įsigijo motociklą, 
kurį laikė po pirmojo aukšto balkonu.

PiRmieji žinGsniai

Oficialiai teigta, kad pirmieji Lazdynų gyventojai ne-
susidūrė su to meto naujakuriams būdingais sunku-
mais – pastačius pirmuosius namus 1969 m. pavasarį, 
jau veikė dviejų aukštų parduotuvė, vienas vaikų lopše-
lisdarželis, o rugsėjo pirmąją atsidarė ir mokykla5. 

Vis dėlto pirmųjų Lazdynų namų gyventojai pradžių 
pradžią prisimena kiek kitaip: „Du namai, jie pastatyti, 
o aplinkui – purvas“ (Genutė). Šis purvas arba molis, 
minimas Lazdynų Pakrantės (pirmojo) mikrorajono sta-
tybų autorinės priežiūros ataskaitoje6, naujakuriams 
kėlė daugiausia nepatogumų – apie jį pasakoja visi, 
atsikraustę iki 1970 m. Genutė, gyvenusi viename iš 
pirmų rajono namų, atsimena, kad po lietaus iš namų 
išeiti tapdavę sunku, tekdavę autis botus, gražius batus 

ViLtė janušauskaitė

2 marija drėmaitė, Vaidas Petrulis, jūratė tutlytė, Architektūra so-
vietinėje Lietuvoje, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2012, 
p. 167.

3 Vytautas Balčiūnas, jurgis Vanagas, Lazdynai, Vilnius: mokslas, 
1983, p. 15. 

4 Ibid., p. 11.
5 Ibid.
6 Lazdynų gyv. rajono Pakrantės mikrorajonas Vilniuje, Vilnius: mies-

tų statybos projektavimo institutas, 1970, in: Vilniaus apskrities archy-
vas, (toliau – VAA), f. 1036, ap. 11, b. 660, l. 32.
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dėti į rankinę ir juos persiauti tik išlipus iš autobuso 
miesto centre. Nijolė, dar nežinojusi šios taisyklės, už 
neatsargumą „sumokėjo“ vienu batu, kurį skubėdama 
į darbą paliko „rytiniame arime“. Tik tada kaimynė pa-
mokė, kad ant savo batų būtina užsirišti celofaninius 
maišelius. Būta ir kitokių bandymų: Laima savarankiš-
kai nusitiesdavo taką iš atvirai sandėliuotų šaligatvio 
plytelių, tačiau iki kito karto jos prasmegdavo molyne 
ir šį Sizifo darbą tekdavo pradėti iš naujo. Iš čia ir ra-
jono legenda ar pikantišku faktu tapusi istorija, pir-
miausia papasakojama Lazdynais besidominčiam žmo-
gui, apie darbininką su dideliais guminiais batais, ties 
„Riešuto“ parduotuve gelbėdavusį įklimpusius molyne  
naujakurius. 

Bet vėliau rajonas savo išbaigtumu7 jau skyrėsi nuo 
kitų, kuriuose aplinkai sutvarkyti dažniausiai pritrūk-
davo lėšų ir darbai būdavo atidedami neribotam laikui. 
Tai taip pat galėjo turėti teigiamos įtakos šio rajono 
vertinimui: Bronė, prisimindama naują rajoną Kaune, 
kurį paliko persikraustydama į Vilnių, pirmiausia ak-
centuoja ten nepabaigtus aplinkos tvarkymo darbus, 
kurie labai apsunkino kasdienį gyvenimą. 

Visi naujakuriai, kalbėdami apie patirtus nepatogu-
mus, pripažįsta, kad viskas keitėsi labai greitai (Ma-
rius lygina statybų procesą su filmais): molynai buvo 
pakeisti šaligatviais jau po pirmojo sezono, tuo pačiu 
metu žvyru padengtos pagrindinių gatvių trasos ir net 
įvažiavimai, tik asfaltas paklotas kiek vėliau. Į vieną 
dvylikaaukščių (tai buvo paskutinieji namai pagrindi-

niame statybos etape) atsikrausčiusi Eglė džiaugėsi, 
kad „atsikėlė į Lazdynų senamiestį“, nes tuo metu visi 
šaligatviai jau buvo sukloti ir legendinis darbininkas, 
prie „Riešuto“ gelbėjęs pačius pirmuosius gyventojus iš 
molyno, tapo nereikalingas.

Gauti ButĄ 

Daugumos kalbintų Lazdynų naujakurių padėtis iki 
persikraustymo nebuvo (į)prasta: beveik visi jie – jauni 
specialistai – jau buvo sukūrę šeimas, turėjo vaikų, buvo 
„reikalingi žmonės“ darbovietėse ir todėl jau turėjo ats-
kirus, dažniausiai ir nedidelius, tačiau su patogumais 
butus Vilniuje ar kituose miestuose. Šie pateikėjai apie 
buto gavimą kalba ramiai, kaip apie gyvenimo sąlygų 
pagerinimą. Tiesa, Petras, suvokdamas sudėtingą tuo-
metę gyvenamojo ploto situaciją, įvertina, kad „tiesiog 
man tiek pasisekė, kad aš stačiau sąlygas savas – jeigu 
duodat, važiuoju, neduodat, nevažiuoju“. Ona džiaugėsi 
savo standartiniu keturių kambarių butu Lazdynuose, 
nes tai „buvo geriausia, ką galėjai gauti“, nors abu su 
vyru užėmė geras pareigas ir „buvo reikalingi žmonės“ 
savo organizacijoje, prieš tai netgi gavę apskritai patį 
pirmąjį organizacijai skirtą butą. Ir šįkart ji, kitaip negu 
dauguma kitų, turėjo (nors ir menką) pasirinkimo tei-
sę – trijų kambarių butas Žvėryne, arčiau miesto cent
ro, ar keturi kambariai Lazdynuose. Viską įvertinusi ir 
pasirinkusi Lazdynus, ji konstatavo: „Tais laikais nieko 
kito negalėjai tikėtis. Aš gavau pakankamai gerai, užtai 
kad geriau galėjo gauti pačios viršūnės“. Tiems, kurie 
savo būsto neturėjo, buto gavimas prilygo stebuklui: 
„Nu, kaip, tais laikais, kai nieko neturi ir gauni butą, 

kasdienyBė soCiaListinės GeRoVės VitRinoje

antanas sutkus. Lazdynų pradžia. šaligatvis. 1976. Fotografija

antanas sutkus. Lazdynų pradžia. senas baldas. 1976. Fotografija

7 jurgis Vanagas, „Lazdynai: sociologinis autoportretas“, in: Švytu-
rys, 1975, nr. 7, p. 12.
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tai jautiesi kaip rojuj“ (Laima), arba: „Oi, Jėzus Marija, 
išvis butas! Jūs neįsivaizduojat!“ (Dalia). 

Aukšto rinktis negalėjo nė vienas iš pateikėjų. Vie-
niems jis buvo paskirtas, kiti traukė burtus, o tretieji 
gavo paskutinius – rezervinius butus name, kai visi 
aplinkui jau buvo apgyvendinti. Vienintelis Petras už-
simena apie galimybę (kuria, tiesa, nepasinaudojo), ati-
tinkančią blato, kaip „leidimo savo rato žmonėms prieiti 
prie išteklių kitų piliečių sąskaita“8, sampratą: „Man 
paskyrė, atvažiavau į čia, na, pirmiausia, nuėjau į butų 
tą, valdybą, ar kas ten buvo, miesto vykdomajam ko-
mitete – žiūriu, ten mano kursiokė. [...] Nu, išvis jau 
buvo paskirstyti, bet ji galėjo, nu kaip, kaip, kaip to 
skyriaus viršininkė, ji galėjo pakoreguot, koks jai skir-
tumas. Sakau, man aukščiau, dar geriau matyti. [Pet
rui buvo likęs butas aštuntame aukšte, todėl jam siūlė 
pasirinkti žemesnį aukštą, nors jame visi butai jau buvo 
išdalinti, – V. J.] Ir iš tiesų matosi visi Lazdynai, bent 
jau pusė“. Populiariausi pagal 1974 m. apklausą buvo 
trečias, antras ir (tai įvertinta kaip netikėtumas) de-
vintas aukštas9. Genutė su Nadia pamena, kad, „aišku, 

visi norėjo antrotrečio“, todėl jų name pirmą ir penktą 
aukštą kaip nepatraukliausius buvo galima rinktis, o 
dėl likusių reikėjo traukti burtus. 

Atrodo, kad priklausomai nuo socialinio statuso ir ne-
formalių santykių galimybių skirstyti ir butų dydžiai, 

kurie ne visada atitiko galiojusią 9 m2 asmeniui nor-
mą (Lazdynuose 1974 m. ploto vidurkis žmogui buvo 
9,75 m2). Tuo metu atliekant urbanistiniussociologi-
nius tyrimus, iškelta mintis, kad ne kvadratūra vienam 
gyventojui, o gyventojų skaičius viename kambaryje 
yra tikslesnis rodiklis, norint įvertinti gyvenimo są-
lygų komfortą. Lazdynuose šis rodiklis 1974 m. siekė 
1,43. Pažymėta, kad tokios sąlygos prilygsta Vengrijos 
ir Rumunijos miestams, nedaug atsilieka nuo Lenki-
jos ir tuometinės Čekoslovakijos10. Tikėtina, kad ploto 
vidurkį nulėmė tai, jog daugelis butų gauti pagal „pa-
reigėles, reiškia, kur jam skyrė tą butą be... be eilės“ 
(Veronika), o ne pagal normas. „Norminiuose“ dviejų 
kambarių butuose gyveno keturi (Janinos, Nadios) ar 
net penki (Genutės šeimoje) asmenys. Statistiką kore-
gavo ir tokie atvejai, kaip penkis vaikus vieno kambario 
bute auginusios motinos, gyvenusios ten prieš įsikeliant 
Sofijai, tačiau greta buvo butų, kuriuose trys asmenys 
gyveno trijų ar keturių kambarių bute. Eglė pripažįsta, 
kad „faktiškai mūsų šeimai turėtų būti, turėjo būti du. 
Nežinau, čia gal dėl to, kad tėvukas [...] dirbo, greičiau-
sia, kad dėl to. Aš ten tų dalykų nelabai žinojau“. Nijolė 
pasakoja, kad Lazdynuose žymiam žmogui „leido tam 
devynaukščiam [sujungti, – V. J.] tris ir tris kambarius, 
du butus – šeši kambariai“. Neturėję pažinčių ramiai 
susitaikydavo su skirtu plotu ir jame pritaikydavo savo 
gyvenimą pagal esamas sąlygas, nes „ribojo laikmetis – 
jau turi savo trylika kvadratų [vėlesnė norma, – V. J.] 
atskaičiuota ir tau niekas daugiau neduos“ (Laima). 

 Nepaisant teiginio, kad rajone nedaug atsilikta nuo 
turtingesnių Rytų bloko šalių, tas pats 1974 m. tyrimas 
atskleidė, kad beveik trečdalyje keturių (!) kambarių 
butų svetainių (net nekalbant apie mažesnius butus) 
buvo įrengta nuolatinė miegamoji vieta11. Su ypač opia 
svetainėsmiegamojo problema susidūrė dviejų kamba-
rių buto gyventojai. Kas nors iš jų šeimos narių neišven-
giamai turėjo miegoti kambaryje, kuris dieną būdavo 
transformuojamas į svetainę. Dažniau tai būdavo tėvų 
kambarys, kurio funkciją Nijolė apibrėžė kaip „darbo-
masis, miegamasis ir svečių“, vaikui (vaikams) atiduo-
dant atskirą kambarį su atitinkamais baldais, o tėvai 
miegodavo ant sulankstomos sofoslovos. Kitas vari-
antas – kambariai be aiškios paskirties, kai visi žino, 
kur miega, bet dieną durys neuždaromos, nėra sąvo-
kos „mano kambarys“ (Genutė). Visais šiais atvejais 
apie išskirtinį šeimininkų miegamojo privatumą12 kal-
bėti nebuvo įmanoma. Buvo visai priimtina, kad vai-
kai (ir skirtingų lyčių) gyventų viename kambaryje, 

ViLtė janušauskaitė

Lazdynų gyvenamasis rajonas. P. Petkevičiaus nuotr. iš Vytauto 
Balčiūno ir jurgio Vanago knygos Lazdynai (Vilnius, 1983)

11 Lazdynų gyvenamojo rajono urbanistiniai-sociologiniai tyrimai, 
l. 47.

12 Plg. marianne Gullestad, Kitchen-Table Society: A Case Study of 
the Family Life and Friendship of Young Working-Class Mothers in Ur-
ban Norway, oslo: universitetsforlaget, 1984, p. 89.

8 alena V. Ledeneva, Russia’s Economy of Favours: Blat, Networking 
and Informal Exchange, Cambridge: Cambridge university Press, 1998, 
p. 212.

9 Lazdynų gyvenamojo rajono urbanistiniai-sociologiniai tyrimai, 
l. 53–54.

10 Vytautas Balčiūnas, jurgis Vanagas, op. cit., p. 12.
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tad nė vienas iš pateikėjų atskiro kambario problemos 
neaktualizavo. Be to, kartais kartu gyvendavo ir se-
neliai – taip Aldonos ir Petro butas kurį laiką turėjo 
tris miegamuosius, o vienintele bendra šeimos erdve  
liko virtuvė.

naujakuRystės džiauGsmai iR RŪPesČiai

Džiaugsmą gavus butą („Staiga ateini, nu va, čia buvo 
tik kvepia dažai, butas, savo butas. Ach, nu fantastika 
kažkokia!“ (Nijolė)) dažnai aptemdydavo prasta darbų 
kokybė. Jau autorinės priežiūros vykdymo metu užfik-
suotos deformuotos durų ir langų angos, apsunkinan-
čios ir taip blogos kokybės stalių gaminių atidarymą 
ir uždarymą. „Jei linoleumas užklijuotas neblogai, su 
šiltu pagrindu13, tai plintusai ne tik blogos kokybės, bet 
ir kampuose sujungti atmestinai, tiesiu pjūviu [ne 45° 
kampu, – V. J.]. Nors ir priimtinos kokybės, tačiau da-
žymą tuoj pat sugadina kitos brigados – santechnikai, 
elektrikai“14. 

Be darbų ir gaminių broko problemų kėlė ir eksperi-
mentinė apdaila, pavyzdžiui, vieno iš korpusų sienas 
bandyta klijuoti plaunamais tapetais, tačiau dar nespė-
jus namų atiduoti eksploatacijai pastebėta, kad jie nuo 
drėgmės keičia spalvą, kuri tampa „taip pat ne visada 
priimtina“. Be to, prižiūrintiems statybą architektams 
kilo natūralus to meto sąlygomis klausimas: kaip reikės 
remontuoti pažeistas vietas, t. y. gauti tokių pat tapetų 
(jie buvo eksperimentiniai) ateityje?15

Ko gero, pirmasis iššūkis16 naujakuriams, bandan-
tiems „susikurti naują materialinę buitį“17, buvo likvi-
duoti naujuosiuose butuose rastą broką. Tai buvo dar-
bas, kurį reikėjo atlikti netgi tiems, kurie buto gavimą 
prilygino kone stebuklui – „iš tos laimės, ką tu ten žiūrė-
si į broką“ (Genutė), arba laikėsi principo „mes gal dėl to 
per daug nesigilinom ir nematėm“ (Veronika). Vienuose 
butuose broko galėjo beveik nepasitaikyti (t. y. jo nerei-
kėjo skubiai šalinti), ypač vertinant pagal to meto stan-
dartus: „Buvo balkone kupeta cemento sustingus, aš su 
kirvuku po truputį, po truputį, kol išdaužiau“ (Aldona). 
Dažniausiai pasitaikydavo „visi tie langai neobliuoti, 
visos tos durys kreivos, nėra nė vienos sienos stačios“ 
(Bronė). Priklausomai nuo naujakurių tolerancijos bro-
kui slenksčio tokie smulkūs neatitikimai dažnai net ne-
būdavo fiksuojami, todėl namai ir dabar vertinami kaip 
gerai pastatyti, ypač lyginant su šiandien girdimomis 
naujos statybos namų problemomis – „nebuvo skylių 
sienose“ (Genutė). 

Kituose butuose reikėjo neatidėliotinų darbų, iš es-
mės reiškusių bent jau dalinį buto remontą. Nijolės tei-
gimu, ypač daug broko sukėlė oficialiai pasiekimu lai-
kytas statybų sezoniškumo panaikinimas18: „Tai mūsų 
dar nieko, nes mūsų buvo statyta vasarą, ne taip lijo, o 
kur žiemą, pavyzdžiui, statyta, tai vis tiek – šalta sta-
tybininkams, tai jie dar greičiau stato. [...] žiemą, oi tai 
jau prilijo, aišku, nespėjo ten uždengt“. Ko gero, nema-
loniausias variantas – ne tik lietaus, bet ir trūkusių ar 
nekokybiškai sumontuotų vandentiekio, kanalizacijos 
ir šildymo sistemų vamzdžių užpilti butai, kas, kaip 
rodo Bronės atvejis, galėjo nutikti net viršutiniame – 
penktame aukšte. Užuodę (tiesiogine šio žodžio prasme) 
tokį faktą, gyventojai lupo linoleumą, džiovino arba kei-
tė po juo buvusius sluoksnius, ir visa tai buvo daroma 
bute gyvenant: „Reikėjo atplėšt visą tą linoleumą, po 

apačia tokios plokštės [...] kažkokio tai nežinau ko, nes 
visa tai buvo supuvę. Jau dvokė... mm... baisiausiai, 
čia vat buvo su... atvynioti tie linoleumai, mano mažo-
ji mokėsi vaikščiot, pradžioj keturiomis per tuos visus 
repetodavo, paskui jau bandydavo ir pasilaikydama už 
to suvynioto linoleumo stodavosi“ (Bronė). Kadangi tai 
nebuvo planinis remontas, problemas spręsti reikėjo 
savo jėgomis. 
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Darant remontą, remtasi ne gerą skonį propagavu-
siais profesionalais, – tenkintasi tuo, ką pavykdavo gau-
ti. Kalbant apie deficitinių naujų daiktų ar statybinių 
medžiagų įsigijimą, vartota ne sąvoka „pirkti“, o „gau-
ti“. Ji reiškė ne tik reikalingo objekto pirkimą (pinigų 
sumokėjimą), bet ir visą varginantį procesą, siekiant 
šio rezultato: „Nu kaip, jeigu jau galvoji per atostogas 
daryti remontą, o čia jau reikia atostogų, nu tai pradedi 
iš anksto lankytis statybinių medžiagų parduotuvėje 
arba dar kur nors“. Gana dažnai šią procedūrą stengta-
si palengvinti „per blatą“, t. y. padedant giminaičiams 
ar pažįstamiems19. Tai, kad tokia praktika buvo labai 
įprasta, patvirtina dažni klausimai kaimynams apie 
sunkiau gaunamas prekes: „Tai pa blatu gavai?“ Kita 
vertus, dažnai šie reiškiniai nebetilpdavo į blato rėmus, 
o gali būti apibūdinami kaip tiesioginis kyšis: „Reikėjo 
užmegzti pažintis parduotuvėj, nu... reikėjo atitinkamai 
atsilygint, kad paskambintų, kada, pavyzdžiui, atveža. 
Visko reikėjo“ (Laima).

Po kiek laiko rajono butuose buvo tikrinamas susidė-
vėjęs linoleumas (1974 m. apklausos duomenimis, 26% 
respondentų buvo nepatenkinti grindimis, t. y. dvigu-
bai daugiau negu prasta garso izoliacija tarp butų20) ir 
vykdomas planinis remontas. Taip grindų danga buvo 
pakeista Nijolės, Laimos ir Dalios butuose ar atskirose 
patalpose – „valdiškas! Nieko nereikėjo mokėt“. Atlie-
kant smulkius remonto darbus, neapsieita be nelegalių 
paslaugų, pavyzdžiui, keičiant linoleumą buvo galima 
susitarti, kad pakeistų ir ten, kur dar nebūtina, o Ge-
nutės ir Nadios name, veikiant „per blatą“ („buvo žmo-
nių, kurie suorganizavo“), viso namo grindys perklotos 
parketu, finansuotu namų valdybos. 

Nors nauji butai ir jų apdaila atitiko „šiuolaikinio“ 
būsto kriterijus, tačiau į juos vežti seni baldai iš senų 
butų. Ši ideologų kritikuota išeitis bent jau laikinai 
buvo vienintelė situacijoje, kurią apibūdina klausimas 
„O ką nusipirksi? Cha... kur nusipirksi?“ (Laima). Nors 
daugelis pateikėjų galėjo kiek daugiau negu kiti visuo-
menės nariai („Tais laikais būdavo labai sudėtinga, bet 
nu... mūsų šeima to nelabai pajuto“ (Eglė)), tačiau Nijolė 
kaip išskirtinį atvejį nurodo pažįstamą moterį, turėju-
sią „priėjimą“. Šios moters bute ir dabar eksponuojami 
buvusios gerovės liudytojai: „Visus sovietų deficitus – 
raudonmedžio spintos, foteliai, krištolo šviestuvai, visi... 
vazos... krištolas. Tai, kas nebuvo galima“. Šioje vietoje 
svarbu paminėti skirtumą tarp galėjusių „gauti“ dau-

giau ir mažiau: Nijolė ar Genutė laikmetį apibūdina po-
puliariu posakiu „turi pinigų, neturi ką pirkt“, tuo tarpu 
Laima prisimena: „Ir pinigų turi ne per daugiausia, ir 
nėra ką pirkti, ir nuėjus nežinai, kam duoti, nežinai, 
kiek duoti“. Pastaroji save apibūdina kaip nemokėjusią 
duoti kyšių ir džiaugiasi, kad kiek pasikeitus prekybos 
sistemai ir darbovietėse įvedus talonus tam tikroms 
prekėms, juos buvo galima lengvai išsikeisti su darbi-
ninkais už 3 rublius (tiek kainavo butelis degtinės) ir 
tada jau aprūpinti buitį ne tik sau, bet ir giminėms.

Negavus reikalingų prekių, atsiskleisdavo nepritek
liaus ekonomikos vartotojų kūrybingumas: „Buvo labai 
švelnios pilkšvai žalsvos spalvos tie jau vokiški virtuvės 
baldai, nu, ir dabar ta mėlynai siena dažyta, tai nepalik-
si gi. [...] O tų plytelių gaut neįmanoma ir išvis čia, kaip 
čia daryt, nu, ir pamačiau klijuotę, pamačiau klijuotę 
su... lygiai tokios dūminės žalsvos spalvos fonas, balti 
žirniukai ir dar kažkokie šone ornamentukai, ir aš paė-
miau, ir tą klijuotę užklijavau tą... žirniukais balta, tas 
sienas. Nu, fantastiška, labai gerai“ (Nijolė). 

Vis dėlto negalėjimas rinktis, Laimos apibūdintas – 
„nu, kas liko, tą gavai“, suformavo tam tikrą abejingu-
mą buities estetikai. Jei nuolatinis namų atnaujinimas 
gerovės valstybėse tapo rūpesčiu dėl poreikio neatsilikti 
nuo mados tendencijų21, čia šis rūpestis buvo nuolatinis 
dėl trūkumų, nekokybės ir ilgo „gavimo“ proceso. Kai 
kurie gyventojai „dėžutės“ individualizavimo, prijau-
kinimo klausimą apskritai ignoravo, demonstruodami 
pirmosios modernizacijos bangos įsitikinimo, kad rū-
pintis interjeru yra miesčioniška22, fragmentus. Kartais 
tokia pozicija atrodo prieštaringa. Pavyzdžiui, Bronė, 
kurios bute gausu gėlių ir rankdarbių, butą prilygina 
dėžutei, kurios nesureikšmina: „Yra dėžė, yra dėžutė, 
dėžutę prikrauni visokių rakandų kaip tau pačiam at-
rodo“, „matot, pas mane nėra nei labai tvarkos, nei la-
bai švaros, nei aplamai didelio dėmesio tam, kas va taip 
yra“. Petras taip pat neigia remonto svarbą: „Aš turiu 
prisipažint, kad aš ne ūkininkas. [...] Žemiški tie daly-
kai, ką čia...“, tačiau akcentuoja savo knygų kolekciją, 
rinktą nuo studijų laikų, užimančią visą sieną svetainė-
je, kituose kambariuose ir netgi sandėliuke. 

Tokia pozicija teoriškai primena Victoro Buchlio ap-
rašytą trečio dešimtmečio idealą, kai kurių puoselėtą 
Narkomfine23 – gyvenama ne pasirodyti, kukliai, svar-
biausios yra dvasinės vertybės24. Ši retorika, pasikarto-
jusi per antrąją modernizacijos bangą25, veikiausiai tu-
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19 donatas Brandišauskas, „neformalūs korupciniai santykiai šian-
dienėje Lietuvoje: sampratos ir praktikos (bandymai analizuoti blato 
raidą)“, in: Lietuvos istorijos studijos, 2005, nr. 15, p. 74.

20 Lazdynų gyvenamojo rajono urbanistiniai-sociologiniai tyrimai, 
l. 50.

21 marianne Gullestad, op. cit., p. 93.
22 Victor Buchli, An Archaeology of Socialism, oxford: Berg, 1999, 

p. 131.

23 tai 1928 m. maskvoje pradėtas statyti daugiabutis namas, kuria-
me bandyta realiai įgyvendinti gana radikalias kolektyvinio gyvenimo 
nuostatas.

24 Victor Buchli, op. cit., p. 132.
25 Victor Buchli, „khrushchev, modernism and the Fight against 

„Petit-bourgeois“ Consciousness in the soviet Home“, in: Journal of 
Design History, 1997, t. 10, nr. 2, p. 161, in: http://www.jstor.org/sta-
ble/1316130, (2011-11-14).
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rėjo įtakos daugumai Lazdynų senbuvių. Vien iš Nijolės 
pasakojimo apie kaimynę, kurios bute visko – ir daiktų, 
ir spalvų – (per) daug, akivaizdu, kad švarus, erdvus ir 
šviesus butas liko idealu, užsifiksavusiu jauniems žmo-
nėms persikėlimo metu, kai, kaip teigia Nijolė, reflek-
tuodama gyvenimo pokyčius, kito netgi buvusių kaimo 
gyventojų mentalitetas ir dauguma „pasidavė tai tokiai 
naujai bangai, tam supratimui“.

duona kasdieninė

Statant naujus gyvenamuosius rajonus, taikyta pa-
kopinė aptarnavimo sistema (namų grupė – mikrorajo-
nas – gyvenamasis rajonas), kurios pagrindiniu privalu-
mu, lyginant su prieš tai vyravusiais atskirais pastatais, 
laikyta ne pavienių namų statyba, o kryptingas aplin-
kos formavimas. Kaip tuo metu teigta, gyventojams 
nepakanka gero buto, reikia gerai organizuoto aptar-
navimo ir paslaugų26. Lazdynuose ši sistema įgyvendin-
ta ypač sėkmingai27 – tolygiai ir patogiai gyventojams 
išdėstytos ikimokyklinės įstaigos, mokyklos, įvairios 

parduotuvės, sveikatos apsaugos įstaigos28. Visų šių 
įstaigų dydžiai ir išdėstymo tankis buvo skaičiuojami 
pagal nustatytas normas tūkstančiui gyventojų29, nebū-
tinai tikusias konkretaus rajono situacijai, pavyzdžiui, 
rajono šiaurės vakarų dalyje, „viršutinėje terasoje ne-
toli autoparkingo [buvo, – V. J.] numatyta įrengti viešą 
išvietę“30. 

Lazdynų gyventojai prisimena, kad nors iš pradžių 
parduotuvės nebuvo („eidavom į kioskelius“), tačiau 
ji atsirado labai anksti, o greitai – ir ne viena. Ilgai-
niui atsidarė daržovių (tiesa, iš pradžių apibūdinta kaip 
„barakėlis“), vaikų prekių, ūkinių prekių parduotuvės, 
todėl Ona konstatuoja, kad „paskui jau pasipylė, jau 
kai susiformavo Lazdynai, tai dabar yra blogiau negu 
buvo“. Apskritai aptarnavimo sistemą gyventojai labai 
vertino, pabrėždami, kad „čia viskas vietoj“: „Tikrai per 
visus Lazdynus tos parduotuvės išdėstytos patogiai, 
kad visiems netoli būtų kažkoks tai prekybos centras. 
Čia vat kas link šito, šito punkto, čia projektas Lazdynų 
yra nepaprastai gerai“ (Bronė). 

Kalbant apie ugdymo įstaigas, įdomus Mariaus pasa-
kojimas, kad, priešingai negu teigta oficialiai, mokyklos 
nespėta pastatyti, todėl pirmaisiais metais ji veikė se-
name mediniame (jo apibūdintame kaip dvaro) pastate, 
o antraisiais prie naujosios mokyklos užbaigimo darbų 
teko prisidėti ir suinteresuotiems rajono tėčiams, kurie 
dalyvavo savaitgalio talkose. Mokyklos veikimo trik-
džius prisimena ir Živilė. Kadangi rajonas buvo naujas, 

o jame, Jurgio Vanago duomenimis, daugiausia gyveno 
jaunos šeimos su panašaus amžiaus vaikais, vietų mo-
kykloje trūko, todėl Živilės mama (kaip ir Mariaus tėvai 
keleriais metais anksčiau) neleido Živilės į pirmą klasę, 
kad būtų pastatyta antra mokykla rajone ir nereikėtų 
mokytis antroje pamainoje.

kasdienyBė soCiaListinės GeRoVės VitRinoje

Lazdynų gyvenamasis rajonas. Pėsčiųjų alėjos. P. Petkevičiaus nuotr. iš Vytauto Balčiūno ir jurgio Vanago knygos Lazdynai (Vilnius, 1983)

26 Vytautas Balčiūnas, jurgis Vanagas, op. cit., p. 5.
27 marija drėmaitė, Vaidas Petrulis, jūratė tutlytė, op. cit., p. 324.
28 jurgis Vanagas, Miesto gyvenamosios aplinkos formavimas: Socio-

loginis aspektas, Vilnius: technika, 1992, p. 23.

29 Lazdynų gyv. rajono antrasis mikrorajonas: architektūrinė-staty-
binė dalis, Vilnius: miestų statybos projektavimo institutas, 1969, in: 
VAA, f. 1036, ap. 11, b. 504, l. 22–23.

30 Lazdynų iii-as mikrorajonas, l. 29.
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kaimynystės LoteRija

Statybos vyko labai sparčiai, į naujus namus kėlėsi 
naujakuriai, rajonas pildėsi. Vieniems tai buvo labai 
įdomi patirtis (Mariaus teigimu, pagrindinis užsiėmi-
mas vaikystėje – landžioti po statybas ir, pavyzdžiui, 
patikrinti, kaip nuo bokštelio atrodo baseinas be van-
dens), kiti kiek sielojosi dėl netenkamų vaizdų pro buto 
langus31 ir galimybių. Živilė pasakoja, kad porą metų, 
kol dar nebuvo pastatyti dvylikaaukščiai, jos name gy-
venę karininkai turėjo įprotį Naujųjų metų proga šau-
dyti (saliutuoti) iš savo turimų tarnybinių ginklų pro 
langus tiesiai į mišką. Apibūdindamas sovietinės butų 
skirstymo sistemos rezultatus, daugelį naujųjų rajonų 
tyrinėjęs Vanagas teigia, kad „mūsų visuomenė, nauji 
rajonai – kaip gerai išmaišyta kopūstų sriuba, visur ta 
pati sudėtis“32. Būtent tokiu principu „sukomplektavus“ 
gyventojus, kiekviename Lazdynų name gyveno skirtin-
go išsilavinimo, socialinės padėties ir interesų žmonės. 
Vis dėlto veikiausiai dėl to, kad Lazdynai buvo vienas 
iš pirmųjų ir labai prestižinis rajonas33, čia gyveno dau-
giau aukštąjį išsilavinimą turinčių žmonių34, o kaimy-
nai ar net ištisi namai buvo skirstomi pagal kilmę (buvę 
kaimiečiai vs inteligentai), išsilavinimą (specialistai iš 
„rimtų įstaigų“ vs darbininkai) ir tautybę (lietuviai, ru-
sai, rečiau lenkai). Kai kurie pateikėjai pabrėžė, kad 
socialinis statusas atsispindėdavo ir būste: „Matosi, iš 

tų namų gyventojų [...] tos spalvos tokios, mmm, gel-
tona, žalia, rožinė, ech... popierinės gėlės ir dabar dar 
languose...“ (Nijolė).

Savas namas dažnai apibūdinamas kaip „išskirtinis, 
jį kažkaip kitaip dalino“, todėl jame gyveno „tokie, va, 

kitokio biški tipo žmonės“ (Dalia). Kita vertus, net ir 
savame name bendravimas tarp kaimynų dažniausiai 
vyko tik formaliu lygmeniu (dėl remonto, dėl rūsio, už-
trenktų durų): „Jeigu ir persimesdavom kokiu žodžiu, 
tai, nu, nerasdavom kalbos bendrumo“ (Veronika), 
„kiek vienas gyvenom su savo kažkokiu tai atsineštu 

gyvenimu, yra ta atskirtis, čia ne kaimas, kur nubėgi 
druskos pasiskolint“ (Bronė). 

1974 m. tyrime nustatyta, kad svarbiausias kriterijus 
kaimynams – „kad būtų lengvai sugyvenami“35, o tai 
dažniausiai reiškė netriukšmavimą ir mandagų pasis-
veikinimą laiptinėje. Dalia teigia, kad kooperatiniuose 
namuose bendrauta artimiau, tačiau dauguma gyven-
tojų apsiribojo tik kaimynystėje gyvenusiais draugais ir 
bendradarbiais, „kadangi mes iš to pačio lizdo buvom“ 
(Bronė). Viena iš šios autoizoliacijos priežasčių galėtų 
būti ir dėl prastos garso izoliacijos blokiniuose namuose 
nuolat jausta horizontali kontrolė: Bronė pasakoja apie 
cirką, kurį atstojo daugiabutis priešais langus, Dalia – 
apie kaimyno radiją, girdimą pro rozetę, o Živilė – apie 
kaimynų pietus, užuodžiamus pro ventiliaciją. Šiuose 
namuose, net ir turint atskirą butą, galiojo Maskvos 
komunalkos, kur „viskas pamatoma, išgirstama, užuo-
džiama“36, principai, – tik mažesniu, ne tokiu erzinančiu 
lygmeniu. Kita vertus, jau minėtame karininkų name 
gyveno ir saugumietis, kuris išgėręs mėgdavo pabend
rauti su kaimynais, primindamas, kad „vat, aš jus vi-
sus, va, taip savo rankoj turiu [rodo gniaužymo gestą], 
bet jūs nebijokit, aš esu geras žmogus, aš niekad nieko 
nedarysiu“. 

Visai kitokia atmosfera vyravo Genutės ir Nadios 
name. Čia daugelis kaimynų jau buvo pažįstami prieš 
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antanas sutkus. Lazdynai. kiemo vaikai. 1976. Fotografija

31 jurgis Vanagas, „Lazdynai: sociologinis autoportretas“, p. 13. ap-
klausos duomenimis, labiausiai vertinti butai su gražiu vaizdu pro langą.

32 interviu su jurgiu Vanagu, 2013-04-23, in: asmeninis autorės ar-
chyvas.

33 žirmūnuose butą gavęs albinas su žmona, svarstydami, kokiu 
būdu bendradarbis (vidutinis projektavimo įmonės specialistas) galėjo 

gauti butą Lazdynuose, mano, kad veikiausiai jam kas nors „padėjo“, 
nes ten gauti butą tuo metu buvo laikoma labai didele sėkme.

34 Lazdynų gyvenamojo rajono urbanistiniai-sociologiniai tyrimai, 
l. 33.

35 Ibid., l. 69.
36 interviu su jurgiu Vanagu, 2013-04-23.

antanas sutkus. Lazdynai. Prie kiosko. 1976. Fotografija



51naujasis židinys-aidai   2014  /  7

įsikeldami, todėl jie daug bendravo (ne tik užėję vieni 
pas kitus, bet ir rūsyje ar laukdami šiukšlių mašinos), 
kartu šventė, o Nadia pas Genutę ir šiandien nusilei-
džia tik su šlepetėmis. Prisimenamos kaimynų vestuvės 
ir laidotuvės, kuriose dalyvauti vyresnio amžiaus žmo-
nėms buvo gražios kaimynystės ženklas, o vaikai lauk-
davo, kol kas nors eis pro šalį, kad nereikėtų vieniems 
kilti namo pro laiptinėje pastatytą karsto dangtį. „Ba-
liai“ buvo visiškai toleruojami: „Milicijos išvis nelabai 
kas žinojo“. Ypač gerai Nadia prisimena Naujųjų metų 
šventes, kai „teta Lena37 iš [numeris] buto apsirengia 
Seniu šalčiu, nu, tai kol nueina į apačią ir grįžta į vir-
šų, tai jau ją beveik ir neša. Bet čia ne piktybiniai, kad 
išgert, bet pašokt, pa... pažaist, žaidimai, dovanėlės, 
kažkokios tai smulkmenos. Taip, mūsų laiptinė buvo 
labai draugiška“.

su Raktu ant kakLo

Įprastas laisvalaikio leidimo ir netgi namų ūkio ištek
lių papildymo būdas vaikams ir suaugusiesiems buvo 
ėjimas į rajoną supusį mišką, Nijolės prilygintą Vala-
kampiams. Į mišką lazdyniečiai važiuodavo su vaikiš-
kais vežimėliais, dviračiais, šliuoždavo slidėmis tiesiai 
iš kiemo: „Automobilio neturėjom, tai savaitgalį eida-
vom į mišką“ (Marius). Šis miškas buvo ne tik rekrea-
cinė erdvė, bet kai kuriems tapo ir namų ūkio dalimi: 
„Miškas pilnas gėrybių – ir grybų, ir uogų. [...] Vyras 
išeidavo, ir pusryčiams grybų – sočiai, dar ir nesuval-
gai“ (Laima). Vėliau laisvalaikį vis dažniau užimdavo 
darbas kolektyviniuose soduose, ypač nemėgtas vaikų: 
„Tai į sodą išveždavo! Ką ten eisi, kai tik išeiginės, taip 
ir į sodą, ir vakarais dar būdavo. Kaip brolis sakė, nieko 
neprisimenu, bet sodas!“ (Genutė).

Tie laimingieji, kurie likdavo rajone, skirtingai nuo 
suaugusiųjų, kieme bendraudavo daug: „Faktiškai visą 
dieną. Nu, aš dar esu iš tos kartos, tie vadinami „su 
raktais ant kaklo““ (Marius). Tai nereiškia, kad nebuvo 
skirstymo „jų namas prieš mūsų namą“ arba „rusų na-
mas – lietuvių namas“, tačiau Mariaus teigimu, ši konf-
rontacija buvo vėlyvesnė ir nelabai aštri. Kadangi rajo-
ne vyravo panašaus amžiaus šeimos, iš pradžių vaikai 
augo kartomis, nors ir netyčia kėlusiomis grėsmę kai-
mynų turtui ir ramybei, ypač futbolo kamuoliais „penki 
taškai į sieną“ ar ant asfalto viena nuo kitos numušinė-
jamomis skardinėmis („pikeris“). Kita vertus, žaidimų 
erdvė taip pat būdavo ribojama, pavyzdžiui, pieva jai 
nepriklausė. Kaip prisimena Marius: „Pasistatėm var-
tus, pradėjom žaist futbolą, tai visą laiką iškviesdavo 
kokią iš namų valdybos, iš kažkur, kad žolės mindyt tai 
negalima. O kur galima žaist? Galima nežaist“.

Užtat prie namų buvo įrengtos žaidimų aikštelės, ku-
rios intensyviai naudotos. Labai įdomus Nadios pasa-
kojimas, paaiškinantis gana paslaptingą įrašą archyve, 
kad tvarkant mikrorajono teritoriją buvo įrengtas vie-
nas labirintassienutė, skirtas vaikų žaidimams, tačiau 
daugiau jų nuspręsta nebeįrengti, nes „jiems reikia kul-
tūringesnės eksploatacijos“38. Šis įrenginys stovėjo neto-
li Genutės ir Nadios namo, jų buvo vadinamas tvirtove. 
„Kultūringesnės eksploatacijos“ jam prireikė, nes „mes 
po jį ten davinėjomės, kol pora vaikų ten dantis savo 
nepaliko. [...] Nataška krito, priekinius paliko, dar kaž-
kas tai. Ir tada jau jį nugriovė“. Kita suaugusiesiems 
nepriimtina, bet sunkiai kontroliuojama veikla buvo po-
žeminės kelionės: Nadia pasakoja, kad būdavo be galo 
smagu savo rūsyje įeiti į tada dar neužrakintus šilumos 
kolektorius, nutiestus po visais Lazdynais, ir klaidžioti 
nežinant, kur išlįsi – gal prie „Arklio“ (taip buvo vadi-
nama skulptūra „Rytas“), gal paupy. 

Vaikams paaugus, atsirado ir oficialiai neminimų 
konfliktų: „Atsirado toks banditizmas toksai kiemuose, 
reiškia, ir buvę draugai, reiškia, vieni mokėsi toliau, 
kiti išėjo ten į technikumus, ir ten jie reiškia – gėrimai
rūkymai ir kapeikų atiminėjimai“ (Marius). Be vidinių 
konfliktų rajone galima įžvelgti ir tam tikrą rajoninės 
tapatybės formavimąsi, pasireiškusį konfrontacija tarp 
rajonų. Živilė prisimena, kad jai baigiant mokyklą, Laz-
dynuose vyravo mada nešioti išimtinai baltas „basket-
kes“, todėl jaunieji Lazdynų gyventojai buvo lengvai 

kasdienyBė soCiaListinės GeRoVės VitRinoje

Lazdynų gyvenamojo rajono autorių kolektyvas. iš kairės: 
Vytautas Balčiūnas, Gediminas Valiuškis, Vytautas Čekanauskas, 

Vytautas Brėdikis, Vincentas šileika, algimantas kleinotas.
nuotrauka iš žurnalo Statyba ir architektūra (1974, nr. 4)

37 taip vadinama giminystės ryšių neturinti kaimynė iš penkto aukšto.
38 Lazdynų gyv. rajono Pakrantės mikrorajonas Vilniuje, l. 10–11. 
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atpažįstami kaimyninėse Karoliniškėse ir dažnai ten 
sulaukdavo nemalonumų. 

Tokios istorijos, kaip ir Bronės papasakotas epizo-
das, kaip nuo kaimyninio daugiaaukščio kažkas paleido 
daugybę lapukų su užrašais „Okupantai lauk!“, kuriuos 
po pievas rinko rajono vaikai ir milicininkai, rodo, kad ir 
pavyzdiniame rajone ne viskas vyko pagal idealųjį sce-
narijų, kuris buvo numatytas Lazdynams, vadovaujan-
tis to meto idėja, kad aplinka formuoja (netgi pakylėja) 
žmogų ir veikia jo gyvenimo būdą39. 

Kaip gi turėjo atrodyti tobulas rajonas ir jo gyvento-
jai iš šono?

GyVenimas VitRinoje

Po Lenino premijos suteikimo rajonas daugiau ne-
bebuvo tik gyvenamoji erdvė. Jis tapo ir propagandos 
įrankiu, „etalonu, kuriame įkūnyti tarybinės urbanis-
tikos mokslo ir praktikos pasiekimai“40. Rajoną lankė 
„draugiškų šalių“ delegacijos, turėjusios „perimti paty-
rimą“. Vieną iš jų vedžiojęs Vanagas prisimena, kad iš 
tolimo Rusijos miesto atvažiavę urbanistai prašė rajono 
brėžinių, o atitinkamą reljefą žadėjo supilti, nes kitaip 

turėsią vėl statyti namus tuščiose vietose, kurias brė-
žinyje palieka statybos technologai, numatę geriausias 
bokštinio krano trasas, statybos aikštelių išdėstymą ir 
ūkinius įvažiavimus41. 

Ar gyventojai jautė, kad gyvena tokiame išskirtinia-

me rajone? Apie suteiktą premiją žinojo visi pateikėjai, 
dauguma jų – ir architektų pavardes (Vytautą Edmun-
dą Čekanauską labiau negu Vytautą Brėdikį), tačiau 
pats apdovanojimas dėl savo pavadinimo šiandien ver-
tinamas nevienareikšmiškai. Vis dėlto dažniausiai tei-
giama, kad pavadinimas nėra toks svarbus, kaip pats 
įvertinimo faktas, o rajonas iš tiesų išskirtinis ir vertas 
premijos dėl savo puikaus planavimo, t. y. išsaugoto rel-
jefo, želdinių, „nesugrūstų namų“. Aktyviausiai rajono 
gerąsias savybes komentavo Nijolė, kadaise vedusi juo 
grožėtis ir savo svečius iš Maskvos. Ji, kaip ir kiti, labai 
vertina didelius atstumus tarp namų ir čia pat palygi-
na, kad Žirmūnų architektai, nors taip pat turėjo daug 
žemės, taip gerai nesuprojektavo.

Lazdynai laikyti labiausiai užbaigtu rajonu respub
likoje42. Toks įvertinimas turėjo didelę reikšmę. Tuo 
metu, nuolat trūkstant lėšų, kiti gyvenamieji rajonai 
būdavo atiduodami be įrengtos infrastruktūros, o Laz-
dynuose buvo nutiesti takai, pagal projekte nurodytas 
rūšis susodinti želdiniai, įrengti suoliukai, lauko švies-
tuvai, vaikų žaidimų ir skalbinių džiovinimo aikštelės ir 
netgi meno kūriniai – skulptūros, tapusios orientyrais 
ir mikrorajonų akcentais43. Aplinka buvo kruopščiai pri-
žiūrima: Ona nostalgiškai prisimena, kad gėlės tuomet 
būdavo persodinamos dukart per metus; Nijolė ir Jani-
na, aštunto dešimtmečio pradžioje auginusios mažus 
vaikus ir leisdavusios dienas rajone, pagarbiai prisime-
na „sodininką“, vienodai apibūdinamą kaip „smetoniš-
ką inteligentą“, profesionaliai ir metodiškai prižiūrėda-
vusį kiekvieną medį.

Kaip tuometinės santvarkos pasiekimas rajonas tapo 
ir populiariųjų turistinių maršrutų dalimi. Valdžia 
šiuos vizitus kruopščiai planavo ir kontroliavo: jie vyk-
davo dienos metu (todėl dauguma dirbusiųjų šių vizitų 
nėra matę, juos pamena tik to meto vaikai ir jaunos 
mamos) ir pagal griežtai sustyguotą programą, nesuda-
riusią galimybių tiesiogiai prisiliesti prie rajono kasdie-
nybės ar šnektelėti su jo gyventojais: „Aš sakyčiau, kad 
turistus veždavo, jie sustodavo autobusai prie „Erfurto“ 
parduotuvės ir tie grupelėm eidavo prie to akmenuko, 
va ten, prie mokyklos ir po to juos vėl išveždavo, ir vis-
kas, nebūdavo, o taip jie tik važiuodavo aplink Lazdy-
nus autobusu, o taip nevaikščiojo“ (Nadia). Tiesa, Ma-
rius pamena, kad turistai dar papietaudavo tuo metu 
garsiame „Erfurto“ restorane. 

1972 m. atsidaręs „Erfurto“ kompleksas su restora-
nu ir naktiniu baru tapo „tikra sensacija“ ir vilniečių 
pasididžiavimu, nes SSRS tokio tipo įstaigų buvo labai 
nedaug. Net miesto valdžia ten vesdavosi atvykusius iš 

Restorano „erfurtas“ interjeras. P. Petkevičiaus nuotr. iš Vytauto 
Balčiūno ir jurgio Vanago knygos Lazdynai (Vilnius, 1983)

39 jurgis Vanagas, „Lazdynai – naujojo Vilniaus forpostas“, in: Litera-
tūra ir menas, 1973-06-23, nr. 25, p. 9; Vytautas Balčiūnas, jurgis Va-
nagas, op. cit., p. 9, 12. 

40 Vytautas Balčiūnas, jurgis Vanagas, op. cit., p. 13.

41 interviu su jurgiu Vanagu, 2013-04-23. 
42 jurgis Vanagas, op. cit., p. 8.
43 Vytautas Balčiūnas, jurgis Vanagas, op. cit., p. 10.
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fasadų estetiką“46, nors tam pritaikytų erdvių nebuvo. 
Lazdynuose tokia reprezentacine erdve, kurios estetiką 
būtina kontroliuoti, atrodo, laikyta tik Iojo mikrorajo-
no pėsčiųjų alėja, kuria būdavo vedamos visos užsienio 
turistų grupės pažiūrėti paminklinio akmens. Čia gy-
venusi Genutė puikiai pamena draudimą „gadinti fa-
sadus“, nes „tik pakabink, tai žiūrėk, iš namų valdybos 
ir ateina“, liepia perkabinti skalbinius žemiau balkono 
užtvaros, kad nematytų einantieji alėja. Neįvykdžius 
šio reikalavimo, buvo galima netgi gauti baudą. Pavyz-
dinio rajono reprezentacinėje alėjoje balkonas nebebuvo 
privati erdvė – jis taip pat turėjo derėti su standartinio 
rajono visuma. 

Lenino premija ir nuolatinis rajono liaupsinimas spau-
doje žadino vietinių gyventojų pasididžiavimą ir kartu 
įpareigojo „teisingai“ elgtis viešosiose erdvėse. Pavyzdi-
nio rajono aplinka buvo turtingesnė ir geriau prižiūrė-
ta, tačiau privačioje erdvėje, namuose, veikė tie patys 
dėsniai ir problemos, kaip ir kituose, neprestižiniuose 
rajonuose – deficitas, blatas, privatumo stoka. Galbūt 
todėl prisiminimuose dominuoja rajonas ir jo šlovinga 
praeitis, tačiau labai mažai dėmesio skiriama buičiai, o 
ypač – estetikai. Tai atskleidžia tam tikras abejingumo 
būstui tendencijas, tikėtina, susiformavusias veikiant 
antimiesčioniškai retorikai viešojoje erdvėje ir nuolati-
niam deficitui realybėje. Turistų delegacijos, lankiusios 
rajoną, taip pat matė tik jo išorinį, nors ir kruopščiai 
sutvarkytą pavidalą, o gyventojai apie turistus galvojo 
tik tiek, kiek tai trukdė džiauti skalbinius ir sandėliuoti 
uogienes balkone. Vienoje erdvėje lygiagrečiai egzistavo 
dvi panašios, tačiau nesusiliečiančios realybės.

Maskvos įtakingus svečius44. Jis ir dabar prisimenamas 
nostalgiškai, ypač restoranas, kuris buvo tikras „lygis“ 
viso miesto mastu, bet darbo dienomis čia pietus valgy-
davo ir mokiniai: „Rublis kainavo kompleksiniai pietūs, 
tai persivalgydavai kaip reikalas“ (Marius). Vakarais 
ten miestiečiai eidavo jau švenčių progomis: „Kartais 

nueidavom į šitą „Erfurtą“ priešais, aš atsimenu, jau 
„Erfurtas“ skaitėsi ten geeras restoranas [šnibžda]. Ir 
Kaziukas atsirado, oficiantas, kuris, ateini, cigaretę tau 
pridega – aaaooch!“ (Dalia). Išskirtinis reiškinys buvo 
„Erfurto“ naktinio baro programa (apie antrąjį naktinį 
barą „prie Arklio“ beveik nekalbama) – Eglė prisimena, 
kad ten dainavo „net Malinauskas“. Petras su Aldona 
klausydavosi koncertų tiesiog balkone, nes vasarą dėl 
karščio būdavo atidaromi baro langai. O Genutė su Na-
dia dalinosi strategijomis, kaip patekti į vidų aplenkiant 
nuolatines eiles: „O ką, tu nežinojai, kaip reikia daryt? 10 
rublių, priklijavai prie stiklo ir vieta praleista“ (Nadia). 

Kita vertus, nors gyvenimas šiame rajone laikytas 
prestižu ir sėkme, jo statusas reikalavo tam tikrų ap-
ribojimų, susijusių su privatumu. Dar tebestatomame 
rajone projektuotojai skundėsi pastebėję gyventojų „sa-
vivalę“, pritaikant butus savo poreikiams ir skoniui. 
Standartizacijos fenomeną iliustruoja projektuoto-
jų nuomone nederančių gėlių auginimo prilyginimas 
savavališkiems statybų darbams: „Balkonai užtaisyti 
įvairiomis lentomis, net betono skiediniu, išorėje kabi-
namos įvairių spalvų ir formos gėlinės“45. Baltinių džio-
vinimas ir maisto produktų ar atliekamų daiktų laiky-
mas balkone pagal to meto sampratą galėjo „pažeisti 

kasdienyBė soCiaListinės GeRoVės VitRinoje

antanas sutkus. Vėtrungė. Lazdynai. 1976. Fotografija

architektų gatvė. Lazdynai. 1978. marijono Baranausko nuotr.

44 inga Liutkevičienė, Déjà vu. Vilnius 1974–1990: Knyga apie vilnie-
čių gyvenimą, miesto paslaptis pagal paskutinio sovietmečio Vilniaus 
mero Algirdo Vileikio pasakojimą, Vilnius: inga Liutkevičienė, 2012, 
p. 94, 143–144.

45 Lazdynų gyv. rajono Pakrantės mikrorajonas Vilniuje, l. 21.
46 jurgis Vanagas, Miesto gyvenamosios aplinkos formavimas, p. 93.

	



54 naujasis židinys-aidai   2014  /  7

Praėjusiame NŽ-A numeryje publi-
kuotoje ateitininkų studijų savaitgalio 
Guronyse apžvalgoje Skirmantas Lau-
rinaitis minėjo, kad temą apie meilę 
žmogui, gamtai ir Dievui atskleisti se-
kėsi sunkiausiai. Turiu sutikti. Ir dėl 
to, kad buvau viena tų atskleidinėtojų. 
Ir dėl to, kad manau, jog meilės tema 
bet kokiai analizei ar intelektualiai 
diskusijai pasiduoda sunkiai. Tam eg-
zistuoja kitos, toliau nuo racionalumo 
ir arčiau širdies esančios priemonės, 
tokios kaip poezija ir kiti menai.

Be to, norint apie ką nors diskutuo-
ti, reikia bent jau būti apsibrėžus są-
vokas. Kaip apibrėšime meilę? Kaip ją, 
neaprėpiamąją, apibrėžti, idant galė-
tume kalbėti nepažeisdami jos esmės? 
Pasiūlyti meilės apibrėžimą diskusijai 
buvo mano pagrindinė užduotis, kaip 
aš ją supratau, ruošdamasi minėtam 
renginiui, ir būtent į šį apibrėžimą čia 
noriu atsiremti. Meilė – tai savęs ap-
ribojimas, leidžiant mylimam objektui 
būti savimi. Žinia, tai neaktualu mei-
lei Dievui – Jo mes nei apibrėžimais, 
nei veiksmais neapribosime, bet mei-
lės žmogui ir gamtai atveju, mano gal-
va, tai svarbiausia. Priešingu atveju 
siekiame kitą užvaldyti, todėl keliame 
jam grėsmę arba baimę. O kur baimė, 
ten meilės nėra. Taigi šiuose nustebi-
muose norėčiau pratęsti savo svarsty-
mus apie žmogaus meilę gamtai.

Katalikiškoje auditorijoje ši tema 
turi tam tikrų nepatogumų, nes pati 
formuluotė kai kam gali kelti įtarimą, 
ar tik nebus kalbama apie gamtą kaip 
Dievą arba gamtoje esančias dievybes. 
Ne, apie tai kalbama nebus. Kalbėsiu 
apie dviejų Dievo kūrinių – gamtos ir 
žmogaus – tarpusavio sugyvenimą, iš-
eidama iš fakto, kad Dievas sukūrė 
žmogų protingą, iš gamtos protingiau-

sią, ir pavedė jam gamtą prižiūrėti, ja 
rūpintis.

Šiandienio žmogaus santykis su 
gamta menkai teprimena rūpesčio 
santykį. Jis panėši, pirmu atveju, į ne-
rūpestingą užvaldymą dėl naudos – 
imame viską, ko norime: vandenį, miš-
kus, iškasenas, manydami, kad gamta 
stipri, atsistatys, o jei atsistatyti ne-
pavyks – ne mūsų reikalas. Šis požiū-
ris nėra labai racionalus, nes ir be jo-
kių gamtosaugos vajų akivaizdu, kad 
gamta nebeatsistato ir žmonės jaučia 
to pasekmes, – bent jau savo sveikata, 
tai tikrai.

Kitas santykis yra nuosaikesnis, bet 
į rūpestį taip pat nepanašus. Nemyliu 
gamtos, nes ji man pavojinga ir, be to, 
ji nemyli manęs.

Dėl pavojingumo prielaidos tenka 
pastebėti, kad nepaisant pakiliai ir vi-
suotinai kuriamos saugumo iliuzijos, 
pasaulyje labai daug pavojingų daly-
kų. Žmonės taip pat būna vienas ki-
tam labai pavojingi, ir netgi itin išma-
niais būdais. Kiti žmonės po vieną ir 
grupėmis, netgi tautomis, gali siekti 
pasinaudoti mumis pačiais neįtikėti-
niausiais būdais (internetinės pažintys 
ir jų atomazgos – nauja veiklos sfera). 
Tačiau juk dar nenustojome manyti, 
kad galime kai kuriuos žmones mylė-
ti, ir meilė, kaip santykis į kitą žmogų, 
yra įmanoma. Pavojingi yra taip pat 
žmogaus sukurti prietaisai: mašinos, 
lėktuvai, ginklai, vais-
tai. Mes paprasčiausiai 
pri pran tame prie jų 
keliamo pavojaus, iš-
mokstame bent iš da-
lies nuo jų apsisaugo-
ti. Neįtikėtinai įtaigiai 
apie pirmuosiuos ark
linius tramvajus ir jų 

keliamus pavojus žmogui rašo Saulius 
Tomas Kondrotas savo knygoje Mei-
lė pagal Juozapą. Tikrai baisus daly-
kas tas tramvajus, kai paskaitai. Ver-
tinant aukų skaičių, mašinos gerokai 
baisiau, tačiau kiek mūsų jaučiame 
baimę kasdien išeidami į gatvę?

Gamta tikrai nėra pavojingesnė nei 
žmonės ir jų kūriniai. Tiesiog mes, 
mieste gyvendami, nesame priversti 
jos bent kiek pažinti ir išmokti su ja 
saugiau apsieiti, it su kokiu prietaisu. 
Šiandien net kaime gyvendami to ne-
privalome. Chemizuotas žemės ūkis ir 
pramoginė medžioklė leidžia ir gam-
toje būnančiam į ją visai nesigilinti, o 
tiesiog pasiimti, ko nori. Technologijos 
išlaisvino žmogų nuo betarpiškai su-
vokiamos būtinybės su gamta skaity-
tis, taigi tai liko žmogaus asmeninis 
pasirinkimas. Skaitytis ar ne, mylėti, 
užkariauti ar ignoruoti.

Ar gamta mūsų nemyli? Man atro-
do, kad myli. Kad lakštingala suokia 
meilės melodijas, teigti nedrįsčiau, bet 
manau, kad gamta myli žmogų būtent 
ta prasme, kaip pradžioje apibrėžiau – 
ji leidžia mums pabūti savimi. Gamta 
negali ir neturi kažkaip specialiai ap-
riboti savęs, idant mes galėtumėm pa-
būti savimi. Normaliomis sąlygomis 
(ne tornadų ir ne cunamių) ji mūsų 
atžvilgiu yra apsiribojusi, tad gali, 
mums to norint, leisti pabūti savimi. O 
tokią progą žmogui suteikti pajėgia la-

bai mažai kas: malda, kitas 
mylintis žmogus ir gamta. 
Sutikite, pasirinkimas nėra 
labai didelis, o priešinga 
linkme veikiančių veiks-
nių – kur tik pasisuksi.

Kaip gamta mums leidžia 
būti savimi? Visų pirma – 
erdve ir tyla. Žmogaus var-

apie meilę gamtai ir tiesiog

GUODA AZGURIDIENė

NuSTEbImAI
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gų ir negandų pagrindinis šaltinis yra 
jo paties galvoje kylančios mintys, ne-
rimas, troškimai. Gyvendami su kitais 
žmonėmis, nuolatos leisdami per save 
visokios su žmogiškais rūpesčiais susi-
jusios informacijos srautą, mes tik dar 
labiau įsisukame į savo ir kitų min-
tis, nerimą, bėdas ir labai greitai per 
juos nebematom ne tik šviesios dienos, 
bet ir savęs pačių. Tada reikia erdvės 
ir tylos be papildomų dirgiklių, kurio-
je mūsų pačių netobuli galvojimai ne 
sustiprėtų, o nurimtų. Joje atsirastų 
galimybė išryškėti kitokioms, kilnes-
nėms, subtilesnėms, sielai artimes-
nėms mintims, kurios ir sudaro mūsų 
asmenybės šerdį.

Gamta puikiai primena mūsų bū-
ties trapumą. Ne veltui tiek didžių ra-
šytojų pasitelkė metų laikus žmogaus 
laikinumui pavaizduoti. Taip birželio 
saulei įdienojus švenčiame gyvenimą, 
bet ką matome lapkritį pažvelgę pro 
langą? Atvirą, nuogą ir niekuo nepri-
dengtą pabaigą. Pabaigą vasaros, bet 
ir mūsų pačių gyvenimo čia. Krintan-
čių lapų ir nušalusios žolės vaizdas, 
žvarbos ir vėjo pajautimas verčia tai 
išgyventi kasmet. Kūnu, siela ir pro-
tu. Vengiantis gamtos yra išgelbėtas 
nuo šio potyrio pratybų. Mieste ruduo 
grasina tik kūnišku šalčiu ir tai neil-
gai – kol įjungiami radiatoriai. O pro-
tui egzistuoja masė bruzdesio, kuris, 
nors dar ne šventinis (prieškalėdinis), 
vis dėlto jokiom pabaigom nemojuoja 
ir nesiskverbia.

Gamta moko nuolankumo. Tos sa-
vybės, kuri labiausiai padeda ne tik 
mylėti, bet ir gyventi apskritai, ypač 
intelektualiam žmogui. Gamta moko 
nuolankumo ta prasme, kad savo bu-
vimu primena, jog, nepaisant įspūdin-
gų mokslo atradimų, žmogus iš esmės 
gamtos nesupranta. Daugybė gana pa-

prastų gamtinių klausimų nėra atsa-
kyta, o mes, kaip gamtos „vartotojai“ 
arba svečiai, atsidūrę gamtoje, esame 
priversti pasijusti šiek tiek bejėgiai. 
Negalintys pakeisti kai kurių nepato-
gių aplinkybių, nesugebantys pasirū-
pinti tokiais paprastais dalykais kaip 
maistas ir užuovėja – be mechanizmų 
ir elektronikos, plikomis rankomis. Jei 
nuolankumo pakanka, tai tokie paty-
rimai gali būti didelė sielos atgaiva, 
jei nepakanka, tai rasis nauja baimės 
porcija ar noras atvažiuoti į mišką su 
didele medkirte ir atkeršyti už „paže-
minimą“. Ne atsitiktinai gyvuoja po-
žiūris, kad prieš vestuves porai pra-
vartu išeiti į rimtą žygį, ypač gerai – į 
kalnus. Ar manoma, kad kalnuose jie 
pamatys ką nors svarbaus? Ne, kalnų 
fone jie kitaip pamatys save, nes kal-
nai sukuria kuo puikiausią erdvę as-
menybei išryškėti.

Beje, o kaip su meile mums kitais 
atvejais? Ar mes mylime kitus žmo-
nės, nes jie myli mus? Taip, visi to 
trokšta ir tikisi. Tačiau toli gražu taip 
nebūna visada. Neretai vienas žmo-
gus myli kitą – vyrą, žmoną, sūnų ar 
tėvą – vienpusiškai.

Nesakau, kad gamtą mylėti lengva. 
Juolab kad ir jos dovana abejotino 
smagumo – kartais visai nesidžiaugi 
tuo savo tikruoju aš, o apie gyvenimo 
praeinamumą nesinori galvoti, ypač 
tamsiais vakarais. Tačiau taip imda-
mas negalvoti apie dalykus, kurie bau-
gina, nei baimės sumažinsi, nei savo 
galvojimą išgelbėsi.

Kaip mes mylime gamtą? Renka-
me parašus, rengiame piketus ir pro-
testus, vaikštome su tigro kailiais ir 
šeriame visos apylinkės benames ka-
tes? Nieko panašaus. Tiesiog nepuola-
me bet kokia kaina jos užvaldyti. Nes 
juk galim, ir be didelių problemų. Savo 

meilei gamtai įvertinti siūlau šerno 
testą. Testas realus, neišgalvotas. Jis 
tinka, jei turite gražią pievelę, daržą ir 
šiaip augalų, kuriuos šernai nunioko-
ja. Kai kurie yra tokie įžūlūs, kad pasi-
rodo vakarais su visa krūva šerniukų – 
duodasi po pievą, it kokie šeimininkai. 
Veiksmų diapazonas reaguoti yra gana 
platus: galima šerną nušauti (pačiam 
arba pakviesti specia listus), galima jį 
tik baidyti, galima apsitverti tvora, ga-
lima į jį nekreipti dėmesio, leidžiant 
jam kaip gamtos daliai, atsiriekti tavo 
gero porciją. Jei neturėčiau apsibrėžus 
meilės sąvokos, galėtų atrodyti, kad 
tik paskutinysis variantas būtų tinka-
mas elgesys gamtos mylėtojui. Tačiau 
pagal mano apibrėžimą tinka visi, iš-
skyrus šerno sumedžiojimą. Nėra taip 
jau sunku, juolab kad šerniukai – tik
rai gražūs.

Jei jokios pievelės neturite ir šer-
nai neaktualu, tai galima pasitikrin-
ti kad ir su miesto liepomis bei varno-
mis. Ar manote, kad senosios Vilniaus 
Gedimino prospekto liepos yra baisiai 
pavojingos miestiečiam ir dar užima 
vietą, kurioje galima būtų įrengti ko-
kias penkias parkavimo vietas, todėl 
jas reikėtų pakeisti miestui pritaiky-
tais mutantais? Ar vis dėlto mylite tas 
senąsias liepas, nes jos tikros, jų žie-
dai varva medumi (kuris labai apčiuo-
piamai aplaša automobilių stogus), o 
plati lapija karštomis vasaromis tei-
kia malonią vėsą? Arba tos pačios vie-
tovės varnos. Žiemą jos būriais užgu-
la likusius medžius, garsiai kranksi ir 
konkrečiai apšika šaligatvius bei neį-
gudusius praeivius. Įtariu, ką apie jas 
galvoja kiemsargiai. Tačiau mieste nei 
išvarysi, nei apsitversi, tad galimybės 
rinktis neturi – privalai būti toleran-
tiškesnis nei gamtoje. Gal dėl to gam-
tai meilės nebeužtenka?

NuSTEbImAI
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Dar 2010 m. kovą Valentinas Stundys 
pateikė Seimui projektą dėl 2014 m. 
paskelbimo Kristijono Donelaičio me-
tais. 2013 m. gegužę ypatingos skubos 
tvarka Seimas, atsižvelgdamas į teatrų 
vaidmenį ugdant visuomenę, 2014 m. 
paskelbė Teatrų metais. 2013 m. gruo-
dį buvo nuspręsta ateinančius metus 
paskelbti Vaikų sveikatos metais. Ži-
nia, šie metai buvo minimi ir kaip Lie-
tuvos dainų šventės metai.

2013 m. pabaigoje parlamentaras 
Mantas Adomėnas pateikė dar vieną 
pasiūlymą – 2014 m. paskelbti Oršos 
mūšio, įvykusio 1514 m. rugsėjo 8 d. (!), 
metais. Remiantis Seimo interneto 
svetainėje pateikiama informacija, 
Adomėnas motyvavo šios datos (tada 
nedidelė LDK kariuomenė sumušė 
daug gausesnius maskolius) svarbą 
tuo, kad taip bus galima „aktualizuoti 
šį reikšmingą Lietuvos istorijos įvykį ir 

mūšyje dalyvavusių LDK bei 
Abiejų Tautų Respublikos 
tautų – lietuvių, baltarusių, 
ukrainiečių, lenkų bendra-
darbiavimą užtikrinant lais-
vės, pagarbos Europos teisės 
tradicijai ir saugumo erdvę 
Rytų Europoje“ ir „valstybės 
mastu didinti šio istorinio 
fakto žinomumą, aktuali-
zuoti šlovingus Lietuvos 
istorijos puslapius, skleisti 
istorijos pažinimą ir gilinti 
tautinę tapatybę“. Nors šis 
Seimo nario siūlymas susi-
laukė „kritikos“ iš Gintauto 
Mikolaičio („Suprantate, aš 
nesu istorikas, bet, mano 
nuomone, gana tų metų. Aš 
nesiūlyčiau skelbti“), vis dėl-
to svarus gilią mintį ne prie 
Nevėžio, bet prie tilto per 
Kamą rėžusio filosofo žodis 
buvo išgirstas.

Kaip ir dera, Oršos mūšis, 
kaip viena iš 2014 m. oficia-

lių minėjimų ašių, susilaukė ne vieno 
renginio, pradžiuginusio daugybę įvai-
rius dalykus mėgstančių ir mylinčių 
Lietuvos piliečių. Buvo išleistas auk-
sinis kolekcinis medalis ir sidabrinė 
moneta. Rugsėjį Lietuvos dailės mu-
ziejuje, Radvilų rūmuose, eksponuo-
tas Ukrainos dailininko Andrijaus 
Cholomeniuko batalinis paveikslas 
Oršos mūšis. Kaune, Vytauto Didžiojo 
muziejuje, vyko kelių paveikslų (Han-
so Krello Oršos mūšis, Konstantino 
Ostrogiškio ir Jurgio Radvilos port
retų) reprodukcijų paroda. Lietuvos 
diplomatinėse atstovybėse (Didžioji 
Britanija, Estija) buvo suorganizuoti 
Oršos mūšio minėjimo renginiai. Lon-
done buvo iškeltas klausimas, „ar LDK 
pergalė ties Orša lėmė ir viso Vidurio 
Europos regiono laimėjimą prieš tuo-
metinę maskvėnų valstybę“? Visa tai 
vainikavo paskutinį rugsėjo savaitgalį 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmuose surengta tarptautinė 
mokslinė konferencija Karinė pergalė 
ir jos ženklai ir neabejotinai valdoviš-
kai didinga penktadienio vakaro eise-
na „Triumfo diena“ nuo Aušros vartų 
iki Žemutinės pilies.

„Triumfo dieną“, apaugusią nesu-
skaičiuojama daugybe tekstų, minčių, 
atminčių, vertinimų, interpretacijų, 
meno kūrinių, jų kopijų ir reprodukci-
jų, kitaip tariant, tapusi istorijos kul-
tūros, istorijos politikos ir t. t. dalimi, 
čia papildysime dar vienu nežinomos 
vertės tekstu, bandančiu tapti dar vie-
na praeitiesdabarties jungtimi.

Friedrichas Nietzsche buvo toks is-
torija persisotinęs nenuorama, kuris 
istorijos mokslo amžiuje išliko tikru 
eretiku (plačiąja prasme). Visiems (gal 
ir ne) gerai (gal ir nelabai) žinomoje esė 
„Apie istorijos žalą ir naudingumą“1, 
kuri buvo publikuota kaip stambesnio 
kūrinio Žmogiška, pernelyg žmogiška 

Kai ginklai baigia žvangėti, 
kova tik prasideda

VyTAUTAS VOLUNGEVičiUS

apžvalga

1 Friedrich nietzsche, „apie istorijos žalą ir 
naudingumą“, vertė Tomas sodeika, in: Kul-
tūra ir istorija, sudarytojas vytautas Berenis, 
vilnius: gervelė, 1996, p. 43–109.

valdovų rūmų renginio „500 metų Oršos mūšio 
pergalei“ plakatas. iš http://alkas.lt/wp-content/
uploads/2014/09/Orsos-musis.kam_.lt_.jpg
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dalis, Nietzsche išskyrė tris santykių 
su istorija rūšis: monumentaliąją, an-
tikvarinę ir kritinę. Pirmuoju atveju 
istorijos sampratai būdinga galinga 
konstitucija, tikslo siekimas, mokyto-
jų ir pavyzdžių, sektinų ir efektingų, 
tačiau, deja, nesančių tarp amžininkų, 
poreikis. Šis tikslas yra tautos ar visos 
žmonijos laimė, o praeities didybė tu-
rinti būti amžina.

Antikvarinės istorijos sampratos 
šerdį sudaro praeities garbinimas ir 
puoselėjimas. Tai susisaistymas su 
daiktais, protėviais ir visu tuo, kas 
bent kiek alsuoja praeitimi. Pateikda-
mas trečiąją santykio su istorija formą, 
Nietzsche kalba apie kritinės istorijos 
būdą, kuris kartas nuo karto įgalina 
sudaužyti ir sugriauti praeitį, paskel-
biant šiai istorijos teismą ir nuospren-
dį. Šis teismas – tai bandymas išsiaiš-
kinti, kiek yra neteisybės ligšioliniame 
kokio nors reiškinio ar daikto egzista-
vime. Pasak Nietzsche‘s, visos šios is-
torijos (žinojimo) formos yra vienaip ar 
kitaip naudingos pačiam gyvenimui. 
Monumentalioji istorija suteikia drą-
sos ir pakylėja silpnumo akimirkomis. 
Antikvarinė istorija padeda išsaugoti 
praeities liekanas. Kritinė istorija lei-
džia išsilaisvinti nuo nebegyvybingos 
praeities naštos.

Oršos mūšio 500ųjų metinių minė-
jimo renginių plejadai su tam tikromis 
modifikacijomis buvo būdingos visos 
trys Nietzsche‘s santykio su istorija 
formos. Medalio ir monetos išleidimą 
galima suvokti kaip antikvarinės is-
torijos šiandienine reprezentacija in-
versiją. Kritinės istorijos išraiška tapo 
(turėjo tapti) mūšiui skirta konferen-
cija, vykusi Valdovų rūmuose, kur 
susirinko istorikai iš visų mūšiu ir jo 
vieta istorinėje atmintyje „susirūpi-
nusių“ šalių. Konferencijos pranešimų 
santraukos knygelės pratarmėje (čia 
ir toliau skliaustuose cituojama iš jos) 
Oršos mūšio reikšmė nusakyta viena-
reikšmiškai: „Mūšis ne tik atskleidė 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
karinį potencialą, bet ir išryškino ka-
rinio bendradarbiavimo su Lenkijos 
Karalyste perspektyvas“. ir vis dėlto – 
kokį potencialą? LDK kariuomenės al-

gininkai, mėnesiais laukdami atlygio, 
plėšė valstybės žemes, o valdovas Žy-
gimantas Senasis, nerasdamas pinigų 
valstybės ižde, įkeitinėjo savo dvarus 
didikams. Taip pat be jokių nuoskau-
dų ir nusivylimų – kokias perspekty-
vas? Visas LDK ir Lenkijos Karalys-
tės bendradarbiavimas XVi a. rėmėsi 

nenutrūkstančiu pirmosios valstybės 
pozicijos silpnėjimu karų su Maskvos 
valstybe akivaizdoje, o šią situaciją ge-
riausiai atspindi septinto dešimtme-
čio įvykiai ir Liublino unijos sudarymo 
aplinkybės.

Anachronistinis bandymas ieškoti 
tautų draugysčių („Oršos pergalės pro-
paganda tapo daugiatautės valstybės 
visuomenę vienijančiu veiksniu“) la-
biau primena sovietinę tautų draugys-
tę. Pergalės propaganda suvokiama 
kaip LDK besiformuojanti humanis-
tinio tipo raštijos aplinka, tačiau aps-
kritai priešo propaganda suvokiama 
kaip blogis. Kažkodėl niekas neakcen-
tuoja, kad XVi a. pradžioje LDK buvo 
draudžiama statyti mūrines cerkves, 
o kariuomenės vadas, LDK didysis 
etmonas Konstantinas Ostrogiškis 
tik po pergalės gavo išskirtinę teisę 
Vilniuje pastatyti dvejus stačiatikių 
maldos namus. Beje, LDK stačiatikių 
(schizmatikų) ir katalikų elitų teisės 
juridiškai buvo galutinai sulygintos 
(galėjo užimti centrines valstybines 
pareigybes) tik po Žygimanto Augusto 
1563 m. Vilniaus privilegijos.

Kita vertus, teigiama, kad tai buvo 

a p ž v a l g aa p ž v a l g a

karas dėl išlikimo. Tačiau kiek karų ir 
mūšių buvo pralaimėta prieš tai ir po 
to, bet niekas jų nevadina karais dėl iš-
likimo. Galiausiai priduriama, kad šis 
mūšis įgalino visą XVi a. tapti tuo, kuo 
jis Lietuvos istorijoje tapo („priimtas 
Pirmasis Lietuvos Statutas (1529 m.), 
pastatyti renesansiniai Valdovų rū-

mai, prasidėjo knygų spausdinimas, 
sklido Renesanso ir reformacijos idė-
jos“). Šie du teiginiai remiasi ta pačia 
ex post logika. Žinoma, ta pačia logi-
ka remiasi ir visas istorijos mokslas, 
bandantis tarpusavyje sujungti laike 
nutolusius įvykius, tačiau teiginio svo-
ris ir jo pagrįstumas remiasi jo verifi-
kavimo ir falsifikavimo galimybe, jos 
realiu įgyvendinimu. Taigi tokio pobū-
džio teiginiai yra daugiau naratyvinio, 
retorinio pobūdžio nei analitiniai, nu-
sakantys priežastinę įvykių grandinę 
ar bent jau jų koreliaciją. Tikrovė – ne-
palyginti sudėtingesnė nei kuriamas 
sklandus ir nuoseklus naratyvas. Ži-
noma, istorija ir jai suteikiamas turi-
nys (istorijos kultūra?) interpretuotini 
ir kaip šiandienos projekcija į praei-
tį arba bandymas spręsti šiandienos 
prob lemas, atsigręžiant į sektinus pra-
eities pavyzdžius, visiškai nepreten-
duojant išklibinti teiginių ir jų grandi-
nės pagrįstumo. Tad konferenciją bent 
iš dalies galima interpretuoti ir kaip 
monumentaliosios istorijos (res gestae) 
apraišką. Būtent šią bene vaizdingiau-
siai atspindi minėtoji eisena „Triumfo 
diena“, tapusi pergalingų Žygimanto 

Medalis „Oršos mūšiui – 500 metų (1514–2014)“. dailininkė lina Kaminskaitė
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Senojo, mūšio metu likusio Borisove 
(dab. Baltarusijos teritorija), sugrįžtu-
vių retrospektyvia kulminacija.

Visi šie paminėti ir probėgšmais už-
čiuopti įvykiai dabartiškai reprezenta-
vo praeities įvykį – Oršos mūšį. Keb
lu atsakyti į klausimą, kaip ir kokiu 
mastu šie renginiai pasiekė Lietuvos 
piliečių protus ir bendrą istorinę sąmo-
nę. Tačiau bent jau naujienų svetainė 
lrt.lt eiseną transliavo. Atsižvelgiant 
į dabartinę geopolitinę Rytų Europos 
situaciją, Oršos mūšio aktualizacija 
turėjo įgauti papildomą simbolinį svo-
rį. Vargu ar Orša taps antruoju (Rytų) 
Žalgiriu. Turint omenyje Žalgirio at-
minties vietos su visais iš to sekusiais 
dariniais formavimą(si), ypač „bran-
dųjį“ šio vaizdinio raidos etapą, belie-
ka viltis, kad taip niekada nenutiks. 
ir vis dėlto mūšiai yra ašinė istorijos 
kultūros grandis2. O šioji formuojasi 
ir skleidžiasi kaip ilgalaikis procesas. 
Pasak Jörno Rüseno, istorijos kultū-
ra, būdama tik bendros kultūros da-
limi, yra suvokimo, interpretacijos, 
orientavimo(si) ir tikslo nustatymo ry-
šys3. Visos šios keturios istorijos kultū-
ros plotmės, mentaliniai veiksmai są-
lygoja vienas kito turinį ir lemia pačios 
istorijos kultūros formą. Oršos mūšis ir 

jo reprezentacijos 2014 m. lyg ir turėjo 
tapti (net jei toks tikslas sąmoningai ir 
nebuvo keliamas) ta Lietuvos istorijos 

kultūros ašimi, kuri padėtų susivokti 
ir orientuotis laike bei numatyti atei-
ties tikslus.

Nietzsche, tik pradėjęs kurti kritinio 
santykio su istorija tradiciją, monu-
mentaliąją istoriją vertino kaip mas-
kuojantį maskaradinį kostiumą, an-
tikvarinę – kaip senienų fetišizavimą, 
kritinę – kaip istorijos reviziją. Pasak 
jo, visos šios formos reikalingos gyve-
nimui kurti, jei tik yra „vartojamos“ 
saikingai. Šie trys santykiai su istorija 
įvairiais lygmenimis yra pasiskirstę ir 
dabartinėje istorijos kultūroje. ir vis 
dėlto, jei istorijos kultūros pagrindinis 
apibrėžimo dėmuo yra laikas ir žmo-
gaus gyvenimas jame, tai koks ir kaip 
turėtų būti kuriamas santykis su pra-
eitimi ir istorija? Aš visiškai nesitikiu 
(o to ir nereikia), kad viešojoje erdvėje 
bus pradėta diskutuoti, pavyzdžiui, 
apie didžiojo kunigaikščio dvarų ūkinę 
struktūrą, LDK iždo pajamų ir išlai-
dų pokyčius ar tai, kokią reikšmę šių 
problemų suvokimas turi šiandienei 
Lietuvos piliečio savivokai. Būtų juo-
kinga, jei valstybiniu lygiu būtų mini-
ma 1557 m. Valakų reforma. Žinoma, 
nebūtų jokių eisenų. Bent jau tokių 
iškilmingų. Tačiau galbūt tada pradė-
tume suvokti savo istoriškumą.
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!

2 Tokio pobūdžio istoriografija: darius Ba-
ronas, dangiras Mačiulis, Pilėnai ir Margiris: 
Istorija ir legenda, vilnius: vilniaus dailės aka-
demijos leidykla, 2010; dangiras Mačiulis, 

Rimvydas petrauskas, darius staliūnas, Kas 
laimėjo Žalgirio mūšį? Istorinio paveldo daly-
bos Vidurio ir Rytų Europoje, vilnius: Mintis, 
2012; jan M. piskorski (red.), Wojna, pamięć, 

tożsamość: O bitwach i mitach bitewnych, 
Warszawa: Bellona, 2012.

3 jörn Rüsen, Istorika: Istorikos darbų rinkti-
nė, vilnius: Margi raštai, 2007, p. 78–111.

Tarptautinės mokslinės konferencijos 
„1514 m. Oršos mūšis: karinė pergalė ir 
jos ženklai“ programos viršelis
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Tyrėjų nakties renginių akimirkos. 2014. Mindaugo Mikulėno nuotr.

Rugsėjo 26 d. vakare įvairiuose Lie-
tuvos miestuose į mokslo populiari-
nimo renginius kvietė Tyrėjų naktis. 
Gal kiek ironiška, kad šviesti žmones 
apie mokslą nuspręsta naktį, tačiau 
į platesnę naktinio pažinimo tradici-
ją (Muziejų naktis, Kultūros naktis) 
įsirašęs renginys tamsoje nepasikly-
do ir šiemet sulaukė dešimtojo karto. 
2005 m. Europos Komisijos inicijuota 
Tyrėjų naktis sumanyta kaip priemonė 
(oficialių pranešimų žodžiais) „didinti 
mokslininkų pripažinimą visuomenėje 
ir sudaryti galimybę iš arti susipažinti 
su jų darbais ir pasiekimais“. Taigi jos 
atsiradimą lėmė dvi gal ir teisingos, 
bet vis dėlto labai stereotipiškos nuos-
tatos ar prielaidos, esą mokslas žmo-
nėms menkai pažįstamas ir (dėl to?) 
svetimas (nepasakytum, atgrasus). 

Skaičiai. Per dešimt metų Tyrėjų 
naktis, pirmąkart vykusi tik Molėtų 
astronomijos observatorijoje, stipriai 
pasikeitė – išsiplėtė jos geografija (iki 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir 
kt.), didėja nemokamų renginių ir lan-
kytojų skaičius. 2005 m. tevyko vienas 
renginys, 2012 m. jų skaičius perkopė 
150, o šiemet – 250. Atitinkamai kei-
tėsi ir lankytojų skaičius. Šiais metais 
Tyrėjų naktyje apsilankė apie 15 000 
žmonių (praėjusiais metais apie 9000). 
Be to, prie projekto vis mieliau prisi-
jungia ir mokyklos – organizatoriai 
tikisi, kad ateityje aktyviau dalyvaus 
ir regionų, o ne vien didžiųjų miestų 
mokyklos. Didėjantys renginių ir lan-
kytojų skaičiai greičiausiai nulėmė ir 
kitą tendenciją: jei iš pradžių steng-
tasi žmones pritraukti į mokslininkų 
urvus (laboratorijas, auditorijas, insti-

naktinis mokslo cirkas

TOMAS VAiSETA, JUSTiNAS V. DAUGMAUDiS,  
DOVyDAS SKAROLSKiS

tutus), tai dabar vis labiau skatinama 
mokslininkus it kokius kurmius (ar ne 
todėl rengiama naktį?) išvilkti į viešą-
sias erd ves (kavines, galerijas, netgi 
kultūros barą Kablys).

Tenka pastebėti, kad kai projekto 
dalyvių ir lankytojų skaičiai yra tokie 
dideli, tampa nebepraktiška stengtis, 
kad lankytojai galėtų ateiti į visus ar 
bent didelę dalį renginių, tad daug 
renginių vyksta tuo pačiu metu. Kita 
vertus, organizatoriai galėtų pasvars-
tyti, ar nebūtų naudinga kitais metais 
pasirinkti keletą svarbiausių Tyrėjų 
nakties taškų, nuo kurių būtų skai-
čiuojamas apytikslis nuotolis ir rengi-
nių laikas paskirose vietose, idant po 
vienų renginių nereiktų lūkuriuoti be 
tikslo mieste arba priešingai – bėgti 
it kvaištelėjusiam į jau prasidedan-
tį renginį. Tiesa, žadama, kad tokių 

galvosūkių kitais metais liks mažiau, 
nes įdomiausias paskaitas bus galima 
stebėti internetu, o panorėjus – ir per-
žiūrėti jas archyve.

Forma. Tai, kas vyko mokslui popu-
liarinti ir mokslininkams pri(si)jau-
kinti skirtą naktį, ko gero, tiksliausia 
būtų pavadinti cirku, jokiu būdu šiam 
žodžiui nesuteikiant neigiamos reikš-
mės. Eksperimentai, triukai, žaidimai, 
demonstracijos, ekskursijos – kai su-
siduria du iš prigimties tokie skirtin-
gi pasauliai (rafinuotas, sudėtingas 
mokslininko ir nuoširdus, bet pavir-
šutiniškas ir nekantrus smalsautojo), 
tenka kliautis nuo seno žinomais dė-
mesio pritraukimo ir (sėkmės atveju) 
prikaustymo būdais: pažadėti įspūdin-
gą reginį („Lazerių šou – po 10 min! At-
lėkit į Kablio skate park‘ą!“), pasiūlyti 
žaidimą („Pasijusk lyg Agentas 007 ir 
praeik įvairiausias lazerių užkardas 
nepastebėtas“), prajuokinti („Makaro-
nai skirti ne tik valgymui ir kabinimui 
ant ausų, surink komandą ir kaukis 
makaronų mūšyje“), palinksminti 
(„Sopranai, altai, tenorai ir bosai, roko 
žvaigždės ir dušo dainininkai – kara-
okė laukia jūsų!“), nustebinti („Ateik 
ir stebėk, kaip ultragarsinių bangų 
pagalba daiktai pakimba ore“), gun-
dyti lengva egzotika („Magija chemijos 
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laboratorijoje“), sudominti paslaptimi 
(„Tiesioginė transliacija iš Mėnulio“), 
ir, žinoma, išgąsdinti („Mirties vaiz-
diniai – tai, ko negali pamatyti plika 
akimi“).

Nenuostabu, kad tokioje karnava-
linėje programoje pasitaikantys te-
matiškai rimti renginiai, pavyzdžiui, 
paskaitos skamba taip rimtai, kad 
nepaisant jų kokybės ir geros valios, 
rizikuoja tapti nesusipratimu („As-
muo, patyręs traumą: kokia pagalba 
yra efektyvi?“), o pirminį sumanymą 
„iš arti susipažinti“ su svetimu ar net 
atgrasiu mokslininkų pasauliu, regis, 
iš tikrųjų atitinkantys renginiai gali 
tik sustiprinti atgrasumo jausmą (iš 
negalėjimo, negebėjimo ar tingėjimo 
įvilkti į patrauklesnį klouno rūbą): 
„Dalyviai tirs betoninių paviršių 
plyšius, konstrukcijų deformacijas, 
nustatys defektų ir pažaidų pobū-
dį ir priežastis atlikdami natūrinius 
tyrimus šalia esančiame Graužės iii 
tvenkinio mokomojo hidromazgo kons-
trukcijose. Apžiūrint gelžbetonines 
konstrukcijas bus naudojami prietai-
sai (gniuždomojo betono stipriui nu-
statyti – Schmidt sistemos plaktukas; 
armatūros ieškik lis – Profometer 5+; 
plyšių pločio matavimai – mikrosko 
pas ir t. t.)“.

Vėl skaičiai. Renginių gausa ir margu-
mas perša dar vieną pagundą – panag
rinėti juos statistiškai. Juk kalbame 
apie mokslo populiarinimą, švietėjiš-
kąją ir pažintinę jo pusę, tad gal ką 
nors tai gali mums pasakyti ir apie 
paties mokslo būklę? Atlikti tikslius 
statistinius skaičiavimus sudėtinga, 
praktiškai neįmanoma – ne tik todėl, 
kad kai kuriuos renginius sunku žan-
riškai apibrėžti (pavyzdžiui, šokio sti-
listikos raidos aptarimas žiūrint filmą 
ir šokio spektaklio ištraukas), bet ir 
todėl, kad ne vienu atveju susipina ke-
lios mokslo ir net meno sritys. Vis dėlto 
itin apytikriai skaičiavimai atskleidžia 
labai aiškias tendencijas: iš daugiau 
nei 250 renginių kone pusę (apie 100) 
sudaro renginiai, susiję su iT ir kito-
kiomis technologijomis. ieškodami, 
kas galėtų užimti antrąją vietą (kad 

ir labai atsiliekant), turbūt turėtume 
nurodyti „biologiją ir biochemiją“ (apie 
40), o trečioje vietoje – „fizika ir astro-
nomija“ (apie 20). Taigi techniniai ir 
gamtos mokslai neabejotinai yra Ty-
rėjų nakties dominantė, visas kitas 
mokslo sritis paliekanti savotiškose 
paraštėse (tai simbolizuoja reklami-
niuose plakatuose logotipu pasirinktas 
laboratorinis buteliukas). Bent jau tokį 
susiformavusį vaizdinį iš mokslo re-
prezentacijos renginių turėtų išsinešti 
uolus lankytojas, pamėginęs apibėgti 
kuo daugiau vietų.

Socialiniams ir humanitariniams 
mokslams bent kiek solidžiau atsto-

vavo tik psichologija (apie 10) ir so-
ciologija (taip pat apie 10). Nežinia, 
ką tikro tokia statistika mums gali 
pasakyti. Tarkime, istorijos mokslas 
buvo labai menkai reprezentuojamas, 
tačiau būtų galima spėti, kad istori-
ja kur kas daugiau dėmesio sulaukia 
kasdieniame viešajame gyvenime, to-
dėl nejaučia didelio poreikio sumažinti 
tikro ar tariamo svetimumo jausmo. 
Gal apskritai tikslieji ir gamtos moks-
lai dėl savo prigimties jaučiasi mažiau 
pažįstami ir patrauklūs viešuomenei, 
todėl karščiau siekia jos pripažinimo, 
ir būtent į juos yra orientuota Tyrėjų 
naktis? O gal tiksliųjų ir gamtos moks-
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lų atstovai (ar atskiros institucijos) tie-
siog aktyvesni? O gal vis dėlto lemia 
praktiški sumetimai – medžiagiškuoju 
pasauliu užsiėmusiems techniniams ir 
gamtos mokslams sukurti cirką (laze-
rių šou, netikėti eksperimentai ir t. t.) 
daug lengviau nei žmogaus mokslų 
atstovams? ir galiausiai – gal techni-
niai ir gamtos mokslai arčiau verslo ir 
todėl turi didesnį komercinį interesą 
ar paskatą? Beje, iš kai kurių palygin-
ti šviežių švietimo organizacijų nepro-
porcingai (savo dydžiui ir reikšmei) ak-
tyvaus dalyvavimo galima spręsti, kad 
privačios veiklos pasireklamavimas, 
o ne mokslininkų veiklos populiarini-

mas kai kuriems dalyviams, ko gero, 
yra svarbiausias motyvas.

Turinys. Kaip minėta, visų Tyrėjų 
nakties renginių aplankyti nebuvo 
įmanoma tiesiog fiziškai, tad kiekvie-
nas lankytojas turėjo susidaryti savo 
tvarkaraštį. O tai reiškia, kad net da
ly vaudamas renginyje, kuriame domi-
nuoja techniniai ir gamtos mokslai, 
galėjai visą laiką praleisti vien „minkš-
tųjų“ mokslų atstovų pasiūlytoje „nak-
tinėje programoje“ ir išeiti (kitaip nei 
minėtas uolus lankytojas) su visai ki-
tokiu vaizdiniu galvoje.

Pasirinkusieji tokią humanitarišką 

orientaciją Vilniuje faktiškai turėjo 
suktis tarp trijų centrų – Senamiesčio, 
Mykolo Romerio universiteto ir Sau-
lėtekio.

Tokiu atveju viena iš sustojimo vietų 
galėjo tapti Lietuvos istorijos institu-
tas, kuriame vyko paskaitadiskusija 
„Būti lietuviu“, skirta šiuolaikinėms 
etniškumo ir tautiškumo sampratoms 
aptarti, ir apžvelgti, kaip šiuo metu 
apibrėžiama lietuviškoji tapatybė. 
Paskaitą skaitė ir diskutavo Vida 
Savoniakaitė ir Auksuolė čepaitienė. 
Atėjus į renginio vietą liko akivaizdu, 
kad didesnio žiūrovų rato rengėjams 
suburti nepavyko. Gal tema pasirodė 
netinkama, bet galima būtų lažintis, 
kad didesnės įtakos turėjo tai, jog ins-
tituto patalpos yra pernelyg keistoje 
vietoje (Kražių g. 5), kuri daugumai 
žmonių yra nepažįstama. Bet tai, ži-
noma, susirinkusiesiems nekliudė iš-
girsti įdomių įžvalgų apie šiandienius 
bend ruomeninės tapatybės tyrimus. 
Suerzinti galėjo nebent keletas per 
daug išplėstų, užsitęsusių ir tuštokų 
klausimų. Kita vertus, tai turbūt neiš-
vengiamas viešų renginių atributas.

Laikantis socialiniųhumanitarinių 
mokslų „tvarkaraščio“, netrukus rei-
kėjo skrosti per visą Gedimino pros-
pektą, kad laiku atsirastum Vilniaus 
universiteto Filosofijos fakultete, kur 
sociologijos doktorantė Milda Pivo-
riūtė skaitė paskaitą „Tapsmas suau-
gusiu šių dienų visuomenėje: (Piterio 
Peno (?) kartos sociologinė refleksija)“. 
Mokslininkė kalbėjo apie tai, kaip so-
ciologija padeda suprasti jaunų žmo-
nių patirtį ir kaip pro šios disciplinos 
akinius atrodo šiandienis jaunimas 
bei jo kelias į suaugusiųjų pasaulį. čia 
bendravimo tarp auditorijos ir lekto-
rės būta gerokai daugiau, o ir žiūrovų 
amžiaus vidurkis, lyginant su pirmąja 
paskaita, buvo nukritęs iki bakalau-
rantų amžiaus vidurkio. Pivoriūtė savo 
paskaitoje grindė mintį, kad dabarti-
nei Lietuvos jaunuolių kartai standar-
tiniai įžengimo į suaugystę momentai 
jau nebėra žūtbūtiniai tikslai, kuriuos 
reikia pasiekti tam tikra tvarka iki 
visuomenėje nustatytos amžiaus ri-
bos, pavyzdžiui, vis daugiau jaunuo-
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lių skiria papildomo laiko mokslams, 
peržengdami ribą, kai reiktų jau būti 
susituokusiam ar turėti vaikų.

Po istorijos ir sociologijos netrukus 
buvo galima pasirinkti ir trečiąją žmo-
gaus mokslų discipliną – psichologijos 
paskaitą „Aš ir mano džiunglių bro-
liai arba ar gyvūnai turi asmenybę?“ 
Nors taip formuluojamas klausimas 
kėlė išankstinį skepsį (ar tik nebus au-
gintinių mylėtojų kuriamas mitas?), 
tačiau paskaita buvo vykusi – snausti 
norėjosi nebent dėl romantiškai pri-
gesintų šviesų. Paskaitos metu išsa-
komi teiginiai ir rodytas įrašas apie 
Sibire veistas pilkąsias lapes vertė 
susimąstyti ir apie žmogaus poelgių 
genetinę priklausomybę. Vaizdo įraše 
buvo pasakojama apie lapių selekciją, 
kai atrenkant iš vadų lipšniausias ir 
draugiškiausias žmogui lapes, ilgai-
niui buvo išvestos romios ir žaismin-
gos lapės, kurios agresijos turėjo ne 
daugiau nei naminis katinas. Aišku, 

mokslininkai nebūtų mokslininkai, 
jei iš šių puikių keturkojų tokiu pačiu 
principu nebūtų išvedę kažko pana-
šaus į pragaro skaliką Garmą.

Anapus skaičių. Ko gero, sunku 
būtų nuginčyti (o tai įrodo ir minė-
toji kiekybinė statistika), kad tokios 
viešos paskaitos, tyrimų pristatymas, 
taigi visa mokslinė akrobatika ir žon-
gliravimas turi didelę vertę, mat su 
mokslu ir pačiais mokslininkais yra 
supažindinama visuomenė. iš dalies 
tai skaldo tuos stereotipus, kuriais re-
miantis Tyrėjų naktį ir pradėta rengti, 
t. y. kad mokslininkas yra paslaptin-
gas (gal net pusiau autistiškas) sutvė-
rimas, gyvenantis savo nuosavame 
mikrokosme ir užsiimantis nelabai 
aišku kuo (tik intuityviai jaučiama, 
kad „kažkuo sudėtingu“). Kai moksli-
ninko persona viešajame diskurse per-
keliama „kažkur anapus“, kartu su ta 
persona kažkur anapus yra nustumia-

mas ir pats mokslas. Kitaip tariant, 
mokslas nukeliamas ten, kur gyvena 
mistiški, paslaptingi, nelabai aiškūs 
reiškiniai, kurie nejučiomis pasąmo-
nėje persilieja su magija ir burtais.

Būtent laikais po išgyvento moksline 
ir technine prasme nepaprastai dina-
miško šimtmečio lengviausia sutikti 
žmonių, kurie labai sunkiai galėtų pa-
aiškinti, kaip veikia kasdienės technolo-
gijos. Galbūt tai kai kam sukeltų nuos-
tabą, bet anaiptol ne visi žino, kokiu 
būdu šviečia lempos arba kas nutinka 
kintamos srovės grandinėje nuspau-
dus jungiklį. O juk lempos uždegamos 
ir jungiklis spaudžiamas kiekvieną 
mielą dieną. Šia prasme šiuolaikinis 
žmogus yra žymiai mažiau išsilavinęs 
nei Viduramžių miesto gyventojas, 
pastarasis bent jau galėjo pasakyti, 
kuo jis naudojasi, kam reikia vienos ar 
kitos detalės ir kokiu būdu tai veikia.

Tyrėjų naktis ir jos dalyviai mokslą 
ir mokslininkus ištraukia iš anapus ir 
grąžina juos į šiapusinę tikrovę, kartu 
supažindindami su šiuolaikinio mokslo 
sprendžiamomis problemomis, paaiš-
kindami kasdienių fizinių fenomenų 
prigimtį. Tai cirkas, kuris žiūrovams ir 
paties jo dalyviams neša naudą. Tiesa, 
šios naudos mastą ir pobūdį įvertinti 
sunku, net ir praėjus dešimčiai metų 
nuo pirmosios Tyrėjų nakties. Patiems 
dalyviams ji, ko gero, akivaizdi, jeigu 
renginių skaičius nuolat auga. Ar tai 
keičia mokslininko įvaizdį? Gal ge-
riausiai į šį klausimą galėtų atsakyti 
šių metų Tyrėjų naktyje renginį „Nu-
piešk mokslininką. Kaip tau atrodo 
mokslininkas – nupiešk ir pasidalink!“ 
rengėjai. Kokių portretų jie sulaukė? 
Ateivio, cirko akrobato, aklo kurmio ar 
superherojaus?
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Pasakyti, ar Nematomas frontas1 ge-
ras, ar negeras filmas – ne tiek svarbu, 
mat viskas yra geriau už Niekas neno-
rėjo mirti, kuris, – kaip rašo tie, kurie 
žino, – tebeviešpatauja lietuvių isto-
rinėje vaizduotėje2. Ne, ne... ne todėl 
viskas geriau, kad pastarasis pasta-
tytas sovietmečiu ir „šiems laikams“ 
netinkamas, istoriją klastojantis ar 
dar kas nors, – o todėl, kad natūra-
liai atgyvenęs. Nepasenusią Lietuvos 
partizanų istoriją reikia papasakoti iš 
naujo. Banalu, bet vis tiek pakartosiu: 
kiekviena karta istoriją pasakojasi iš 
naujo. Tą daro ir Jonas Ohmanas su 
Vincu Sruoginiu ir Marku Johnstonu.

Nesupraskime blogai: gink Dieve, 
negalima filmo kūrėjams prirašyti 
lėkšto siekio „pamokyti jaunimėlį“3. 
istoriją „papasakoti iš naujo“ nereiškia 
renovuoti siužetą ar panaudoti naujas 
menines priemones. Esminis yra pats 
pasakojimo aktas. Tą, regis, suprato 
ir filmo autoriai, nebijodami priminti, 
atkartoti jau Lietuvos žiūrovui maty-
tus vaizdus, siužetus ir personažus. 
Tarsi priimama, kad pasakojama iš 
naujo „ta pati“, jau žinoma istorija, o 
ateinantys pažiūrėti filmo dalyvaus 
kolektyviniame dar vieno atpasakoji-
mo veiksme.

Ohmanas, Sruoginis ir Johnstonas 
pasirenka konkretaus personažo (Juo-

nematomas frontas
pamoka? Biografija? paminklas?

KATARzyNA KORzENiEwSKA

zo LukšosDaumanto) istoriją, kuri jau 
kartą buvo tapusi „medžiaga“ filmui: 
Jono Vaitkaus 2004 m. pastatytai 
dramai Vienui vieni. Tačiau ten dina-

miška partizano biografija (kelionė iš 
Lietuvos į Vakarus ir atgal, žavinga 
meilės istorija), kurios užtektų įspū-
dingam veiksmo filmui, nustelbiama 
(atrodo, tikslingai) niūraus, kartais 
šiurpaus Lietuvos pokario vaizdo. 
Kitaip tariant, lietuviškoji vaizduotė 
ir toliau paliekama valdyti Vytauto 
Žalakevičiaus kūriniui. Ohmanas su 

savo bendradarbiais, atrodo, siekia tą 
pačią istoriją papasakoti ne tik iš nau-
jo, bet ir naujai. Tam pasirenkamas 
kitas žanras, kuriame vyrauja doku-
mentika.

čia vėlgi galima įžiūrėti ritualinio is-
torijos pasakojimo elementų: rodomos 
iš istorijos vadovėlių, parodų ar net 
kitų filmų žinomos LukšosDaumanto 
archyvinės nuotraukos. Nusistovėju-
siam partizano prisiminimų kanonui 
ir čia paklūstama: buvusių kovotojų 
natūralioje aplinkoje pasakojami parti-
zanų gyvenimo epizodai, kukliai perpi-
nami patriotine gaida. Atrodytų, filmo 
autoriai tikslingai, sąmoningai pasi-
rinkdami priemonių asketiškumą, sta-
to paminklą LukšaiDaumantui, kartu 
ir visiems Lietuvos partizanams. Tai 
rimtas ir reiklus tikslas, ypač turint 
omenyje, kad akmeninis paminklas 
jiems (dar) nepastatytas.

Filmo kūrėjams šis tikslas pasirodė, 
matyt, nepakankamas. Pagal šio „am-
žiaus dvasią“ jie dar siekė autentišku-
mo, vengdami rodyti supaminklintą 
partizaną ir vietoj to siūlydami realią, 
spalvingą partizano biografiją. Kad ne-
būtų abstrakti, nebyli ir išrauta iš savo 
meto konteksto, paminklinio Lukšos
Daumanto biografija apstatoma ir ap-
raizgoma kitomis biografijomis ar jų 
fragmentais. Filme nuosekliai siekia-
ma pasakoti žmonių išgyventą istori-
ją, o ne istorikų surašytą, todėl norint 
parodyti visą laikmečio tragiškumą, 
žodis suteikiamas ne vien buvusiems 
partizanams ir jų talkininkams, bet 
ir rusų kareiviui, kuris anuomet prieš 
Lietuvos „banditus“ kovojo „nemato-
mame fronte“ (kaip jį vadino), ir Luk-
šos bendražygiams (tarp jų ir tiems, 
kurie – kaip sugestijuojama – jį iš-
davė). Tarp visų tų veikėjų išskirtinė 
vieta palikta Lukšos žmonai Nijolei 
Bražėnaitei, tačiau nepaverčiant viso 

a p ž v a l g aa p ž v a l g a

1 Nematomas frontas, režisieriai vincas 
sruoginis, jonas Ohman, scenarijaus autoriai 
vincas sruoginis, jonas Ohman, Mark johns-
ton, prodiuseris Mark johnston, lietuva, Šve-
dija, jav: aspectus Memoria, Forest Brothers, 
2013, 87 min.

2 žr. Ramūnas aušrotas, [rec.: Vienui vie-
ni, režisierius jonas vaitkus, lietuva, 2004], 
in: http://www.kinas.info/?review=892;29, 

(2014-10-10); aurimas Švedas, „asmeny-
bės sovietmečio lietuvos istorijos politikos 
lauke: elgsenos strategijos ir galimybės“, 
in: Lietuvos istorijos studijos, 2011, nr. 28, 
in: https://www.academia.edu/4203216/
asmenybes_sovietmecio_lietuvos_istori-
jos_politikos_lauke_elgsenos_strategijos_ir_
galimybes_islikti_in_lietuvos_istorijos_studi-
jos_2011_nr._28_p._91-104, (2014-10-10).

3 nors galiausiai ir to neišvengta; žr. „nau-
jų mokslo metų proga – filmo „nemato-
mas frontas“ dovana lietuvos mokytojams 
ir mokiniams“, in: http://www.balsas.lt/nau-
jiena/804487/nauju-mokslo-metu-proga-fil-
mo-nematomas-frontas-dovana-lietuvos-mo-
kytojams-ir-mokiniams, (2014-10-10).
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pasakojimo graudžia meilės istorija.
Taigi siekiama papasakoti pamink

linę istoriją – pagerbti ir įamžinti, o 
kartu – išlaikyti dėmesį tikriems is-
torijos dalyviams, jų prisiminimams 
ir autentiškiems išgyvenimams. Su 
taip susipynusiomis ir susiraizgiusio-
mis biografijų ir gyvenimo epizodų 
linijomis filmo kūrėjai galiausiai lyg 
pabūgo (gal teisingai) palikti žiūrovą 
vieną, ypač jeigu jis/ji – ne lietuvis/lie-
tuvė. Anglų kalba (žodžiu ir tekstu), 
kaip papasakojimo media, vis dėlto 
negalima buvo visiškai pasikliauti, 
svetimam stebėtojui būtina paaiškin-
ti kontekstą ir (nežiūrint paminklinio 
pagrindinio herojaus vaizdavimo ir 
istorijos rodymo „per žmonių biogra-
fijas“) tiesiai paprotinti, kas geriečiai, 
o kas – blogiečiai. Trumpai tariant, be 
istorinio įvado neapsiėjo ir teko per-
teikti dar didelę dozę žinių, duomenų 
ir informacijos. Kartais lyg perdozuo-

ta, priartinant filmą prie nuobodokos 
pamokos ribų. Kitaip tariant, tiems, 
kurie negali dalyvauti istorijos atkar-
tojimo rituale (nes jiems ta istorija iki 
šiol nebuvo pasakojama), siūloma jos 
pasimokyti. Viskas tame pačiame va-
landos su trupučiu filme...

Tokiais atvejais paprastai peršasi iš-
vada: filmo kūrėjai užsibrėžė per daug 
tikslų, per aukštai užsikėlė kartelę ir 
jos neperšoko. Pažiūrėjus filmą atrodo, 
kad Ohmanas, Sruoginis ir Johnsto-
nas savo kūriniu tikslų siekė nuosek
liai, o kartelė – gal sudrebėjus – liko 
peršokta. Tai neblogas filmas: tiks ir 
mokykloms, ir filmų peržiūroms Lie-
tuvoje bei užsienyje, o ir per televiziją 
gal bus galima parodyti alternatyvą 
nemirtingajam Niekas nenorėjo mirti. 
Tačiau filmo autoriai nepadarė vieno 
būtino kompromiso, kuris gal būtų 
apsaugojęs jų kūrinį nuo turininio ir 
prasminio perkrovimo.

Sėkmingas istorijos papasakojimas 
bet kuriuo meniniu būdu, – idant būtų 
suprantamas tų, kurie jos neišgyveno 
patys, – reikalauja sąmoningo suba-
nalinimo. To kompromiso labiausiai 
nenori tie, kurie pasakoja: ar tai būtų 
seneliai anūkams, ar menininkai pub
likai, ar istorikai tautai, ar mokytojai 
mokiniams. Pasakojantys patiria, kad 
istorinė patirtis juo labiau yra drama-
tiška, juo sunkiau esti perteikiama ir 
yra nesuprantama netgi tiems, kurie 
nori „klausyti“. Tie, kurie – kaip Ne-
matomo fronto kūrėjai – nepriima ir 
kitiems nesiūlo supaprastinimų, re-
tušavimų ir spalvų tirštinimo, kurie 
nesiima rizikos tikslingai kontroliuoti 
pasakojamos istorijos subanalinimo 
proceso, vis dėlto atsiduria akivaiz-
doje grėsmės – pasakoti visų pirma 
patiems sau. Ohmanas, Sruoginis ir 
Johnstonas taip ir papasakojo. !

Nerija Putinaitė
TRYS LIETUVIŠKOSIOS EUROPOS
Tauta, Europa, ES dabartinėje tapatybėje

Filosofė, kultūros tyrinėtoja dr. Nerija Putinaitė lietuviškosios tapatybės 
klausimus svarsto jau ilgą laiką: bene prieš dešimtmetį pasirodė jos studija 
Šiaurės Atėnų tremtiniai, kurioje imtasi kritiškai apmąstyti tai, kas plačiojo
je visuomenėje atrodo savaime suprantama – nuostatas, kad lietuvių tauta 
esanti išskirtinė, didingesnė, senesnė, narsesnė, daugiau iškentusi už kitas. 
Šioje kngoje pirmą kartą analizuotas ir toli gražu ne vienareikšmis lietuviš
kumo ir europietiškumo santykis. 2007 m. pasirodė Nenutrūkusi styga apie 
sovietmečio padarinius šiuolaikinio lietuvio savivokai ir mentalitetui – vienų 
entuziastingai pasitikta, kitų karštai kritikuota, netrukus ji tapo vienu reikš
mingiausių ir dažniausiai minimų veikalų šia jautria tema. 

Dabar tyrėjos žvilgsnis krypsta į dar vieną lietuviškosios tapatybės šaltinį. Pra
ėjus dešimtmečiui nuo įstojimo į Europos Sąjungą, jos kultūra, paveldas ir 
veikimas Lietuvoje iš kultūrinių diskusijų lauko jau perėjo į politinį, sukuria 
naujas priešpriešas visuomenėje. „Kas kliudo jaustis esant visaverčiais euro
piečiais? Kodėl europietiškumas kai kada išgyvenamas kaip priedas prie tik
rosios ir autentiškosios lietuviškos savivokos ar net kaip jai priešingas? Kodėl 
vis dar „grįžtame“ į Europą, ir kada šis grįžimas baigsis? Kas yra Europa, kuri 
mums būtų prasminga, sava ir verta pastangų?“ – klausiama knygos pratarmė
je. Mėginant į šiuos klausimus atsakyti, išryškėja trys lietuviškosios Europos. 
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Prieš du mėnesius atsivertus bet kokį 
reikšmingesnį tarptautinį laikraštį 
buvo galima aptikti ne vieną straips-
nį, kaip šiuolaikinė Lenkija griaunanti 
Vakarų stereotipus apie Rytų ir Vidu-
rio Europą. Neva šios šalys esančios 
politiškai nestabilios, nesusitvarkan-
čios su ekonominėmis problemomis, 
korumpuotos ir keliančios galvos 
skausmą senosios Europos diploma-
tams. Šitoks požiūris nėra be pagrindo. 
Jis tinka nusakyti dabartinės Veng
rijos, Slovakijos, čekijos, Rumunijos, 
Bulgarijos, Slovėnijos ar Kroatijos si-
tuaciją. Prieš dešimt metų toks požiū-
ris tiko ir Lenkijai. Kartais atrodo, kad 
tokia Vidurio Rytų Europos vystymosi 
trajektorija yra lyg istorijos nulemtas 
prakeiksmas. Panašią mintį yra išsa-
kęs buvęs Lenkijos užsienio reikalų 
ministras Radosławas Sikorskis, ku-
ris to priežastimi įvardijo Jogailaičių 
vykdytą politiką. Socialiniai moksli-
ninkai tokią situaciją vadina kelio pri-
klausomybe (angl. path dependency), 
kai praeities sprendimai ir aplinky-
bės apriboja dabartines galimybes ir 
sprendimų aibę. Tačiau, anot Vakarų 
žiniasklaidos, pastaruoju metu Len-
kijai pavyko ištrūkti iš šios situacijos. 
Lenkiją jau septynerius metus valdė 
ta pati vyriausybė. Ši šalis vienintelė 
Europoje sugebėjo išvengti recesijos 
per 2008–2009 m. ekonominę krizę. 
Plėtoti prekybos ryšiai ir pritrauktos 
vis stambesnės investicijos. Užsienio 
politikoje buvo išsikeltas tikslas tapti 
viena trijų pagrindinių valstybių ES 
(dar kitaip žinoma kaip Veimaro Tri-
kampio, kuriam priklauso Lenkija, 
Vokietija ir Prancūzija, idėja) ir kurti 

lenkijos grįžimas į nemalonų 
normalumą

MARiUSz ANTONOwiCz

strateginę partnerystę su Vokietija. Be 
to, būta bandymų pagerinti santykius 
su Rusija. Visa tai padidino Lenkijos 
įtaką ES ir NATO. Pagrindinė to prie-
žastis – Donaldo Tusko asmenybė ir jo 
suformuota politika.

Šitoks vaizdinys iš dalies atitinka 
tikrovę, ypač užsienio politikoje. Jam 
pritartų nemaža dalis Lenkijos politi-
kos apžvalgininkų ir piliečių. Tačiau 
norint ištrūkti iš kelio priklausomy-
bės, reikia dviejų dalykų: idėjų ir val-
džios joms įgyvendinti. Laikui bėgant 
Lenkijos vaizdinys apie kelio priklau-
somybės įveikimą įgavo vis daugiau 
atspalvių, kurie buvo mažiau paste-
bimi išorėje, bet labai išryškėjo šalies 
viduje. Pirma, Tusko vadovavimas de 
facto pavirto į jo vienvaldį diktatą ir jo 
Pilietinės platformos (lenk. Platforma 
obywatelska – PO) partijoje, ir vyriau-
sybėje. Nuo 2001 m., kai buvo įkurta 
partija, Tuskas laipsniškai išstūmė 
arba nutildė konkurentus, į aukščiau-
sius postus susodino jam lojalius as-
menis ir visiškai užgniaužė diskusijas 
ir kritiką partijos viduje. Tai persmel-
kė ir vyriausybės darbą. Antra, nors 
PO ir Lenkijos liaudies partijos 2007 
ir 2011 m. suformuotos vyriausybės 
veikė stabiliai, tačiau efektyviai veikti 
nesugebėjo. PO yra įvairių mažesnių 
konservatyvių ir liberalių politinių 
jėgų konglomeratas, kuris 2007 m. rin-
kimus į Seimą laimėjo kaip priešinga 
jėga Teisei ir teisingumui (lenk. Prawo 
i Sprawiedliwość – PiS). Šitokį įvaizdį 
PO išlaikė iki šių dienų. Tačiau vien 
tik neigimu populiarumo neišlaikysi, 
be to, partijos sudėtis trukdė priim-
ti svarbius sprendimus ir reformas. 

Geriausias to pavyzdys yra Seime 
2013 m. vykęs balsavimas dėl vienos 
lyties porų partnerysčių įteisinimo 
įstatymo priėmimo. Tada PO viduje 
ryškiai išsiskyrė konservatyvių ir li-
beralių politikų nuomonės, o Tuskas 
nesugebėjo partijoje įvesti disciplinos. 
Įstatymas nebuvo priimtas, o nuo PO 
atsiskyrė konservatyvesni partijos na-
riai, kurie priešinosi šiam įstatymui 
ir su Jarosławu Gowinu priešaky įkū-
rė naują politinę jėgą. Taip pat pas-
taraisiais metais į viešumą iškilo PO 
politikų korupcijos skandalai. Vienas 
didžiausių sukrėtimų partijai buvo va-
dinamasis „PO Votergeito“ skandalas, 

kai savaitraštis Wprost paviešino slap-
ta įrašytus PO politikų pokalbius.

Tuskas be Veimaro trikampio ne-
pasiūlė jokios idėjos, kuri leistų refor-
muoti Lenkiją. Jis lenkams tepasiūlė 
savo charizmą ir atsakingo europie-
čio lyderio įvaizdį. Anksčiau ar vėliau 
įvaizdžiai subliūkšta, ir visa tai lėmė, 
kad šalies rinkėjai nusivylė arba tie-
siog pavargo nuo PO ir Tusko. Rinkėjų 
apklausos rodė smunkantį palaikymą, 
o PO vijosi PiS. Vasaros metu dary-
tos apklausos rodė maždaug 10% PiS 
pranašumą prieš PO1. Šios nuotaikos 

donaldas Tuskas. 2014

1 http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/
kraj/1591773,1,zaskakujacy-wynik-sondazu-
po-znow-prowadzi-z-pis.read.
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vyriausybė sieks įgauti jo palaikymą, 
o tai didins prezidento įtaką ir vyriau-
sybės politikai, ir PO vidinei kovai dėl 
valdžios.

Ši kova prasidėjo vos pradėjus for-
muoti naują vyriausybę. Šiame fronte 
kol kas viršų ima Tusko patikėtiniai. 
iš karto, kai tapo aišku, kad Lenkija 
turės naują premjerą, buvo išskirtos 
Ewos Kopacz ir Tomaszo Siemoniako 
asmenybės, pirmiausia dėl lojalumo 
Tuskui. Galiausiai, dėl formalių prie-
žasčių, naująja premjere tapo Kopacz, 
ligi tol Seimo pirmininkė ir vyriausioji 
partijos pirmininko pavaduotoja. Ko-
pacz neturi stiprių pozicijų partijoje, 
tad ji pradėjo formuoti aplink save lo-
jalių žmonių grupę, kad galėtų kovoti 
dėl valdžios PO. Siemoniakas ne tik 
išsaugojo gynybos ministro postą, bet 
tapo ir vicepremjeru. Tai turėtų užtik
rinti jo lojalumą Kopacz. Vidaus rei-
kalų ministre tapo Teresa Piotrowska, 
artima Kopacz sąjungininkė. Kitas ar-
timas jai žmogus, Maria wasiak, tapo 
infrastruktūros ministre. Labai gera 
Kopacz draugė Krystyna Skowrońska 
irgi gaus įtakingą postą vyriausybėje5. 
Tačiau šalia to iškilo Tusko kadaise 
neutralizuotos vidinės PO grupės ir 
Kopacz dar neturi tokio autoriteto, kad 
galėtų jas ignoruoti6.

Tai atsispindi ir vyriausybės sudė-
tyje. Joje be Kopacz galima išskirti 
dar dvi grupes. Pirmajai vadovauja 
naujasis Lenkijos užsienio reikalų 
ministras Grzegorzas Schetyna. Nuo 
2007–2009 m. jis buvo vidaus reika-
lų ministras ir varžėsi su Tusku dėl 
partijos pirmininko posto. Tačiau po 
korupcijos skandalo buvo priverstas 
atsistatydinti ir 2010–2011 m. buvo 
Lenkijos Seimo pirmininkas. Schety-
nos tapimas ministru reiškia, kad vėl 
pradėjo augti jo įtaka partijoje. Juolab 
kad postą jis gavo turėdamas abejoti-

ną kompetenciją: vienintelė jo patirtis 
užsienio politikoje yra buvimas mėnesį 
Lenkijos laikinuoju prezidentu ir va-
dovavimas parlamentinei komisijai 
užsienio reikalams. Ministro postą 
taip pat gavo Schetynos sąjunginin-
kas Andrejus Halickis, kuris vadovaus 
administracijai ir skaitmeninimui7. 
Antrajai vidinei PO frakcijai vadovau-
ja Cezary Grabarczykas, naujasis tei-
singumo ministras. Andrzejus Bierna-
kas, priklausantis tai pačiai frakcijai, 
lieka sporto ministru8.

Pats įdomiausias pokytis vyriausy-
bėje yra buvusio užsienio reikalų mi-
nistro Sikorskio pasitraukimas ir ta-
pimas Lenkijos Seimo pirmininku. Tai 
vertintina kaip žingsnis atgal, ypač 
atsižvelgus į Sikorskio asmenines am-
bicijas tarptautinėje arenoje. Tačiau 
naujųjų ES lyderių rinkimai rugpjūčio 
pabaigoje parodė, kad niekas tarptau-
tinėje arenoje Sikorskio nelaukia. Tad 
jis susitelkė į vidaus politiką ir bandys 
tapti PO lyderiu. Naujos pareigos jam 
atriš liežuvį (kurį ir taip ne visada se-
kėsi valdyti) ir leis suformuoti parti-
jos viduje sekėjų grupę, kurios dabar 
trūksta. Pagrindinis Sikorskio tikslas 
yra Lenkijos prezidento postas.

Naujos Lenkijos vyriausybės sudė-
tis išreiškia kompromisą tarp vidinių 
PO grupuočių. Tai padaryta tam, kad 
partija nesuskiltų į konservatyviąją 
ir liberaliąją dalis. Vienintelis skirtu-
mas tarp šių grupuočių yra jų sudėtis, 
tačiau nė viena iš jų negali pasiūlyti 
Lenkijai nieko konceptualiai naujo. 
Esminis tikslas yra išsaugoti PO ir 
paruošti ją artėjantiems savivaldos 
ir parlamento rinkimams. Politiškai 
ši vyriausybė yra žymiai silpnesnė už 
buvusiąją Tusko. Ją taip pat susilp
nins per ateinančius metus galimai 
paaštrėsiančios problemos su sveika-
tos apsauga, angliakasiais, Ukraina9 
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taip pat stiprino gandus, kad nuo PO 
atskils dar daugiau narių. Lenkijos 
spauda jau skelbė PiS lyderį Jarosławą 
Kaczyńskį naujuoju Lenkijos premje-
ru nuo 2015 m. ir svarstė, ar su savo 
iV Respublikos programa jis netaps 
antruoju Europos Viktoru Orbánu2. 
Vasaros pabaigoje atrodė, kad lenkai 
2015 m. rudens Parlamento rinkimuo-
se paskelbs PO ir Tusko eros pabaigą.

Šiuos planus sujaukė komplikuotos 
Briuselio politikos vingrybės, kurios 
nulėmė, kad Tuskas, daugelio nuosta-
bai, šių metų rugpjūčio 30 d. buvo iš-
rinktas ES Tarybos vadovu. Lapkričio 
9 d. jis pasitrauks iš PO vadovo parei-
gų3, o naują darbą pradės gruodžio 1 d. 
Tad Tusko era Lenkijoje jau baigėsi.

Tačiau PO era vis dar tęsiasi. Tusko 
išvykimas partijai išėjo į naudą: per 
mėnesį tai ženkliai pakėlė jos reitin-
gus. Rugsėjį PO palaikė jau 34%, o 
PiS 28% rinkėjų4. Tai patvirtina tei-
ginį, kad Lenkija pavargo nuo Tusko. 
Kita vertus, partija neteko svarbaus 
žmogaus, kuris, nors ir neretai autori-
tariniais metodais, užtikrino jos veiks-
mingumą ir politinę kryptį. Jo išvy-
kimas sukurs partijoje didelį galios ir 
idėjinės lyderystės vakuumą. Kol kas 
jis dar formuojasi ir pilnai atsivers, kai 
Tuskas pradės dirbti Briuselyje.

Pirmasis šią tuštumą pradėjo pildyti 
Lenkijos prezidentas Bronisławas Ko-
morowskis, prasidėjus deryboms dėl 
naujos vyriausybės sudėties. iš dalies 
tai nutiko dėl prezidento posto sutei-
kiamų galių. Naujojo premjero kan-
didatūra ir vyriausybės sudėtis buvo 
suderinta su juo, ir prezidentas dery-
bose sugebėjo ne vienam kandidatui 
užkirsti kelią tapti ministru. Taip pat 
svarbu paminėti, kad 2015 m. vyks ir 
Lenkijos prezidento rinkimai, kuriuos 
beveik garantuotai jau pirmame ture 
laimės dabartinis prezidentas. Dėl to 

2 http://wyborcza.pl/politykaekstra/1,140
073,16433481,Kaczynski___Orban__dwa_
bratanki.html; http://polska.newsweek.pl/ja-
roslaw-kaczynski-iv-rp-orban-putin-newswe-
ek-pl,artykuly,345376,1.html.

3 http://www.tvn24.pl/porazka-schety-
ny-ws-list-wyborczych-tusk-rzadzi-plat-
forma-do-9-listopada-obradowal-zarzad-
po,471996,s.html.

4 http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/
kraj/1591773,1,zaskakujacy-wynik-sondazu-
po-znow-prowadzi-z-pis.read.

5 http://wyborcza.pl/1,75248,16654975, 
Kopacz_awansuje_swoja_przyjaciolke_z_
platformy_Obywatelskiej_.html.

6 http://opinie.newsweek.pl/rzad-ewy-ko-
pacz-po-polityka-bronislaw-komorowski-
newsweek-pl,artykuly,348065,1.html.

7 http://www.polityka.pl/tygodnikpolity-
ka/kraj/1593169,3,druzyna-kopacz-piec-no-
wych-twarzy-wiecej-kobiet-zaskakujacy-
schetyna.read.

8 http://polska.newsweek.pl/rzad-ewy-ko-
pacz-nowi-ministrowie-grzegorz-schetyna-
newsweek-pl,artykuly,348044,1.html.

9 dėl vietos stokos šis tekstas nenagrinė-
ja vyriausybės pasikeitimo įtakos lenkijos 
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ir valstybės skola, su kuriomis dorotis 
ši vyriausybė neturi kompetencijos. 
Todėl tikėtis iš jos svarbių sprendimų 
ir reformų neverta.

Kita vertus, tokia situacija atveria 
kelią opozicijai pabandyti pirmą kartą 
mesti rimtą iššūkį PO vienvaldystei. 
Pagrindinė opozicijos partija – PiS – kol 
kas nesugeba išnaudoti šios situa cijos. 
iki šiol PiS bandė aplink save apjungti 
kitas dešiniąsias partijas – Solidarią 
Lenkiją (lenk. Solidarna Polska) ir 
Lenkiją kartu (lenk. Polska razem)10 – 
ir šitaip įtvirtinti save kaip dešiniosios 
opozicijos lyderę. Kovodama su PO, PiS 
kaltino ją ir Tuską išdavus Lenkiją ir 
jos nacionalinius interesus, prisidėjus 
prie Rusijos sąmokslo nužudyti Len-
kijos prezidentą 2010 m. Smolensko 
aviakatastrofoje, parsidavus Vakarų, 
ypač vokiečių, ekonominiams intere-
sams ir griaunant tradicines šeimos 
vertybes. Kartu visa tai rodo, kad PiS 
kartoja seną PO klaidą: partija prisi-
stato kaip antiPO politinė jėga, bet 
neturi pozityvių pasiūlymų. Tusko iš-
vykimas, atrodo, užklupo PiS lyderį 
Jarosławą Kaczyńskį netikėtai. Da-
bartiniais veiksmais jis rodo, kad kol 
kas neturi strategijos, kaip kovoti prieš 
naująją vyriausybę. PiS politikų pasi-
sakymai yra chaotiški, kimbantys prie 
smulkmenų ir prieštaraujantys vieni 
kitiems11. Nėra vieno nuoseklaus ir įti-
kinamo pasakojimo, kuris galėtų vėl 
pritraukti PO rinkėjus balsuoti už PiS.

Lenkijos kairė – vis dar gilioje duo-
bėje ir nėra pajėgi kovoti dėl valdžios. 
Nuo 2011 m. pagrindinė kairioji jėga 
Lenkijoje buvo Januszo Palikoto par-
tija Judėjimas (lenk. Twój ruch – TR). 
Tai buvo dar margesnis konglome-
ratas nei PO. Palikoto partijoje buvo 
žmonių, kovojusių už marihuanos le-
galizavimą, ekonominių liberalų, an-
tiklerikalų, kairiųjų ir netgi verslinin-
kų. Akivaizdu, kad šis darinys turėjo 
greitai skilti. Šiuo metu iš buvusių 40 
TR narių Seimo frakcijoje beliko 1512. 
Jau aišku, kad savivaldos rinkimuose 
TR patirs sutriuškinimą. Tuo naudo-
jasi kita kairioji jėga – Lenkijos kai-
rioji demokratinė sąjunga (lenk. So-
jusz lewicy demokratycznej – SLD). Į 
ją perėjo dalis TR narių, ji prisiviliojo 
vadovauti buvusį premjerą Leszeką 
Millerį. Formaliai liberalios PO neno-
ras spręsti jautrius socialinius klau-
simas – dirbtinio apvaisinimo, lytinio 
švietimo, konvencijos dėl smurto prieš 
moteris ratifikavimo – leidžia SLD 
prisistatyti kaip vienintelei tikrai al-
ternatyvai konservatyviosioms PiS ir 
PO. Tačiau SLD vis dar neatsigavo 
po sutriuškinimo 2001 m. parlamento 
rinkimuose, o jos pozicijos stiprėja per 
lėtai, kad galėtų kovoti dėl valdžios  
2015 m.

Donaldo Tusko išėjimas iš Lenkijos 
politikos po beveik dešimties metų iš-
šaukė pirmą rimtą kovą dėl valdžios 
ir išryškino vis gilėjančią politinę 

frag mentaciją, ypač tarp dešiniųjų. 
Pagrindinis klausimas 2015 m. bus 
toks: ar sugebės PO išlaikyti valdžią ir 
laimėti trečius parlamento rinkimus 
iš eilės? Daug priklausys nuo šių metų 
lapkričio 16 d. įvyksiančių savivaldos 
rinkimų, ypač nuo to, ar Hanna Gron-
kiewiczwaltz iš PO išsaugos Varšu-
vos prezidentės postą. Jei laimės PO, ji 
turės šansų nedidele persvara laimėti 
ir parlamento rinkimus. Kitu atveju 
sustiprės PiS pozicijos ir prasidės PO 
partijos byrėjimas į smulkesnius poli-
tinius judėjimus bei jos narių perėji-
mas į PiS arba SLD.

Tad Lenkijos politikoje baigėsi poli-
tinio stabilumo laikotarpis. Tai lems 
mažesnį jos matomumą užsienyje ir 
sumažėjusį politikos nuoseklumą. Do-
naldas Tuskas ir Radosławas Sikors-
kis mėgsta pabrėžti, kad jų valdymo 
laikotarpiu Lenkija išgyveno aukso 
amžių, kokio ji nematė pastaruosius 
penkis šimtus metų ir buvo išsilais-
vinta iš istorijos primesto atsilikimo 
nuo Vakarų prakeiksmo. Net jei tai ir 
yra tiesa, atrodo, kad tas laikotarpis 
truko trumpai: kelio priklausomybė 
nebuvo įveikta ir Lenkija po truputį 
grįžta prie įprastos Vidurio Rytų Euro-
pos politinės ir ekonominės vystymosi 
trajektorijos. Norint iš jos galutinai 
išsikapstyti, reikės kai ko daugiau nei 
palankių aplinkybių ir valdžios sutel-
kimo vienose rankose, pasaldinto cha-
rizma ir gražiu įvaizdžiu. !

a p ž v a l g aa p ž v a l g a

užsienio politikai. panorėjus apie tai galima 
pasiskaityti: http://www.foreignpolicy.com/ar-
ticles/2014/09/24/the_backbenchers_in_war-
saw_tusk_sikorski_poland_schetyna_kopacz.

10 http://300polityka.pl/news/2014/10/02/

blog-migalskiego-trzy-partie-w-przyszlym-
sejmie.

11 http://300polityka.pl/news/2014/10/08/8-
cytatow-pokazujacych-chaos-w-przekazie-
pis-o-premier-kopacz-i-jej-rzadzie.

12 http://www.tvn24.pl/sypie-sie-klub-
twojego-ruchu-od-palikota-odeszlo-12-
osob,471943,s.html; http://www.tvn24.pl/pa-
likot-traci-ludzi-przechodza-do-sld,471999,s.
html.
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1990 m., kai valdžią paėmė generolas 
idrissas Deby. Jam iš dalies pavyko 
stabilizuoti situaciją, sukurti šiaip taip 
funkcionuojančią administraciją, ta-
čiau šalis pergyveno kelis perversmo 
bandymus, tarptautinių organizacijų 
yra laikoma viena skurdžiausių, la-
biausiai korumpuotų pasaulio valsty-
bių, prezidentas vienašališkai pakeitė 
konstituciją, buvo išrinktas trečiai ka-
dencijai 2006 m., opozicijai boikotavus 
rinkimus. Taigi labai tipiškas afrikie-
tiškas vaizdelis.

Nauja destabilizacija kilo 2003 m., 
kai prasidėjo Darfūro krizė. Silpna ša-
lies valdžia sudarė galimybę Darfūro 
separatistams beveik netrukdomai 
šeimininkauti čado teritorijoje, taip 
pat plūsti pabėgėliams iš kovų apim-
to vakarinio Sudano regiono. Pačia-
me čade atsirado ginkluota opozicija, 
keletą kartų – 2006 ir 2008 m. – ban-
džiusi šturmuoti šalies sostinę. Tiesa, 
nesėkmingai. iki šiol čadas turi labai 
silpną vyriausybę, jos interesų nepaiso 
kaimynai. Viena naujesnių „kaimyni-
nių problemų“ – pilietinio karo apimta 
Centrinės Afrikos Respublika (CAR), 
kurios vidiniai nesutarimai irgi persi-
metė į čadą.

Tad kaip gi su JTO? Didžiausias čado 
interesas turėtų būti taika ir stabilu-
mas regione, tačiau tai kur kas labiau 
priklauso nuo kaimyninių valstybių.

Jungtinės Tautos, kaip joms ir dera, 
dalyvauja sprendžiant šios šalies prob
lemas. JTO taikos palaikymo misija 
CAR ir čadui (MiNURCAT), sukurta 
2007 m., siekė tarptautinės policijos 
pajėgomis palaikyti tvarką pabėgėlių 
iš Sudano ir CAR stovyklose.

JTO duomenimis, čade yra apie 

a p ž v a l g a

JTO Saugumo Taryba (ST) formaliai 
yra svarbiausia globalaus saugumo 
sprendimus priimanti organizacija. 
Joje veto teisę turi didžiosios valsty-
bės, tačiau balsuoja bei sprendžia ir 
kitos – laikinosios ST narės. 

Vienas dabartinės ST paradoksų yra 
tai, kad dvi Afrikos valstybės – Ruan-
da ir čadas – yra ST narės, kurioms 
pačioms reikia rimtos pagalbos, spren-
džiant savo valstybės saugumo ir net 
išlikimo klausimus. Šalys itin proble-
miškos, bet sistema leidžia joms dėl 
geografijos tapti saugumo klausimus 
sprendžiančiomis šalimis. Rimta tai ar 
nerimta – kitas klausimas...

čadas yra viena mažiausiai lietu-
viams pažįstamų valstybių. Gal dėl 
savo prancūzakalbystės ir turistinių 
atrakcijų stokos, gal dėl to, kad su šia 
šalimi beveik nėra jokių prekių mainų. 
Lietuvos URM tinklapyje apie čadą 
parašyta tik tiek, kad 1993 m. jis 
pripažino Lietuvą, o po metų užmez-
gė dip lomatinius santykius. Bet tuo 
viskas ir baigiasi. Keliuose tarptauti-
niuose forumuose bandžiau neforma-
liai pabendrauti su čado atstovais. 
Patyriau, kad jų žinios apie Lietuvą 
ne ką geresnės nei mūsų apie minėtą 
Afrikos valstybę.

čadas buvo ir tebėra kovų arena, lyg 
būtų valstybė, kurią nori turėti kaž-
kas kitas. Buvusi Prancūzijos kolonija 
tapo nepriklausoma 1960 m., bet grei-
tai įklimpo į pilietinį karą, kuriame sa-
vitai dalyvavo kaimyninės valstybės, 
ypač Libija. Tai buvo panašu į karą 
tarp Libijos remiamos islamiškos ša-
lies šiaurės ir labiau krikščioniškų pie
tų, kuriuos rėmė buvusi metropolija. 
Karas dėl dykumos formaliai baigėsi 

ketvirtį milijono pabėgėlių iš Suda-
no, apie 50 000 – iš CAR ir dar apie 
180 000 pabėgėlių, išvarytų iš savo 
gyvenamųjų vietų šalies viduje. Tokia 
pagrindinė problema. Pabėgėlių sto-
vyklos yra dažniausiai kriminalinių 
elementų valdomos mikrovalstybėlės.  
Keli šimtai policininkų yra veikiau si-
tuacijos stebėtojai nei tvarkdariai, visa 
misija MiNURCAT yra gerokai per 
silpna garantuoti teisės normų laiky-
mąsi, t. y. atlikti tai, kam ir yra skirta. 
Galiausiai ir pati čado vyriausybė pa-
reikalavo nutraukti JTO buvimą savo 
teritorijoje, motyvuodama, kad ir pati 
gali garantuoti saugumą ir tvarką pa-
bėgėlių stovyklose. 2010 m. pabaigoje 
MiNURCAT operacija formaliai buvo 
baigta. Tiesa, taikos palaikymo dalinių 
esama CAR, kuri pati yra paskendusi 
pilietiniame kare, tačiau šie daliniai 
turi savas užduotis.

Situacija regione išlieka labai ne-
aiški. Sudano Darfūro problema ne-
išspręsta, CAR – karas, Pietų Sudane 
chaosas, kilęs nepasidalijant valdžios, 
Libija – vis dar su nesusitupėjusia va-
dovybe. Tad ir čado klausimas neiš-
spręstas, niekas negali garantuoti, kad 
eilinis sostinės šturmas nepasibaigs 
ginkluotų sukilėlių pergale.  O dar ir 
klimato problema vis opesnė – čado 
ežeras, pagrindinis vandens telkinys 
šioje Sacharos dalyje, pastebimai sen-
ka ir džiūsta. Dykumų kraštas čadas 
virsta dar didesne dykuma, – ne tik 
ekologine, bet ir politine.

Ar toks čadas šiandien yra pajėgus 
imtis atsakomybės už globalų saugu-
mą? O gal toks tas saugumas ir yra, jei 
čadas gali... Tačiau šiaip ar taip balsą 
JTO ST šalis turi, ir čado nuomonės 
tenka atsiklausti, net kai kalbama 
tokiais, regis, nuo Afrikos nutolusiais 
reikalais kaip Ukraina. 

Kita ST narė Ruanda prieš dvide-
šimt metų pergyveno vieną didžiausių 
istorijoje nusikaltimų žmonijai. Per 
vyriausybės surežisuotą genocidą žuvo 
apie milijoną žmonių, daugiausia tut-
sių genties atstovų.

Paraštėje galima priminti, kad šioje 
Afrikos dalyje gyvena ir nesugyvena 
dvi svarbios etninės grupės – hutai, 

netikėti kolegos ir partneriai
nesaugūs saugumo garantai

EGiDiJUS VAREiKiS
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daugiausia žemdirbiai, sudarantys 
ženklią gyventojų daugumą, ir tut-
siai – prekybininkai, kariai ir admi-
nistratoriai, paprastai būdavę valdan-
čia mažuma. Reikia turėti galvoje, kad 
europiečiai, „atradę“ Afriką, neatrado 
jokios romantiškos harmonijos. Vei-
kiau atvirkščiai – nuožmi nesutarimų 
aplinka leido nesunkiai panaudoti 
vienus afrikiečius prieš kitus, lengvai 
kolonizuoti kontinento pakraščius. 
Vėliau paaiškėjo, kad afrikietiškos ne-
santaikos trunka šimtmečius. Hutų ir 
tutsių apartheidas gal net baisesnis už 
buvusį apartheidą Pietų Afrikoje, reli-
giniai ir gentiniai karai – ne mažiau 
žiaurūs nei Europoje. iki šiol vyksta 
kova dėl teritorijos įtakos bei resursų, 
o toje kovoje žmonių saugumas yra toli 
gražu ne pirminis uždavinys.

Pretekstų nesutarti niekados ne-
trūkdavo, tačiau 1994 m. žudynės ne-
turėjo precedento. Formaliu pretekstu 
tapo taip ir nežinia kieno numuštas 
lėktuvas, kuriuo skrido tuometiniai 
Ruandos ir Burundžio prezidentai – 
abu hutai. Hutų ekstremistai nedels-
dami dėl išpuolio apkaltino opozicinę 
tutsių organizaciją ir pradėjo gerai 
organizuotą žudynių kampaniją. Bel-
gai ir prancūzai buvo pasiuntę pajė-
gas saviškiams apsaugoti, tačiau JTO 
mandato stabdyti žudynes jos taip ir 
negavo.

iki šiol jaučiamos žudynių pasekmės 
ir iki šiol ne visi kaltieji surasti, iki 
šiol jaučiama skriauda ir nuoskaudos 
visuomenėje. Žudynės didele dalimi 
buvo kibirkštis įsiplieksti ilgalaikiams 
karams regione, kurie taip ir nesibai-
gia kaimyninėse valstybėse, ypač Kon-
go Demokratinėje Respublikoje. Su 
karčia ironija galime prisiminti, kad 
Ruanda kartą jau buvo ST nare, ir bū-
tent 1994–1995 m., kai jai atstovavo 

vyriausybė, kaip įtariama, suplanavu-
si minėtąjį genocidą. Matyt, todėl ir 
nenorėjo, kad JTO kištųsi į Ruandos 
„vidaus reikalus“.

Šalies garbei galima pasakyti, kad 
šiandien Ruanda stengiasi nuplauti 
savo genocidinę gėdą. Jos vyriausy-
bė deklaruoja gražius JTO principus 
savo darbe. Pradėdama atstovavimą 
ST Ruanda deklaravo, kad ženkliai 
prisidės prie konfliktų prevencijos ir 
sprendimų, stiprins Afrikos Sąjungos 
ir kitų regioninių organizacijų įtaką, 
stengsis ST darbą padaryti efektyves-
nį ir atsakingesnį. ir, be abejo, kovos 
su etniniais bei religiniais konfliktais 
ir (čia įdomiausia) sieks efektyvios ly-
čių lygybės. Pažymėtina, kad Ruanda 
yra viena pirmaujančių šalių pagal 
moterų parlamentarių skaičių: iš 80 
žemesniųjų parlamento rūmų narių 
51 yra moteris.

Įdomi asmenybė yra ir šalies pre-
zidentas Paulas Kagame. Tai tutsis, 
buvęs kariškis, aktyviai prisidėjęs prie 
to, kad genocidas būtų sustabdytas. 
Juokaujama, kad šis žmogus yra itin 
stropus tarptautinės teisės ir valstybės 
valdymo pagrindų mokinys, siekiantis 
žūtbūt įtikti JTO ir kitoms saugumo 
bei žmogaus teisių organizacijoms. 
Gali būti, kad tai nebloga strategija – 
formaliai Ruandai nėra ko labai ir pri-
kišti: žmonės nežudomi, matyti šioks 
toks pilietinės bendruomenės forma-
vimasis, nors iš tikrųjų iki realios de-
mokratijos ten dar labai toli. 

Šių metų rugsėjį, kalbėdamas JTO 
Generalinėje asamblėjoje, Kagame 
daug dėmesio skyrė skausmingai savo 
šalies istorijai. Jis kalbėjo apie šiuo-
laikinę tautinę tapatybę, kuri šiuo-
laikiniame pasaulyje yra ir stiprus 
progreso variklis, ir karus sukeliantis 
faktorius. Tai politinis instrumentas, 

kuris iki šiol dažnai panaudojamas ne 
geresnei visuomenei kurti, bet esamai 
griauti. Taigi Ruandai reikia ne etni-
nių bendrijų, o pilietinės visuomenės. 
Aišku, kad reikia, reikia ir Bosnijoje, 
ir dar daug kur, tačiau beveik nėra re-
cepto, kaip etninius santykius dozuoti 
ir harmonizuoti. Dažniausiai išeina 
kažkoks sprogstamasis mišinys.

Kagame turi ir savo pageidavimą Af-
rikos santykiams su likusiu pasauliu. 
Trade not aid: prekyba, o ne pagalba, – 
štai ko šiandien Afrikai iš tikro reikia. 
Pabodo amžinas Afrikos gelbėjimas ir 
tas visą laiką peršamas atsilikusio ne-
vykėlio sindromas. Afrika gali, tik su 
ja reikia elgtis sąžiningai ir pagarbiai.

Ruandos garbei reikia pasakyti ir tai, 
kad šalis pastarąjį dešimtmetį itin ak-
tyviai dalyvauja JTO taikos misijose. 
Nedidelė Ruanda yra šešta pasaulyje 
pagal siunčiamų į taikos operacijas ka-
rių skaičių, ir pirmoje vietoje pagal ka-
rių skaičių, skaičiuojant, pavyzdžiui, 
tūkstančiui gyventojų. Pirmieji Ruan-
dos taikdariai 2004 m. buvo nusiųsti į 
Sudaną. Šiandien ruandiečiai yra net 
septyniose misijose.

Gal toks aktyvumas ir noras pasiro-
dyti aktyvia tarptautinės bendruome-
nės nare ir yra Afrikos politinės sėk
mės strategija. Jai patikrinti reikia 
laiko. Jo kol kas praėjo ne tiek daug, 
kad Ruanda būtų galima pasitikėti.

Tačiau grįžkime į Jungtinių Tautų 
Organizaciją ir jų Saugumo Tarybą.

Ten iš tiesų atsispindi mūsų XXi a. 
politikos veidas. ir JTO savitas išsigi-
mimas, ir tai, kad pasaulis nėra toks 
gražus, kokį mes kartais įsivaizduoja-
me. Gyvename šiandien palyginti pa-
siturinčioje ir laisvoje šalyje. Galime 
padėti daug kam pasaulyje, įskaitant 
savo koleges ST. Nuo mūsų norų ir poli-
tinės valios čia priklauso labai daug.!
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Knygų Mugė

Bubnys, Vygintas, Julija Norman-
tienė, Paštas Lietuvoje iki 1918 metų: 
Siuntos, antspaudai, žymos, 1 knyga, 
Vilnius: Lietuvos nacionalinis muzie-
jus, 2014, 340 p., 600 egz.; Vygintas 
Bubnys, Julija Normantienė, Paš-
tas Lietuvoje 1918–1940 metais: Vals-
tybės pašto kūrimas ir veikla, ženklų 
leidyba, 2 knyga, Vilnius: Lietuvos 
nacionalinis muziejus, 2014, 582 p., 
600 egz.

Lietuvos pašto ir pašto ženklų isto-
rija šiose prabangiose ir elegantiškose 
knygose netikėtai atsiskleidžia ir kaip 
valstybės žlugimo bei jos teritorijos 
užvaldymo istorija, ir kaip prieškari-
nės Lietuvos Respublikos korupcijos 
ir sveikimo iš jos pasakojimas. Klasto-
tės, spekuliacija, apgavystės ir kova su 
jomis nuo pat pradžių lydi lietuviškų 
pašto ženklų laidas, kol didžiulėmis 
pastangomis pereinama prie tarptau-
tinių standartų ir patikimos kontro-
lės. Gausios filatelinių įprastybių ir 
retenybių reprodukcijos gal ne visada 
tenkina griežtus mokslinius reikalavi-
mus, tačiau estetinė ir bendroji pažin-
tinė jų vertė – neprilygstama.

Vytautas Ališauskas

Epiktetas, Pokalbiai ir vadovėlis, 
iš senosios graikų kalbos vertė Vanda 
Kazanskienė, sudarė Antanas Rybe-
lis, Vilnius: Alma littera, 2014, 336 p., 
2000 egz.

Stoikai filosofai Lietuvoje populia-
rūs – Markas Aurelijus, Seneka jau 
perleisti ne kartą. Tad trečias Epikteto 
leidimas nestebina. Vertimo tekstas, 
palyginti su antru leidimu, kur ne kur 
taisinėtas, dažniau be būtino reikalo, 
tačiau neliečiant stilistinių paslydimų 
(„veikiamas momento“, „atletai de-
monstruoja savo įspūdingus pečius“). 
Subjektyviai apkarpyti Pokalbių teks-
tai taip ir liko nepapildyti (tik Fra-

gmentų skyriun įterpta pora mažučių 
nuotrupėlių). ypač apmaudu, kad 
Pokalbių vertime tebelieka praleistas 
reikšmingas krikščionių laikysenos 
aptarimas (iV 7.6). Nors paaiškinimai 
kiek pagausinti, vis dėlto vilčių, kad 
ketvirtame leidime jie peraugs į tikrą 
komentarą – nedaug. Trumpai tariant, 
turinčiam antrą leidimą (2001), jį keis-
ti naujuoju nebūtina, nebent norėtųsi 
išleisti kone 30 Lt tvirtesniam įrišimui, 
bet jo kadaise neįgijusiam – verta pasi-
dėti į lentyną šalia minėtų filosofų.

Jonas Naujokas

Halecki, Oskar, Europos istorijos 
ribos ir skirstymai, iš anglų kalbos ver-
tė Nerijus Babinskas, Vilnius: Margi 
raštai, 2014, 327 p., 1000 egz.

Lietuvių kalba tėra kelios knygos, 
skirtos konceptualiam Europos ap-
mąstymui. Tad Haleckio veikalas bus 
įtakingas savaime. Vis dėlto tai nėra 
blogas dalykas – ši knyga tikrai kla-
sikinė ir leidžianti susiformuoti savo 
žvilgsnį. Autorius Europos erdvės ir 
laiko ribas subraižo taip, kad konti-
nentas tampa ne tik Vokietijos–Pran-
cūzijos, bet ir Lenkijos (logiška, kad 
šalia gali priglusti ir Lietuva) buveine. 
Didžiulis prof. Edvardo Gudavičiaus 
(analitinis) straipsnis liudija tą įtaką, 
kurią Haleckis padarė mūsų istorijos 
mokslui.

Jonas Naujokas

Rastauskas, Rolandas, Vienišos 
vėliavos: Rinktiniai eilėraščiai, (ser. 
Nacionalinės kultūros ir meno premi-
jos laureatai, kn. 17), Vilnius: Lietu-
vos rašytojų sąjungos leidykla, 2014, 
224 p.

Eilėraščių rinktinė išleista kaip vie-
na knygų serijos, skirtos Lietuvos na-
cionalinės kultūros ir meno premijos 
laureatams, tad savaime klaustina: 

kodėl išleista poezija, jei autorius pre-
miją gavo už žaismingą bei ironišką 
eseistiką? Rinkinio spektras didžiu-
lis – nuo klasikinių iki eksperimen-
tinių formų, nuo lyrizmo iki ironijos, 
tačiau panašu, jog eiles vienija preten-
zingumas, manieringumas ir siekis 
įsirašyti į aukštąją kultūrą kartojant 
jos didelius, kartu ir beviltiškai madin-
gus vardus (Bergmanas, Tarkovskis, 
Malevičius...), skrebenant kultūrines 
nuorodas, prabangesnius žodžius, nu-
sižiūrint kokią netikėtesnę eilėraščio 
formą. Jei ir yra koks įspūdingesnis 
eilėraštis, tai jis tikrai prašampa toje 
gausoje. Nesmagu, tačiau gražiai at-
rodančią knygą norisi nuleidus akis 
apeiti – ji pakliuvo į kito kalibro poetų 
laureatų kompaniją.

Mantas Tamošaitis

Stankus, Vytautas, Iš veidrodžio, 
už: Eilėraščiai, Vilnius: Lietuvos ra-
šytojų sąjungos leidykla, 2014, 124 p., 
600 egz.

Tai antrasis Vytauto Stankaus po-
ezijos rinkinys, gerokai besiskiriantis 
nuo pirmojo. čia jau nemažai ir atvirai 
skolinamasi iš vyresnių lietuvių poetų, 
jau laikomų „klasikais“. Deja, besisko-
linant perimami ir kiek pabodę topai 
ar intonacijos – šiuo požiūriu pirmasis 
rinkinys atrodo savitesnis, „stankiš-
kesnis“. Vis dėlto autentikos knyga 
turi, naujai lietuvių poezijos kontekste 
atrodo Levo Rubinšteino išrasta „bib
liotekos kortelių su skaičiukais“ for-
ma parašytos antrojo skyriaus eilės. 
Neretai sentimentalios neoromantinės 
intonacijos balansuoja ant banalumo 
ribos, tačiau skaitytojo, jei jis neapsi-
meta akmeniu, labai smarkiai trikdyti 
neturėtų. Rinkinys vertas dėmesio vi-
sai ne todėl, kaip kartais nutinka, kad 
poetas jaunas, o dėl to, kad eilės gra-
žios, nors ir nėra tobulos. Kartu įdomu 
pažvelgti, kur veda Gedos, Marčėno, 
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K n y g ų  M u g ė

Kajoko, Stankevičiaus, Parulskio poe-
zijos tradicija.

Mantas Tamošaitis

Šerelytė, Renata, Kokono baladės: 
Romanas, Vilnius: Alma littera, 2014, 
168 p., 1500 egz.

Vienas protingas žmogus apie šią 
knygą pareiškė: nežinau, gal čia vai-
kams? Užkibau už tos minties dėl to, 
kad Šerelytė pastaraisiais metais vai-
kams iš tikrųjų parašė gal net daugiau 
negu suaugusiesiems, ir tai gali būti 
būdas suprasti naujausią jos knygą. 
Ankstesniuose romanuose didžiausia 
problema, bent mano galva, buvo per 
didelis atotrūkis tarp kalbinės raiškos 
ir prasminio turinio. Šerelytė – ypa-
tingai puiki stilistė, jos sakinių įmant
rumas visada žavus. Tačiau jos pasa-
kojamos istorijos dažnai atrodo silpnai 
sukonstruotos, kartais taip išskydu-
sios, kad nė nebegali suvokti, kur čia 
drama ar konfliktas. Įžūlu būtų per 
tiesmukai spėlioti, tačiau kirba nuo-
jauta, kad būtent rašymas vaikams 
gali padėti „išaugti“ iš tokios proble-
mos: vaikai neturi kantrybės gilintis 
į subtilybes ir būtent konstrukcijos 
požiūriu knygoms yra labai reiklūs. 
Kokono baladėse, regis, pasiekta pu-
siausvyra. Raiška sudėtinga, reginiai 
fantastiški, siurrealūs, gal net pasa-
kiški (nors vaikams tokių pasakų ne-
skaityčiau, ypač prieš miegą), tačiau 
ištarmė skaidri, gal net tiesmuka. 
Tiesa, kaip fantastinei knygai, prieka-
bių rasčiau – kad ir tai, jog ekologinė 
katastrofa paminėta tik anotacijoje, o 
ne pačioje knygoje. Tačiau iš esmės tai 
gana sėkmingai įgyvendintas labai su-
dėtingas sumanymas.

Justė Ščepavičiūtė

Tavares, Gonçalo M., Jeruzalė, iš 
portugalų kalbos vertė Arvydas Makš-
tutis, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjun-
gos leidykla, 2013, 240 p., 1500 egz.

Knygos ketvirtajame viršelyje tei-
giama, kad romanas yra įtrauktas į 

sąrašą, pavadintą „1001 knyga, kurią 
derėtų perskaityti“. Vis dėlto paklau-
sius šios rekomendacijos ir knygą per-
skaičius, kyla mintis, kad literatūrinio 
antplūdžio laikais tokia rekomenda-
cija būtų teisinga, jei gyventume 150 
ar 180 metų, o ne 70–80 metų, kaip 
dabar. Romane sunku įžvelgti ką nors, 
kas iš tikrųjų dvelktų aukščiausios 
prabos literatūra. Visa jos stiprybė ar 
tai, ką ketinta pristatyti kaip jos stip
rybę, yra preciziškai konstruojamas 
siužetas: kinematografiškai surašytas 
scenarijus, kurio vienintelis tikslas – 
priversti skaitytoją pasijusti suvilio-
tam ir nustebintam (jei ne apgautam). 
Tačiau tas konstravimas toks preciziš-
kas ir toks savitikslis, kad ima erzinti 
visur kyšančios siuvamo siužeto siūlės, 
o skaitydamas galiausiai pasijunti net 
ne filmavimo aikštelėje, o tarsi „Lego-
lende“ – pasaulyje, kur viskas kons-
truojama iš plastmasinių detalių. ir 
netikėkite autoriumi, kuris (viename 
interviu) teigia, kad nemėgsta simbo-
lizmo. Religiniai simboliai čia yra tai, 
kas turėjo daiktišką „Legolendą“ pa-
versti gyvu. Bet detalės neatgyja.

Tomas Vaiseta

Vaiseta, Tomas, Paukščių miegas: 
Proza, (ser. Pirmoji knyga), Vilnius: 
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 
2014, 128 p., 600 egz.

Literatūra yra galingiausia tada, kai 
daro ką nors, ko niekas kitas padaryti 
negali. Gal ir drąsu taip sakyti apie 
debiutuojantį autorių, tačiau ne vien 
tarp „Pirmųjų knygų“, bet ir apskritai 
šiuolaikinėje literatūroje Tomas Vai-
seta išsiskiria turėjimu ką pasakyti. 
Technikos įmantrybės – kino kameros 
žvilgsnis, sąmonės srautas, žiauru-
mas ir beprotybė – būtų tuščias, net 
jei ir meistriškas, išsidirbinėjimas, jei 
nebūtų pasitelktos apdoroti įdomiai 
ir apmąstymo primygtinai reikalau-
jančiai sovietmečio medžiagai. Me-
džiaga – vargu ar kas mėgintų ginčy-
tis – labiausiai primena trupinius nuo 
mokslinio tyrimo, atlikusius dėl to, 

kad nesileido aprašomi mokslo prie-
monėmis ir kalba, o būtinai reikalavo 
literatūros. Kitaip sakant, Vaisetos 
šiųmečiai karjeros šuoliai aiškiai rodo 
humanitarinių dalykų prasmę, paskir-
tį ir vientisumą.

Gabrielė Gailiūtė

Донелайтис, Кристионас, Вре
ме на: Поэма, перевод с литовского 
Сергея Исаевa, иллюстрации Ирины 
Герасимовой, (Народная книга), 
Калининград: Аксиос, Министерство 
культуры Калининградской области, 
Калининградский областной истори
кохудожественный музей, 2014, 160 
p., iliustr., 500 egz.

Ketvirtas rusiškas Metų leidimas su 
naujuoju Sergejaus isajevo vertimu. 
Knyga neišvaizdi, su Romano Boriso-
vo spalvotu Tolminkiemio bažnyčios 
piešiniu ant viršelio, taip pat irinos 
Gerasimovos iliustracijomis. Šios jau 
buvo publikuotos ankstesniuose lei-
dimuose su isajevo vertimu, tačiau 
šį kartą jos smarkiai nukenčia dėl 
gerokai mažesnio leidinio formato ir 
maketavimo ypatybių. Pagirtina, kad 
trumpos pratarmės yra informatyvios 
ir korektiškos, be klaidų. Nuostabą 
kelia dar vienas knygos pavadinimas 
viršelyje – Narodnaja kniga („Liaudies 
knyga“) (o gal „liaudiška“?). Ar čia tu-
rima galvoje, kad knyga – Donelaičio 
Metai – yra iš liaudies (kūrybinių) gel-
mių kilęs kūrinys, t. y. liaudiškas? Ar 
kad pati knyga kaip materialus objek-
tas yra liaudies, t. y. jos parūpinta ar 
jai priklausanti? Pasak Kaliningrado 
apskrities istorijos ir meno muziejaus 
direktoriaus Sergejaus Jakimovo pra-
tarmės, tai buvo unikali muziejaus 
akcija – įvairių profesijų, amžiaus, so-
cialinio statuso, tautybių, tikybų žmo-
nės paaukojo lėšų, kad būtų perleistas 
ir taptų plačiai prieinamas (aukotojų 
prenumerata su isajevo parašu ir do-
vanos mokykloms bei bibliotekoms) 
kuo tikriausias liaudiškas kūrinys.

Mikas Vaicekauskas
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laiŠKai

PER DAUG SAVOS KRiTiKOS: KęS-
TUčiO K. GiRNiAUS STRAiPSNĮ 
(NŽA, 2014, NR. 6) PERSKAičiUS

Lietuvoje jau aiškiai jaučiami Rusijos 
informacinio karo puolimai. Pajunta-
me juos ir čionai. Kaip geriau kovoti – 
aktualus klausimas. Šitai savo veiks-
mais jau dabar sprendžia Lietuvos 
valdžios pareigūnai, nors ir nedaug 
laiko turėjo tam pasiruošti. Tačiau 
žiniasklaidoje apstu kritikos prieš pa-
reigūnus. Gaila, kad dažniausiai kri-
tikai nepasiūlo geresnių būdų gintis, 
išskyrus sėdėti ir laukti burną išžiojus. 
Jie renkasi pulti ne Rusijos valdžią, o 
Lietuvos pareigūnus.

Smerkiamas prezidentės kreipima
sis į žurnalistus, kvietęs padėti žmo-
nėms atskirti melą nuo tiesos. Šmaikš-
taujama, kad „tiesa yra pirmoji karo 
auka“. Prezidentės paraginimas suly-
ginamas su Putino skleidžiama pro-
paganda. Tai jau tikrai kraštutiniška 
Amerikos liberalizmo „visi mes lygūs“ 
sąvoka. Pagalvokim – jei tau pasiskel-
bęs priešas smogs į veidą, tai jei duosi 
atgal, ar būsi vienodai kaltas kaip ir 
jis? Nejaugi atsuksi kitą veido pusę, 
kad vėl duotų? Kai tavo išlikimui gra-
sinama, esi verčiamas ieškoti būdų 
priešą nugalėti. Prezidentė to ir siekia.

Kritikų siūlymas vadinti ginkluotus 
rusus Ukrainoje „separatistais“ įteisi-
na jų teisę rinktis, kuriai valstybei jų 
gyvenvietė priklausys. Taip juos pa-
vadinus, jau pačiame žodyje glūdi pri-
pažinimas, kad jie turi teisę atsiskirti. 
Bet gi tie rusai prigužėję ten dar rusų 
okupacijos laikais. Ukrainiečiai sten-
gėsi, kaip ir lietuviai, atstatyti savo 
nepriklausomybę kelis kartus. ir po 
Pirmojo pasaulinio karo, ir per Ant
rąjį. Daug ukrainiečių Rusija nužudė. 
Jeigu tie rusai ir legalūs emigrantai 
būtų, vis tiek liktų klausimas, ar jie 
emigrantai, įleisti geranoriškų valsty-

bės gyventojų, turi teisę atsiskirti ir 
prisilipdyti prie ankstesniosios tėvy-
nės? Skaičiau kitų iškeltą palyginimą. 
Klausia, ar į Ameriką emigravę mek-
sikonai turi teisę sukilti ir reikalauti 
prisijungti prie Meksikos? Juo mažiau 
teisių turi rusai, suvažiavę į Ukrainą 
po okupanto skraiste. Visai teisingas 
pasirinkimas juos vadinti taip, kaip 
ukrainiečiai juos vadina – teroristais.

Su šiuo klausimu iškyla ir daugiau 
painiavos. Jeigu pripažįsti teisę imi-
grantams rinktis, kuriai valstybei jie 
nori priklausyti, tai kyla kitas klau-
simas, ar iš viso įsileisti imigrantus į 
savo kraštą? Jeigu jau įsileidi, ar įsilei-
dus reikalauti iš jų, kad tuoj nutautėtų 
ir niekuomet buvusios tėvynės nebe-
minėtų? Gi tik tuomet užtikrini savo 
paties krašto saugumą nuo galimų 
ateities „separatistų“. Šitokia galvose-
na praeityje buvo vyravusi ir Ameri-
koje, ir kitur. Speak english – dažnai 
girdėta praeityje.

Dar beriami kaltinimai ukrainie-
čiams dėl žinių iškraipymo ir leidžia-
masi į detalius tų „nusikaltimų“ atpa-
sakojimus, o Rusijos agresyviam melui 
mažai vietos skiriama. Bet gi vien 
ukrainiečius ir lietuvius kritikuojant, 
dirbama Putino Rusijos propagandi-
ninkų darbas. Kuo daugiau juodinti 
valdžią to krašto, kurį ruošiesi pulti. 
Laikui bėgant vis tiek dalis melo pri-
gyja. Dalis amerikonų ir lietuvių jau ir 
dabar iš dalies suvedžioti. Paskaičius 
kai kuriuos straipsnius ir komentarus 
internete, lengvai kyla tokia išvada.

Sunku patikėti aiškinimu, kad Pu-
tino Rusijos propaganda nepavojinga 
Lietuvai ir Vakarams, nes tepajėgs ne-
žymų skaičių lietuvių įtikinti, kad gul-
dytų galvą už Putiną. Prisiminkime 
1940uosius metus. Užteko Stalinui 
melagingai apkaltinti Lietuvą dviejų 
rusų kareivių pagrobimu, ir įvažiavo 
tankai į Lietuvą. Užtektų Putinui jau 

ir dabar sudaryti šiokį tokį kadrą pa-
saulio akims mulkinti, ir paleisti rie-
dėti tankus. Teisybė, kad Lietuvoje jau 
užaugo daug gražaus jaunimo ir juos 
nebus lengva suvedžioti. Bet ar gali-
ma sutikti su brukama nuomone, kad 
Lietuva nėra pavojuje, kol nepasirodys 
tankai?

Aiškinimai apie teisę laisvai nuo-
mones piršti kitiems, laisvę mąstyti, 
kalbėti, propaguoti pateikiami lyg ab-
soliučios tiesos, nepriklausančios nuo 
to, nei kur gyveni, nei kas vyksta tuo 
laiku toje aplinkoje. Taigi gulėdamas 
Miami Beach su triusikais saulėje gali 
per radiją klausytis Putino koliojimųsi 
apie fašistus lietuvius, neleidžiančius 
rusams Lietuvoje kirilikos raides nau-
doti, – ir juoktis. Pats randiesi galin-
giausioje valstybėje pasaulyje. Visai 
kitas reikalas Lietuvos rusui jaunuo-
liui girdėti tokią transliaciją Valakam-
piuose prie Neries ir klausytis, kad Pu-
tinas ruošiasi ateiti jam padėti.

Leidimas transliuoti melus ir pro-
pagandą kartu yra ir tam tikras pri-
pažinimas, kad tai, kas sakoma, turi 
tiesos. Visi melai kartu skelbia ir ga-
baliuką tiesos, kitaip jie per greit būtų 
atmesti. Propagandos transliavimas 
turi savo poveikį. Prisibijo jos net ir 
galingoji Amerika. Ji turi savitų būdų 
užgniaužti jai netinkamus priešiškus 
pasisakymus. ir tai įvykdo. Negirdime 
iSiS paaiškinimų, kodėl jie kuria ma-
hometonų valstybę. Netransliuojami ir 
jų prašymai juos remti.

Kritika prezidentės siūlymo prie-
šintis propagandai prieš Lietuvą būtų 
vertinga, jei kartu būtų pasiūlyta ir 
geresnė, laimėti žadanti strategija. Ta-
čiau tesigirdi tik tiek, kad nėra ko bijo-
ti. Palikim viską patiems sau rutuliuo-
tis. Atsukim priešui kitą žando pusę.

Algis Kazlauskas
čikaga, 20141030
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