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Laiškas Redaktoriui
Alvydas Jokubaitis

Gerbiamas Redaktoriau,
Noriu su Jumis pasidalyti keliais samprotavimais apie demokratiją. Lietuviai
šią santvarką supranta dviem būdais. Dėl sovietinių įpročių ją aiškina kaip tobulą
santvarką, komunizmo analogą, arba mano, jog tai geras, bet kol kas blogai veikiantis režimas. Šis lietuvių optimizmas prieštarauja jų pačių mėgstamai cituoti
Winstono Churchillio minčiai, kad demokratija esanti geriausia santvarka tik ją
palyginus su kitomis, daug blogesnėmis santvarkomis. Demokratija nėra tobula
santvarka. Šį politinį režimą pamilti galima tik susitaikius su jo trūkumais. Tai
standartinis žmogiškos meilės reikalavimas. Mes mylime trūkumais pasižyminčius žmones. Demokratija taip pat reikalauja aiškaus jos trūkumų suvokimo.
Nėra geresnės knygos apie demokratiją už Alexis de Tocqueville’io Apie demokratiją Amerikoje (1835/1840). Šios knygos skaitytojai dažnai nepastebi jos vieno
skyriaus, pavadinto „Apie amerikiečių filosofinį metodą“. Tocqueville’is sako,
kad Descartes’o filosofinis metodas esąs „demokratinis metodas“. Tai reiškia,
kad demokratija yra grindžiama tam tikromis filosofinėmis prielaidomis. Arba,
pažvelgus iš kitos pusės, galima sakyti, kad Descartes’o metodologinės pažiūros
yra suaugusios su tam tikra demokratijos samprata. Net neskaitydami filosofinių
veikalų, demokratinės visuomenės piliečiai mąsto kaip dekartininkai. Friedrichas
Nietzsche krikščionybę apibūdino kaip „platonizmą liaudžiai“. Apie Tocqueville’io
požiūrį į Descartes’o filosofiją galima pasakyti kažką panašaus. Demokratija yra
„dekartizmas liaudžiai“.
Jeigu Descartes’o filosofinis metodas gali būti vadinamas „demokratijos metodu“, tai ši politinė santvarka yra pasmerkta netikrumui. Tai, ką vokiečių sociologas Ulrichas Beckas vadina „rizikos visuomene“, yra tik kitas demokratinės
visuomenės vardas. Descartes’o metodas sukūrė politinę santvarką, kuri pati sau
yra priešas, panašiai kaip gamtos mokslų raida yra gamtinės aplinkos priešas
ir pavojus. Tocqueville’is parodė vaisingą demokratijos analizės kelią. Galima
kalbėti apie struktūrinį moderniosios Vakarų filosofijos ir demokratijos panašumą. Visi įtakingiausi moderniosios Vakarų politinės minties autoritetai naudojo
Descartes’o metodą. Šis autorius yra vienas iš labiausiai neįvertintų politinių
mąstytojų. Jo filosofija padeda suprasti, kodėl negali būti sukurta savęs negriaunanti demokratija.
Demokratija nepripažįsta savaime suprantamų normų ir autoritetų. Kartais
demokratai būna nacionalistai, o kartais – kosmopolitai, kartais jie gina socialinę, o kartais – liberaliąją demokratiją, kartais stovi daugiakultūriškumo pusėje,
o kartais tampa jo kritikais. Demokratinės visuomenės piliečiai net į demokratiją
nežiūri kaip į savaime suprantamą dalyką. Demokratija yra problemiška ir niekada iki galo sėkmingai neįgyvendinama santvarka. Tai galima paaiškinti jos
ryšiais su Descartes’o filosofija. Abejonė yra ne tik demokratijos pagrindas, bet ir
jos griovėjas – ji nesunkiai virsta piliečių nepasitikėjimu valdžia ir skatina jų pasitraukimą iš politikos. Nuo abejonės tik vienas žingsnis iki abejingumo. Piliečių
nepasitikėjimas valdžia lengvai virsta nesibaigiančiais jos kaltinimais, smerki-
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mais ir atmetimais. Dingsta pozityvusis demokratijos aspektas. Piliečiams pradeda užtekti vien tik valdžios
kritikos. Vokiečių teisės teoretiko Hanso Kelseno nuomone, demokratija yra grindžiama Poncijaus Piloto
metodu. Šis Romos politikas buvo „įpratęs galvoti demokratiškai“, ir todėl kreipėsi į tautą bei surengė balsavimą. Kelseno žodžiais, Poncijus Pilotas yra „tragiško reliatyvizmo ir demokratijos simbolis“. Krikščionims
net kvapą užgniaužia, perskaičius šiuos žymaus vokiečių ir amerikiečių teisės teoretiko žodžius.
Demokratai gali ryžtis patiems netikėčiausiems idėjiniams eksperimentams – šeimą atskirti nuo santuokos, religiją nuo Dievo, valstybę nuo tautos, vaikus nuo tėvų, mokinius nuo mokytojų. Viskas priklauso nuo
vaizduotės ir sugebėjimo įveikti viešosios nuomonės pasipriešinimą. Descartes’as žmogaus protą yra nusakęs
kaip klajoklį. Tai demokratinės visuomenės piliečio apibūdinimas. Demokratinis politinis režimas neturi
patvarios substancijos ir yra pagrįstas balsų skaičiavimais. Žmonių valią pavertus politikos pagrindu, demokratija nesunkiai suderinama su skirtingomis, viena kitą neigiančiomis politinėmis intencijomis. Viskas
priklauso nuo žodžiui demos suteikiamos reikšmės. Per paskutinį šimtmetį sukurta tiek daug demokratijos
formų, kad šiandien jau beveik viską galima vadinti demokratija.
Demokratijos ir Descartes’o filosofijos suaugimas turi ne tik šviesiųjų, bet ir tamsiųjų pusių, mat tokia
demokratija yra savo pačios intencijas griaunanti santvarka. Demokratinių visuomenių piliečiai sėkmingai
įgyvendino lygybės ir laisvės idėjas, tačiau nepajėgia susitvarkyti su politinės reprezentacijos ir politinio elito
kūrimo uždaviniais. To padaryti neleidžia Descartes’o filosofinis metodas. Jo pagrindu neįmanoma sukurti
sėkmingos demokratinio atstovavimo sistemos ir bent kiek padoresnio elito. Mokslinis, techninis ir ekonominis mąstymas politinę reprezentaciją ir elitą pajungia ekonominio efektyvumo skaičiavimams, tačiau politinė reprezentacija ir elitas nėra tik efektyvumas. Kristus, Buda, Mohamedas ir Liuteris atstovauja kai ką
daugiau, negu trumpalaikiai žmonių interesai, norai ir poreikiai.
Moderniajai demokratijai būtinai reikia politinės reprezentacijos, nes jos piliečiai negali būti atstovaujami
tiesiogiai. Be politikų tarpininkavimo neįmanoma didelį skaičių žmonių jungianti demokratija. Tačiau reprezentacija yra ne tik demokratijos privalumas, bet ir jos Achilo kulnas. Tarp piliečių ir jų atstovų nesunkiai
įsiterpia valstybinė biurokratija, privataus verslo ir net nedemokratiškų organizacijų interesai. Demokratinė
reprezentacija virsta oligarchinių manipuliacijų objektu. Sugrįžus prie demokratijos kaip „politinio dekartizmo“ idėjos, galima teigti, kad Descartes’o filosofija tinka ne tik demokratijai ginti, bet ir jai griauti. Tai ypač
gerai rodo dabartinės diskusijos apie daugiakultūriškumą. Vakarų visuomenės bando pripažinti net demok
ratijos nepripažįstančias bendruomenes.
Dar didesnių problemų demokratinėms visuomenėms iškyla su elito formavimo uždaviniais. Modernioji
demokratija yra masinės kultūros atstovė, ir kaip tokia ji susiduria su elito formavimo problemomis. Remiantis Descartes’o metodu neįmanoma sukurti solidaus politinio elito. Šis metodas nepripažįsta savaime
suprantamų autoritetų ir kultūrinių hierarchijų. Demokratija gina lygybę. Visus reiškinius siūloma analizuoti remiantis tais pačiais principais ir niekas negali būti aukščiau ar žemiau, kol to nenustato paskutinių
rinkimų rezultatų skaičiavimai ar sociologiniai rinkos tyrimai. Tai mokslinio mąstymo poveikio demokratijai
rezultatas. Mokslinio tyrimo metodams nėra skirtumo tarp demokratijos ir despotijos, vyro ir moters, lietuvio ir latvio, tikinčiojo ir ateisto, Dostojevskio ir Raskolnikovo. Ši mokslo savybė neleidžia sukurti tvirtesnius
moralinius orientyrus turinčio elito.
Elitas niekada negali būti masinis, kaip to reikalauja demokratinė lygybė. Demokratija neleidžia sukurti
elito, kuris visuomenę vestų paskui save, o ne pataikautų jos skoniui, poreikiams ir interesams. Ši politinė
santvarka kuria elitą, kuris yra tik piliečių vartojimo įpročių atspindys. Virtęs mokslu, technika ir ekonomika,
demokratinis mąstymas bet ką gali paversti elitu. „Elito“ vardu šiandien vadinami žmonės yra tik daugumos
atstovai, nevykusiai bandantys vaizduoti ši tą daugiau, negu pataikavimas daugumai. Descartes’o metodas
ne tik stiprina, bet ir griauna demokratiją. Sunku susitaikyti su mintimi, kad Poncijus Pilotas yra demokratijos simbolis, kaip apie tai kalbėjo Kelsenas. Piloto kreipimasis į tautą buvo tik „rankų nusiplovimas“, t. y.
atsakomybės vengimas. Šis „rankų nusiplovimas“ yra neįveikiamas moderniosios demokratijos bruožas.
Sunku jausti simpatiją su Poncijumi Pilotu tapatinamam politiniam režimui. Tačiau tai tik viena demok
ratijos pusė. Visada galima bandyti sukurti demokratiją su žmogaus veidu. Tik nereikia manyti, jog tai
lengvas uždavinys. Demokratija yra sunkus žmogaus ir visuomenės išbandymas. Tik demokratijos priešai
galvoja kitaip.
2014 m. gruodžio 1 d.
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DIENORAŠTIS

paskutinis DIENORAŠTIS
Gabrielė Gailiūtė

Šitas dienoraštis yra suklastotas. Kai redaktorius paprašė parašyti (paskutinį, nuo kitų metų nuolatinės
Dienoraščio rubrikos NŽ-A nebebus, – red. past.) dienoraštį be jokios progos – kelionės, renginio, ko nors, apie
ką būtų įdomu papasakoti – galvojau, na, ir žinokis: ko
prašai, tą ir gausi. Štai pasėdėsiu porą savaičių ir kasdien surašysiu: skaičiau paskaitą, rašiau disertacijos
skyrelį, rengiau paraišką, buvau renginy – jei jau manai, kad mano gyvenime vyksta kas nors tokio, apie ką
verta rašyti į žurnalą, tai ne mano problema, jeigu man
pačiai taip neatrodo.
Taip ir pradėjau. Bet tie pradėti kasdieniai užrašai liko
kompiuteryje, kurį kažkoks nususėlis narkomanas paslapčia išsinešė iš redakcijos ir turbūt nuvilko tiesiai į
taborą. Todėl skaitau kelių praėjusių savaičių kalendorių ir mėginu jas nugyventi iš naujo.
Bet daug bjauriau tai, kad tame taip šlykščiai nukniauktame kompiuteryje (jau pagyvenusiame, ne itin
vertingame, o disertacija buvo tvarkingai susinchronizuota su Google Drive, – kažkodėl visi apie ją pirmiausiai klausia) buvo mano tikras dienoraštis, o ne tokia
viešumai ir redaktoriui tinkama demo versija. Ir turbūt net prapuolusi disertacija nekeltų tokios panikos ir
pasišlykštėjimo, kaip mintis, kad koks smirdantis čigonas juodom panagėm dabar gali sau imti ir nuo šyrkos
virimo atliekamą minutę skaitinėti, ką rašiau, manydama, kad niekas niekada neskaitys. Ko nieku gyvu
nerodyčiau brangiems ir artimiems žmonėms – dabar
pas svetimus, ir tikrai ne gerus. Guodžiuosi, kad čigonas gal per durnas, kad nulaužtų slaptažodį, įtikinėju
save, kad net jei ras dienoraštį, mažiausiai juo domėsis,
juk ten nieko vertingo. Bet saugaus būdo toliau rašyti
dienoraštį nebesugalvoju.
Iš čia ir dramatiškas pavadinimas. Čia paskutinis dienoraštis – pažadėtas, tai niekur nedingsi, bet šiaip jau
dienoraščio aš neberašau. Todėl iš anksto atsiprašau, jei
netyčia praslys per didelis asmeniškumas, dar nesugalvojau, kur kitur jį dėti.
Gerklės gilumoje turiu didelį sielvartą ir rūpestį, netinkamą aptarinėti viešai.
Šiek tiek žemiau, maždaug ties diafragma, turiu milžinišką džiaugsmingą paslaptį, juolab netinkamą viešumai.
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Prieš tuos du dalykus visa kita nublanksta, bet papasakoti galiu, – kodėl ne.
Lapkričio 17 d., pirmadienis. Vakar pagaliau pasiryžau ir nugabenau dviratį į Žvėryną žiemoti. „Nugabenau“ reiškia, kad paskutinį kartą šiemet sėdau ant jo
ir numyniau. Pirštai taip sustiro, kad maniau – nukris
ir suduš.
Pas tėvus netikėtai užsukę M. ir V.
– Kuo tu vardu? – klausia M. Tado. – Kiek tau metų?
Klapt klapt didelės akys kaip kokios blondinės.
– Neteisingi tavo klausimai, – paaiškinu. – Tadai, kas
tau pririnko kaštonų?
– Nia-nia! (Suprask: senelis).
– O kas pakabino paveikslą?
– Tėtė!
– O kaip?
– Bam bam bam!
M. kartais visai nesupranta, kas žmogui svarbiausia.
Tačiau važinėti dviračiu lapkritį vis dėlto nėra labai
sveika. Tiesiogine prasme – nubundu vatos prikimšta
galva, ašarojančiom akim ir krečiama šalčio. Reikėtų
neiti į darbą, bet šiandien turime priduoti Knygų mugės renginių paraiškas, o kažkuriam dalyviui dar reikia
paskambinti ir paprašyti dalyvauti. Viską sėkmingai
padarytų kas nors kitas, be abejo, bet man atrodo, kad
man neatėjus, būtinai ištiks kokia nors katastrofa. Puikybė, ir tiek.
Viską, žinoma, išsiunčiame laiku. Jau po pietų galiu
mauti namo, valgyti mandarinus, žiūrėti televizorių ir
tikėtis, kad pasveiksiu per dieną, nes rytoj paskaitos.
Lapkričio 18 d., antradienis. Kurgi ne. Iki ryto nepasveikusi, suprantu, kad teks sirgti part-time. Penkiom
minutėm vėluoju į paskaitą. Visada penkiom minutėm
vėluoju į paskaitą.
Šiandien – modernizmas. Man labai patinka taip formuluoti: šiandien štai gyvename modernizmo epochoje,
o kitą savaitę mums jau ateis postmodernizmas, ir nereikės laukti dešimtmečių, kaip tiems, kas laukė pirmą
kartą. Tik kad modernizmas į savaitę netelpą, juolab į
dvi akademines valandas. Kalbamės apie karą, Freudą
ir fragmentuotą pasakojimą. Parodau Molės Blum mo-
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dienoraštis

nologą iš Uliso pabaigos ir keletą e. e. cummingso eilėraščių. Studentai apšalę.
– Bet juk iš tikrųjų knygose jie taip nerašė, – tikisi S.
– Rašė, – sakau. – Tai ir yra citata iš knygos, vieno iš
garsiausių rašytojų modernistų, tokio Jameso Joyce’o.
Ulisas, gal girdėjai, tikrai labai garsi knyga. Galėjo net
literatūros mokytoja mokykloje užsiminti.
Negirdėjo. Ir, man regis, vis tiek nelabai tiki, kad Molės
Blum monologas yra iš „tikros“ knygos.
Galėčiau važiuoti namo sirgti, bet trečiadienis yra rašymo diena, ir labai nenoriu jai palikti pirmadienio darbų.
Svarbiausia – paraiškų Kultūros tarybai. Aišku, sutinusia galva ir geliančiom akim užpildau gal kokią pusę
vienos paraiškos, nieko sau pergalė.
Lapkričio 19 d., trečiadienis. Rašymo diena. Šiuo
metu kebeknė štai kokia. Didelė dalis lietuviškų literatūros premijų yra pasidalijama patyliukais. Niekas negauna kvietimo ką nors joms nominuoti, dažnai niekas
ir nesužino, kam jos buvo įteiktos ar kad apskritai buvo
įteiktos. Nuostatuose rašoma, kad jų tikslas – įamžinti garsaus kraštiečio atminimą, panaudojant savivaldybės biudžeto pinigus, įtrauktus į „Kultūros“ eilutę.
Nuostatuose net nėra skelbiama, kas jas skiria, tik kad
kažkokia tarybos ar mero įsakymu sudaryta komisija. Tokios premijos, žinia, negali ir daryti kokio nors
poveikio literatūros gyvenimui – garsinti knygų, kelti
diskusijų, skatinti skaitymo ar bent susidomėjimo netgi tuo garsiuoju kraštiečiu, kurio atminimas neva įamžinamas. Viskas daroma visiškai formaliai – juk buvo
viešas skelbimas Kušnieriūnų rajono savivaldybės tink
lalapyje, ar savivaldybė kalta, kad niekas nesusiprato į
tą tinklalapį pasižiūrėti? Ar komisija kalta, kad neatsirado nominacijų? Tačiau formaliai ir prikibti nėra prie
ko – nuostatai nepažeisti, valdiški pinigai tvarkingai
išnaudoti, gal net koks literatūros vakaras Kušnieriūnų bibliotekoje surengtas. O vienas nelabai garsus, bet
neabejotinai garbus Rašytojų sąjungos narys štai gavo
šiokį tokį „tryliktą atlyginimą“. Ir niekam juk dėl to
neskauda. Juk niekas čia ir nepretendavo lietuviškąjį
Nobelį įteikti.
Norint tai aprašyti aiškiai, nuosekliai, (nekenčiu to žodžio) moksliškai, reikia rasti būdą tiksliai palyginti,
kaip teikiamos literatūros premijos kitur pasaulyje ir,
svarbiausia – kodėl jos teikiamos, ko jomis siekiama,
net jei nepasiekiama. O štai staigmena: akademinių
literatūros premijų tyrimų beveik nėra – ir ne tik Lietuvoje. Yra vos keletas, neperdedant.
Laimei, vienas iš jų yra Jameso F. Englisho knyga The
Economy of Prestige. Pravertė mokslams (toliau nebesismulkinsiu, čia tik būsimos disertacijos anonsas), suteikė didelį skaitymo malonumą, o svarbiausia, išmokė
naujo žodžio: neotarzanizmas. Taip pirmasis afrikietis
Nobelio literatūros premijos laureatas Wole Soyinka
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pavadino afrikietišką „tautiškumą“, beviltiškas ir nevykusias pastangas sukurti gryną, vakarietiškomis priemaišomis neužterštą afrikiečių kultūrą ir literatūrą. Žodis tobulas, savinuosi ir pažadu dar ne kartą panaudoti.
Tomui Daugirdui patiks.
Pakeliui namo užsuku į parduotuvę ir sužinau, kad
mano kvepalai nebegaminami. Tragedija.
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis. Migrena. Ilgai maniau, kad nesu verta tokios dvaro panelės diagnozės,
bet kartą draugė neurologė paaiškino, kad būtent tai
čia ir yra. Nuo tada įsidrąsinau tokį žodį vartoti. Tiesa, ta pati draugė neurologė liepė nevyti Dievo į medį
ir, kol tik padeda paprasta tabletė be recepto, neiti pas
jokius daktarus ir neieškoti jokio rimtesnio vaisto, nes
jo vis tiek nėra. Ir dar liepė niekada nekentėti galvos
skausmo ir nemanyti, kad praeis pavalgius, pamiegojus ar pasivaikščiojus, nes nepraeis, o bus tik blogiau.
Stengiuosi jos klausyti, todėl visi mano rankinukai,
kuprinės ir stalčiai pilni praplėštų ibuprofeno pakelių. Ir vis tiek keliskart per metus pasitaiko, kad visi
iki vieno pakeliai... tušti. Taip nutiko ir šįsyk. Žinau,
kad reikia bent jau nueiti iki vaistinės, bet vos įstengiu
sukaupti valią ir pajudėti iš vietos, ima pykinti. Po to
skauda taip, kad vėl negaliu pajudėti. Tada skausmas
aprimsta, vėl bandau krustelti, ir vėl pykina. Ir taip
kokias septynias valandas nuo pat paryčių. Išgelbėja,
aišku, M.
Darbe pasirodau gerokai popiet. Taigi vis dar tos paraiškos. Redakcija pilna, ketvirtadieniais čia visi susirenka. Su visais sveikinuosi, vieną reikalą apšneku,
kitą. Reikia sėsti prie paraiškų – ir tik tada pastebiu,
kad ant mano stalo nėra kompiuterio. Pirma mintis
(bjauri): eilinis žostkas saviškių bajeris. Pas mus dažnai
taip būna. Bet ne: saviškiai tiesiog manė, kad išsinešiau
kompiuterį, ketindama dirbti iš namų, nes juk sergu.
Kai pasakau R., ji nustėra tokia gryna šio žodžio prasme, kad reikėjo pamatyti. Ir ji žino, kas iš tikrųjų nutiko: toks narkomanas įsmuko vakare per paskaitą, kai
lauko durys buvo neužrakintos, nes juk daug žmonių
susirinkę – bet visi vienoje salėje. R. jį net sutiko ir išprašė lauk, bet nepastebėjo, kad jis kažką nešasi.
Skambinu 112, liepia laukti policijos. Laukti teko ilgai,
gal porą valandų, ir per tą laiką visko prisigalvojau. Juk
emailas, dar baisiau, juk internetinė bankininkystė!
Pakeičiu slaptažodžius, užblokuoju banko prisijungimą. Neabejotinai perdedu. Pripuolu prie Google Drive:
disertacija yra, nespėjo susinchronizuoti tik kelių puslapių, kuriuos parašiau vakar. Nieko, vis tiek jau buvau
sugalvojusi juos perrašyti.
Mintį apie dienoraštį veju šalin.
Policija taip ir neatvažiuoja, paskambina ir paprašo ateiti rytoj į komisariatą. Vakarieniaujam kinų restorane,
ir išeina visai smagus vakaras, nepaisant visko.
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Lapkričio 21 d., penktadienis. Iš pat ryto traukiam į
policijos komisariatą: viena eiti bijau. Bobulytė ant laiptų parodo, pro kurias duris eiti ir į kurį langelį kreiptis –
krizenam, matyt, vaikšto į policiją, kaip kitos senutės –
į polikliniką, vien pasižmonėti, kad taip puikiai visą
tvarką žino. Tirtu ir nervinuosi, nusiteikiu būti sutikta
ne kaip auka, o kaip nusikaltėlė, gaišinanti brangų policijos laiką dėl beviltiško reikalo. Iš tikrųjų tai policija
gaišina mūsų laiką: laisvo tyrėjo laukiam kokią valandą. Jam atėjus ir kviečiant užeiti kažkur gilyn į kabinetą, įsikimbu M. į rankovę: viena bijau. Tačiau be reikalo: ryžas tyrėjas mandagus ir padorus, visai nemėgina
mūsų nusikratyti, visus dokumentus užpildo labai stropiai, klausinėja visų smulkmenų. „Labas, CSI“, – šūkteli jam kolega pro duris. Mudu šyptelim, bet tyrėjui,
regis, pravardė ne itin maloni. Prie gretimo kompiuterio
kantrus pareigūnas klausosi, kaip kažkoks ponas dėsto,
jog kaimynas kėsinasi į jo žemę ir šitaip kelia grėsmę
nacionaliniam saugumui, tik niekaip neapsisprendžia,
ar jam padaryta žalos, ar nuostolio.
– Tai kada man prarasti viltį ir pirkti naują kompiuterį? – įsidrąsinusi klausiu CSI.
– Iškart, – tiesiai, bet švelniai sako jis. – Yra nedidelė
tikimybė, kad atsiras kur nors lombarde, tada grąžinsim, bet jeigu į taborą išvežė – tada viskas.
Tačiau savo darbą CSI dirba stropiai. Užpildžius kalną
popierių, nusprendžia netgi atvažiuoti su manim į redakciją. Man jau drąsiau, tai M. keliauja savais keliais.
Redakcijoje suprantu, iš kur CSI gavo tokią pravardę.
Jis stropiai apžiūri visas duris, viską nufotografuoja.
Kai prieiname prie mano
stalo, liepia nieko neliesti. Pastebi, kad iš kompiuterio ištrauktas USB laidas. Kažkam skambina
ir klausia, ar atvažiuotų
paimti pirštų atspaudų
ir DNR pavyzdžių. Regis,
neatvažiuotų. Bet vis tiek
mane perspėja nieko neliesti, pasitarsiąs dar su
vienu žmogum, gal šis atvažiuos. Ir dar reikia R.
telefono, ji bus apklausta
kaip liudytoja, turės pavartyti nuotraukų žurnalus, gal pažins nusikaltėlį.
Savo stalą apeinu dideliu lankstu ir labai tikiuosi, kad tikrai atvažiuos
CSI, atsiveš visą savo
įrangą ir ims čia kuistis.
Tai bent atrakcija būtų!
Deja, po geros valandos
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tyrėjas paskambina ir sako, kad praėję per daug laiko. Net leidžia sau pasipiktinti 112, kam nesiuntė policijos iškart, kai pėdsakai dar buvę švieži. Ir aš jį suprantu: net ir nesitikint atgauti kompiuterio, aš labai
džiaugčiausi proga išsitraukti žaislus. Netikėtai, pasirodo, sutikau tokį pat slaptą žaislų mylėtoją kaip aš.
Užtat užpildau vieną paraišką.
Lapkričio 22 d., šeštadienis. Retas šeštadienis, kai
nėra paskaitų. J. užsiprašė ilgo storo šaliko – raudono,
žinoma. Pagaliau abi ištaikome progą nueiti į „Mezgimo zoną“ siūlų.
Siūlų randame ir nusiperkame, bet mezgėjų pamoka
(kiek spėjau pastebėti, mozaikinio mezgimo) krautuvėlėje J. palieka neišdildomą įspūdį. Išgeriam arbatos,
spėju numegzti gerą gabalą šaliko. Atvažiuoja M., užlipam ant Gedimino kalno, o paskui – Aidijos koncertas
Bažnytinio paveldo muziejuje. Muzika yra nepaaiškinamai, bet gyvybiškai būtinas dalykas. Gieda Purcellą,
mylimą ir seniai girdėtą. „Abrozdėlių“ paroda miela,
bet labai tikėjausi pamatyti „Gyvuosius paveikslus“, o
ten kaip tyčia choristų persirengimo kambarys. Teks
eiti atskirai.
Lapkričio 23 d., sekmadienis. Visą savaitę rungtyniaujam, kuris turim daugiau temperatūros, ir aš
užtikrintai laimiu. Suprantam, kad į Klano sekmadienio pietus eiti negalim, nes nevalia artintis prie mažų
vaikų. Baigiu susitaikyti su mintim, kad reikės naujo
kompiuterio, tad po Mišių nuvažiuojam jo pasidairy-

Be kompiuterio... 2014 m. lapkričio mėn. Violetos Boskaitės nuotr.
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ti. Tik kas iš to. Aš visai nesuprantu, ko man reikia, ir
rankos svyra nuo minties, kad reikia kažkaip gūglinti,
kažko klausti, kaip nors aiškintis. Nusprendžiu tiek,
kad noriu didesnio ekrano, negu senojo. Ir vėl esu išgelbėta: nereikia nė sakyti, kas viską išsiaiškina ir vakare
paskambina su instrukcija.
Lapkričio 24 d., pirmadienis. Lygiai 10 ateinu į Skytech.
– Man reikia naujo kompiuterio, – sakau.
– Kokio?
– Nešiojamo... Ką dar pasakyti?
Malonus vaikinas šypteli.
– Na, aš su juo tiesiog rašau, tikrinu emailą, gal kartais
kokį filmą pažiūriu – bet negeiminu, grafiniu dizainu
neužsiimu ir panašiai, – paaiškinu.
Malonus vaikinas mane supranta. Visi filologai turėtų
eiti pirkti kompiuterių į Pylimo gatvės Skytech. Ten
mus supranta.
Pasirinkti turiu vos iš dviejų kompiuterių – ir nebesisuka galva kaip vakar didelėje parduotuvėje. Pasirenku
brangesnį, bet su ilgesne garantija. Ir viskas. Naujas
kompiuteris bus trečiadienį.
Visi, kas ateina į redakciją, manęs gaili ir klausia, ar
nedingo disertacija. Tuo tarpu redakcijoje visi nusprendžia imti rakinti duris, bet niekaip nesutaria, kur laikyti raktus.
Lapkričio 25 d., antradienis. Vakare – ilgai lauktas ir planuotas reklaminis NŽ-A renginys, profesorės
Gailienės ir profesoriaus Jokubaičio debatai Filosofijos
fakultete. Didžiuojuosi tikromis menininkėmis redakcijoje: turėdamos puikų skonį ir sugebėdamos kuo subtiliausiai, kuo rafinuočiausiai apipavidalinti visokią in-

Net iš nuotraukų matyti. Paskui pratęsiame restorane
po buvusiomis pirmosiomis redakcijos patalpomis su L.,
prelegentais ir dalimi redkolegijos. Žinoma, sprendžiame NŽ-A ateitį. Didelis įkvėpimas matyti, kad labai išmintingiems, rimtiems ir užimtiems žmonėms Židinys
toks svarbus. Klano galva prasitaria, kad vakarėlį tai
juk vis tiek reikėtų surengti.
Lapkričio 26 d., trečiadienis. Aš pavargau. Be to, aš
sergu. Be to, J. laukia šaliko. Be to, kompo vis tiek neturiu. Todėl man laisvadienis. Taip ir parašiau FB.
Popiet jau turiu naują kompiuterį. Su Windows 8, kad
juos kur galas. Bus žaidimo trim dienom.
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis. Naujas kompiuteris
puikus: kažkaip pavyksta pabaigti visus darbus, ir apskritai mano produktyvumas (o gal ne mano, gal tiesiog
naujojo kompiuterio) trykšte trykšta.
Vakare – Laisvosios rinkos instituto metinė vakarienė.
Stalo kaimynas mus linksmina, jo manymu, labai rimtomis kalbomis apie metro Vilniuje. N. kuo toliau, tuo
įžūliau iš jo šaiposi. Negaliu ja atsižavėti. O Instituto
prezidentas, pasirodo, nepratęs sutikti žmonių, kurie
žino, kas yra Ayn Rand.
Paskui – pirmas Advento sekmadienis, kuris reiškia,
kad Kalėdos vis tiek ateis, ir žąsis bus, net jeigu pati
turėsiu ją kepti. Ir bus Židinio vakarėlis, o aštuntas
numeris išeis laiku ir bus sėkmingai išplatintas. Redkolegijos posėdis įvyks, ir dėl visko bus sutarta, o rūpesčiai išsisklaidys. Grąžinimai bus grąžinti, paraiškos
pareikštos, ataskaitos atsiskaitytos, knygos sukrautos
į stelažus, už viską sumokėta, ir dar šis tas liks. Bus

NŽ-A suorganizuoto renginio „Kuo skiriasi socialiniai ir humanitariniai mokslai?“ akimirkos. 2014-11-25. Giedrės Olsevičiūtės nuotr.

telektualią medžiagą, jos nusileido iki mūsų su L. lygio
ir sukūrė tyčia pabrėžtinai kičinį renginio plakatą su
saulėlydžiu fone ir prasminga citata.
Renginys atnešė retai pasitaikantį džiaugsmą: viskas
praėjo lygiai taip, kaip aš ir tikėjausi. Diskusija buvo
įdomi, gyva, aktuali, bet tuo pačiu ir puikios nuotaikos.
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dovanų ir skanumynų. Klano rezidencijoje tikrai bus
eglutė, net jei namie netilps. Viskas susiklostys savaime sklandžiai ir laimingai, visi galai sueis, viskas ras
savo vietą. Naujas kompiuteris niekada nebus užkimštas nežinia kuo be jokios tvarkos. Ir dienoraščio rašyti
daugiau niekada tiesiog nebereikės.
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Ukrainos pasirinkimas
Kęstutis K. Girnius

Ukrainai optimalių sprendimų nebėra. Jie išnyko tą dieną, kai Maidanas
laimėjo savo stulbinamą pergalę, įgyvendindamas visus savo pagrindinius
tikslus ir dar su kaupu, visiems laikams atsikratydamas nemėgstamo
prezidento Janukovyčiaus. Maidano
revoliucijos baigtis buvo nenumatyta,
tad dėl jos ir nepasirengta. Niekiniu
tapo vasario 21 d. pasirašytas susitarimas tarp Janukovyčiaus ir opozicijos, kurio sudaryme trys ES šalių ministrai atliko vyraujantį vaidmenį. Jei
Janukovyčius būtų likęs prezidentu
su apribotomis galiomis, kaip buvo
numatyta susitarime, Rusija nebūtų
okupavusi Krymo, integracijos į Vakarus šalininkai būtų lengvai laimėję
prezidento rinkimus, o Putinas negalėtų sekti pasakėlių apie pučą įvykdžiusius fašistus.
Nemanau, kad Rusija turėjo ilgalaikių planų okupuoti Krymą. Kam paglemžti mažą Ukrainos dalį, kai buvo
tikimasi visą šalį palenkti savo valiai?
Kaip nurodo Henry Kissingeris, kam
rengti tokias brangias, dešimtis milijardų dolerių kainuojančias Olimpines žaidynes Sočyje, siekiant pasauliui parodyti, kad Rusija yra pažangi
su Vakarų kultūra susieta valstybe,
jei ketinama po kelių savaičių pulti
kaimyną? Putinas puolė, nes suprato,
jog jei jis nieko nedarys, tai istorijon
įeis kaip vadovas, kurio valdymo metais buvo pralošta Ukraina. Net tada
jis veikė atsargiai, „žaliaisiais žmogeliukais“ tikrindamas, kaip reaguos
Kijevo ir Vakarų šalys. Jis įsidrąsino
paaiškėjus, jog nebus jokio pasipriešinimo. Putinas skatino, rėmė ir apginklavo separatistus, bet ir stengėsi nuslėpti intervenciją. Rusija atvirai
pasiuntė karinius kontingentus tik
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rugpjūtį, kai atrodė, jog Ukrainos kariuomenė galutinai nuslopins separatistus, o prezidentas Porošenka viešai
reiškė viltį, kad bus galima švęsti Nepriklausomybės dieną Donecke ir Luhanske. Ukrainos kariuomenė buvo
palaužta, bet Rusijos kariai neišnaudojo progos iškovoti sausumos koridoriaus į Krymą. Buvęs separatistų vadas Igoris Strelkovas neseniai pasakė,
kad būtų buvę lengva užimti Mariupolį, bet buvo įsakyta to nedaryti. Užtat
Kijevui buvo nedviprasmiškai pranešta, kad Rusija neleis Ukrainos kariuomenei įveikti separatistų.
Vadinamosios paliaubos jau tęsiasi
tris mėnesius, bet nepraeina nė dienos be apsišaudymų ir aukų. Jei ateityje ir nebūtų didesnio masto Rusijos
kariuomenės operacijų, akivaizdu, jog
Maskva ketina paversti Rytų Ukrainą užšaldytu konfliktu, pūliniu, kuris sekins Ukrainos jėgas, apsunkins
pastangas atkurti šalies ūkį ir integ
ruotis į Vakarus. Ukraina turi nutarti, kokia bus jos politika okupuotų regionų atžvilgiu. Yra dvi kraštutinės
galimybės. Kijevas gali teikti pirmenybę savo teritoriniam integralumui
atkurti, arba gali skirti pagrindines jėgas taikiam krašto atkūrimui, viliantis, jog ateityje akivaizdus Ukrainos
klestėjimas skatins separatistų valdomų regionų gyventojus siekti sugrįžti
į Ukrainos glėbį. Kurį laiką bus stengiamasi suderinti šiuos nesuderinamus tikslus, kol
bus ryžtingiau pasukta viena ar kita linkme.
Ukrainos valdžios padėtis yra nepavydėtina. Net
gana neutralūs nutarimai
yra įvairiai interpretuojami
ir kritikuojami. Lapkričio

viduryje Porošenka paskelbė dekretą,
įsakantį nutraukti valstybinių įmonių,
įstaigų ir organizacijų veiklą separatistų valdomose teritorijose. Tai reiškia, kad nebus finansuojamos mokyk
los, vaikų darželiai, ligoninės ir kitos
gyvybiškai svarbios institucijos, nebus
išmokamos pensijos. Nutarimas nestebina – separatistų valdomose srityse
Rusijos, o ne Ukrainos, valdžia turėtų
teikti paslaugas vietos gyventojams ir
už jas mokėti. Priešingu atveju Kijevas dotuotų Maskvą. Rusija kritikavo
nutarimą, priversiantį Rusiją dar daugiau vis mažėjančių lėšų skirti Rytų
Ukrainos operacijai.
Antra vertus, vietos gyventojai, jau
ir taip linkę skeptiškai vertinti Kijevo
veiksmus, dar labiau nusigręš nuo Kijevo, įsitikinę, jog Ukraina juos palieka likimo valiai, traktuoja kitaip negu
kitus ukrainiečius. Nėra jokios abejonės, kad Maskva nuolat aiškins Rytų
Ukrainos gyventojams, jog Kijevas elgiasi, lyg jie būtų svetimtaučiai, kurių
norų ir interesų galima nepaisyti. Nutarimas kruopščiai tikrinti visų iš separatistų rajonų atvykstančiųjų dokumentus irgi sukėlė pasipiktinimą dėl
diskriminacijos ir tariamo abejingumo
tautiečių likimui. Dilema yra akivaizdi. Ukrainos valdžia negali elgtis, lyg
praloštos sritys ne kuo tesiskiria nuo
Vakarų Ukrainos regionų, tad turi
mažinti arba visiškai nutraukti finansinius įsipareigojimus bei
įvesti sienų kontrolę. Bet
tokiais veiksmais Kijevas
pabrėžia Rytų Ukrainos
išskirtinumą, didina vietos gyventojų įsitikinimą,
kad Ukrainos valdžia nusiplauna rankas, nelaiko jų
visaverčiais piliečiais. Šis
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apleidimo jausmas stiprins priešiškumą dabartinei valdžiai. Maskva sąmoningai siekia atitverti okupuotas sritis
nuo Ukrainos, o Kijevas tai daro, siekdamas apsisaugoti nuo tolesnių puolimų ir infiltracijos. Bet rezultatas tas
pats – Rytų Ukraina tolsta nuo likusios šalies.
Ukrainos ūkis pergyvena didelę krizę. Šįmet BVP gali smukti net 10%, kitais metais jos būklė nebus daug kuo
geresnė. Europos Sąjungos (ES) patirtis rodo, kaip sunku pašalinti recesijos pasekmes. Tarptautinės organizacijos suteiks paramos, bet reikalaus
skaudžių reformų, kurios gali kelti
gyventojų nepasitenkinimą. O Rusija įvairiomis priemonėmis apsunkins
Ukrainos pastangas išbristi iš krizės.
Racionali ūkio politika reikalauja suveržti diržus, mažinti išlaidas, vykdyti struktūrines reformas. Daugelio
politikų ir gyventojų nuomone, ne mažiau svarbu užtikrinti šalies saugumą, o tai savo ruožtu reikalauja milžiniškų investicijų į krašto gynybą ir
ginkluotąsias pajėgas. Daugelį metų
Ukrainos išlaidos gynybai buvo minimalios, proporcingai mažesnės net už
Lietuvos, o karti šių metų patirtis parodė kariuomenės nustekenimo pasekmes. Valdžia turi rinktis, kaip sakoma amerikiečių posakyje, tarp sviesto
ir ginklų, tarp piliečių gerovės kėlimo
ir ginklavimosi. Pakankamai pinigų
abiems tikslams nėra. Lėšų, kurios
bus skiriamos krašto apsaugai, nebus
vartojamos ūkio pertvarkai. Reikia sukurti kariuomenę, kuri gebėtų veiksmingiau priešintis galimai agresijai,
bet kovingoms nuotaikoms stiprėjant,
kyla pavojus, kad pinigai bus iššvaistyti. Valdžia paskelbė planus atsiriboti
nuo Rusijos, pastatydama beveik 2000
kilometrų ilgio plieninę gynybinę sieną su spygliuota viela, apkasais, stebėjimo bokštais. Vyriausybė jau paskyrė
lėšų šiam projektui, ir statybos darbai
jau pradėti netoli Charkovo. Tikiu, kad
Ukrainos vyriausybė laiku supras, jog
naujosios Maginot linijos statyba yra
pinigų švaistymas.
Vangiai vyko naujosios Ukrainos vy-

8

riausybės sudarymas. Prezidentas ir
premjeras nesutarė ne tik dėl kai kurių ministrų, bet ir dėl strategijos. Jų
santykiai korektiški, bet ne šilti. Jaceniukas, kurio vadovaujamą Nacionalinį frontą ne vienas apžvalgininkas
laiko „karo partija“, laikosi griežtos linijos. Jis tvirtina, kad „sukurti armiją, kuri būtų pajėgi sustabdyti Rusijos agresiją, yra pagrindinė užduotis“.
Manoma, kad partijos kovingumas
padėjo surinkti gerokai daugiau balsų parlamento rinkimuose negu tikėtasi. Porošenka laikosi santūriau, ne
kartą pabrėžė, jog galima tik taikiai
išspręsti Rytų Ukrainos krizę. Pastaruoju metu jis kritikuojamas už tariamą nuolaidžiavimą separatistams.
Esą jis biznierius, o ne valstybininkas,
nesupranta, kad nėra taikaus sprendimo – arba atsisakoma savo teritorijos, arba kovojama ją atsiimti. Spaudimas nelieka be pasekmių. Lapkričio
viduryje Porošenka teigė, kad nors
Ukraina nori taikos, „esame pasiruošę
visuotiniam karui“. Vargu ar šitokie
pasisakymai nutildys jo kritikus.
Suprantamas ukrainiečių noras nepasiduoti Maskvos diktatui, atkurti
šalies teritorinį integralumą, nesuteikti Putinui lengvos pergalės, parodyti,
kad agresija nepasiteisina. Bet kad ir
kiek būtų skiriama lėšų krašto apsaugai, Ukraina negebės atkariauti praloštų teritorijų, jei Rusija nutars jas
ginti. Sunku susitaikyti su mintimi,
kad dalį tavo teritorijos atplėš ir valdys kita šalis, bet ne viena šalis jau
yra taip pasielgusi. Nors prieškariu
Lietuva nuolat skelbė, kad „mes be
Vilniaus nenurimsim“, Lietuva nurimo, nes turėjo nurimti. Nebuvo jokių galimybių jėga susigrąžinti Vilnių
ir jo kraštą. Lietuvai buvo naudinga,
kad neįsigaliojo 1920 m. liepos 12 d.
sutartis su Sovietų Rusija, pagal kurią
Gardinas, Lyda, Breslauja ir milžiniški dabartinės Baltarusijos plotai buvo
priskirti Lietuvai, nes būtų buvę neįmanoma tuo pat metu kurti tautinę
valstybę ir į ją integruoti tiek daug lietuviškai nekalbančių žmonių. Dabartines Ukrainos ribas nustatė Krem-

lius, ir jis buvo nepaprastai dosnus,
nes buvo įsitikinęs, jog Ukraina visada
liks Sovietijos dalimi. Neturiu omenyje vien Krymo. Po Antrojo pasaulinio
karo Maskva atplėšė teritorijos iš Čekoslovakijos, Lenkijos ir Rumunijos,
inkorporuodama beveik visas etnografiškai ukrainietiškas žemes (ir ne tik
jas) į Ukrainos SSR. Turbūt neklysčiau teigdamas, kad ketvirtame praėjusio amžiaus dešimtmetyje net optimistiškiausiai nusiteikęs ukrainiečių
nacionalistas nesvajojo, jog Ukraina
bus tokia didelė.
Kijevas nesusitaikys su Rusijos
agresijos pasekmėmis, teisėtai reikalaus, kad Rusija pasitrauktų iš okupuotos teritorijos. Kaip Lietuva prieškario metais, Ukraina pati negebės
atkovoti savo atplėštų žemių. Tačiau
ji gali kurti geresnį gyvenimą savo piliečiams ir tvirtai pasukti kraštą Europos ir jos vertybių linkme. Sąlygos tam
yra palankios, nes nemaža dalis Rusiją palaikančių piliečių gyvena separatistų teritorijose. Dabartinėmis įaudrintomis aplinkybėmis nebus lengva
įtikinti žmones skirti pirmenybę atkūrimo darbams ir kitoms užduotims,
kurias galima savo rankomis atlikti.
Nors nuosaikumas bus tapatinamas
su nuolaidžiavimu, šiuo metu svarbiau konsoliduoti tautą, parodyti, kad
šį kartą, skirtingai nuo Oranžinės revoliucijos, sąžiningai dirbanti valdžia
geba sukurti geresnį gyvenimą savo piliečiams. ES palaikymas yra būtinas,
tad sveikintinas Andriaus Kubiliaus
siūlymas Ukrainos finansavimui panaudoti iki 3% ES 2014–2020 m. lėšų,
tokiu būdu sukuriant iki 30 mlrd. eurų
finansinės paramos Ukrainai. Net optimaliomis sąlygomis nebus lengva
įtikinti ES skirti tiek pinigų. Tokios
apimties paramos tikrai nebus, jei susidarytų įspūdis, kad ketinama didelę
dalį lėšų nukreipti ginkluotosioms pajėgoms. Lietuva puikiai moka smerkti
Rusijos veiksmus, bet pamatysime, ar
ji gebės atitinkamai atlikti sudėtingesnę ir svarbesnę užduotį – patarti Kijevui, kaip išlaikyti ES pasitikėjimą ir
paramą. (2014-12-05)
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Ar vis dar sovietinis Donelaitis?
Nerija Putinaitė

Kokiai nors asmenybei skirtais proginiais metais dažniausiai siekiama išryškinti minimo veikėjo „aktualumą“ dabarčiai. Aktualinimas nėra vienareikšmis dalykas, nes asmenybės gyvenimo ir veiklos interpretacijos
gali labai nutolti nuo pačios istorinės asmenybės. Tokie
yra sovietiniai Kristijono Donelaičio įvaizdžiai. Jie daug
labiau atspindi sovietinius ideologinius, kultūrinius ar
nacionalinius poreikius, nei leidžia priartėti prie Donelaičio. 300-asis gimimo jubiliejus yra gera proga paklausti, kokie Donelaičio įvaizdžiai radosi sovietmečiu?
Ar jie tebėra išlikę šiandien? Koks yra vis dar neatrastas Donelaitis?

karo metu parašytame eilėraštyje „Donelaitis“ idėja
išreikšta daug vaizdžiau ir tiesmukiškiau: „Karžygiu
mes Donelaitį šiandie minim, / Kurs laimėjo didžią kovą
mums. / Priešas kirto kumštim geležinėm, / O jisai kalbos gimtosios gražumu“2. Turbūt kiekvienas visų kartų

Pažangus kūrėjas: ankstyvasis
antifašistas ir liaudies gynėjas
Ankstyviausias ryškus Donelaičio įvaizdis radosi karo
metais. Jis vaizduotas kaip žodžiu kovojęs prieš „šunų
riterių“ (kaip anuomet buvo įprasta sakyti) palikuonių
išnaudojimą. Kostas Korsakas 1943 m. straipsnyje kritikuoja Donelaičio ne iki galo marksistinį išnaudojimo
esmės įžvelgimą. Tačiau kartu nurodo: „Visa Donelaičio
poema skamba kaip aštrus kaltinimas vokiškiesiems
imperialistams. Hitlerizmo siautėjimo laikais Donelaičio kūrinys tiek lietuviams, tiek kitų tautų skaitytojams
buvo įgijęs naujos, ypačiai aktualios politinės reikšmės“1. Karo metų aktualijos leido poemoje atskleisti
šiaip net sunkiai numanomas reikšmes. Tokia interpretacija toli gražu nebuvo atsitiktinė. Salomėjos Nėries
Nerija Putinaitė (g. 1971) – filosofė, vertėja, idėjų istorikė,
sovietologė, NŽ-A nuolatinė bendradarbė nuo 1999 m. Svarbiausi darbai: Šiaurės Atėnų tremtiniai, arba Lietuviškosios tapatybės paieškos ir Europos vizijos XX a. (2004), Paskutinioji proto
revoliucija: Kanto praktinės filosofijos studija (2004), Nenutrūkusi styga: Prisitaikymas ir pasipriešinimas sovietų Lietuvoje
(2007), Trys lietuviškosios Europos: Tauta, Europa, ES dabartinėje tapatybėje (2014). Skelbiamas straipsnis parengtas pagal pranešimą „Kas belikę iš Donelaičio sovietinių įvaizdžių?“,
skaitytą Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto organizuotoje
konferencijoje Kristijono Donelaičio reikšmės (XIV Jurgio Lebedžio skaitymai), 2014-12-09/10.
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Kristijonas Donelaitis. Didysis lietuvių tautos dainius, 1714–1964.
Plakatas. 1964

sovietinis moksleivis Lietuvoje žinojo paskutiniąsias
dvi eilutes, net jei ir nežinojo jų autorystės. Vėliau eilutės buvo prisodrintos įvairių tarsi paslėptų prasmių.
Tačiau eilėraštis toli gražu nėra skirtas apdainuoti
kalbos gimtosios gražumą. Jis kalba, kad dabartinė
karta esanti kita, pranokstanti donelaitiškuosius kovos
būdus. Ji prieš tuos pačius priešus veikia kitaip: „Lietuvą iš kraugerio nagų / Išvaduoti gali ginklas plieno – / Ir
netrukus išvaduos“. Tai yra tiesioginis raginimas lietuviams nebūti pasyviems, o (turint progą, kurios neturėjo Donelaitis), jungtis į ginkluotas tarybinės armijos ar
tarybinių partizanų gretas.
Antanas Venclova karo metais į Donelaitį nurodė
kaip į dvasinį įkvėpėją ir palaikytoją kovoje: „Sunkią
1
Kostas Korsakas, „Kristijonas Donelaitis ir jo „Metai““, in: Kostas
Korsakas, Literatūra ir kritika: Straipsnių rinkinys, Vilnius: Valstybinė
grožinės literatūros leidykla, 1949, p. 136.
2
Salomėja Nėris, „Donelaitis“ (1943), in: Salomėja Nėris, Poezija,
įžanginio straipsnio autorius Jonas Šimkus, Vilnius: Valstybinė grožinės
literatūros leidykla, 1954, p. 326–327.
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valandą ar ne tu tvirtinai: „Laikykitės!“ / Ir aukštino
mūsų dvasią didysis Donelaitis!“3 Tačiau Donelaičio
kaip proto-antifašisto įvaizdis jo kūryboje – labai silp
nas. Ir būrai toli gražu neprimena sovietinių partizanų.
Pasibaigus karui, išnyko ir šio įvaizdžio paklausa, vėliau jis nebebuvo kartojamas.
Į lietuviškosios kultūros apykaitos lauką galėjo patekti vien ideologiškai teisingos figūros. „Pažangios li-

Iškilmingas Kristijono Donelaičio 250-ųjų metinių minėjimas
Maskvoje. 1964

padarė jo buvimą kunigu. Prie to kiek galėjo prisidėti
ir tai, kad jis buvo ne katalikų, o liuteronų kunigas. Reformacija ideologiniuose pasakojimuose buvo siejama
su kova prieš katalikybę, – vadinasi, iš principo teigiamas reiškinys.
Vienareikšmės sovietinės ideologinės atramos aptikimas buvo būtina sąlyga Donelaičiui likti kultūrinėje
apyvartoje. 1966 m. jo buvimas reikiamoje klasinės ko-

Iškilmingas Kristijono Donelaičio 250-ųjų metinių minėjimas
Vilniuje (Filharmonijos salėje). 1964

teratūros“ kūrėjais galėjo būti pripažinti tik tie, kurie
kritikavo ikisocialistinę išnaudotojišką santvarką, gynė
išnaudojamuosius ir nebuvo priskirtini išnaudotojų klasei. Donelaičio kūryba nesunkiai buvo interpretuota
taip, kad atitiktų šiuos reikalavimus.
Korsakas nurodo, kad „Donelaičio realizmas yra persunktas gilaus demokratizmo“4. Septinto dešimtmečio
literatūros kritikas Jonas Zinkus ir Martyno Mažvydo
Katekizmą įvertina kaip „demokratiškiausią“ XVI a. lietuvišką knygą5. Žodis „demokratiškas“ čia yra tvirčiausia sija, kuri sovietiniuose tekstuose bei interpretacijose
sieja šiuos du tos pačios kultūros ir profesijos atstovus.
Žinia, „demokratizmas“ nereiškia jokios politinės sanklodos. Jis išreiškia rašytojo santykį su numanomu jo
teksto skaitytoju. Jie demokratiški todėl, kad kreipiasi
ir rašo ne aristokratijai ar dvarininkams, o liaudžiai.
Kaip nurodė Korsakas, paprastą kaimietį Donelaitis
išskiria iš „puošnių, šilkais apsidariusių, išsikvėpinusių
ir išsipudravusių aristokratų“6.
Tokia interpretacija tarsi neutralizavo Donelaičio buvimą išnaudotojų pusėje. Juo labiau tarsi nereikšmingą

vos pusėje įtvirtinamas enciklopediškai: Metuose esąs
pavaizduotas „liaudies gyvenimas R. Prūsijoje, atskleista gili socialinė ir humanistinė baudžiavos jungą velkančių valstiečių (būrų) darbo prasmė, parodyti prieštaravimai tarp baudžiauninkų pastangų siekti geresnio
gyvenimo ir sunkaus jų likimo, sukurti tipiški būrų bei
jų feod. išnaudotojų paveikslai“7. Panašiai, nors ir daug
glausčiau, kartojama ir 1985 m. (prieš tai – 1978 m.),
nors prie ankstesnio klasiškai ir ideologiškai teisingo
vaizdinio pridėjus ir tautinį atspalvį: „Donelaitis kėlė
prigimtinės žmonių lygybės idėją, smerkė baudžiavinę
priespaudą, pabrėžė vokiečių dvarininkų engiamų lietuvių valstiečių socialinę ir nacionalinę vertę“8. Donelaičio vaizdinys kaip išnaudojamųjų klasės gynėjo nebuvo
vienintelis, nors ir ryškiausias ideologiškai „teisingai“
pagamintas skydas.
Šis įvaizdis turėjo ir „šešėlinę“ pusę, kuri atsispindi
enciklopediniuose aštunto ir devinto dešimtmečio tekstuose. Nuo liaudies gynėjo nuo vokiškųjų išnaudotojų
yra netoli iki lietuvių tautos gynėjo nutautimo akivaizdoje. Šis Donelaičio įvaizdis, ideologiškai negrynas, ta-

3
Cit. pagal: „LKP CK Grožinės literatūros ir meno skyriaus vedėjo T.
Černiausko raštas LKP CK pirmajam sekretoriui A. Sniečkui dėl ideologinių klaidų A. Venclovos „Rinktinėje““, 1953-01, in: Lietuvos kultūra
sovietinės ideologijos nelaisvėje, 1940–1990: Dokumentų rinkinys, sudarė Juozapas Romualdas Bagušauskas, Arūnas Streikus, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2005, p. 177.
4
Kostas Korsakas, op. cit., p. 138.
5
Jonas Zinkus, „Renesanso literatūros humanizmo ieškant“, in: Ra-

šytojai ir religija, spaudai parengė Jonas Zinkus, Vilnius: Mintis, 1966,
p. 18.
6
Kostas Korsakas, op. cit., p. 138.
7
Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija, t. 1, Vilnius: Mintis,
1966, p. 417.
8
Tarybų Lietuvos enciklopedija, t. 1, Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1985, p. 446.
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čiau tautiškai patrauklus, buvo naudojamas lietuvių
tautos likimo kultūriniuose apmąstymuose.

Ateistas: saulelė, ne Dievas
Regis, sudėtinga būtų iš Donelaičio padaryti ateistą.
Pirmiausia todėl, kad jis buvo liuteronų kunigas, tad
pagal apibrėžimą priskirtinas klerikalams ir kovotojams su potencialiais ir aktualiais ateistais. Kita vertus,
buvimas kunigu nebuvo jokia kliūtis istorinę asmenybę
sovietmečiu priskirti ateistams. Tokiu buvo padarytas
Mažvydas. Pastarasis kaip liuteronų kunigas kritikavo
katalikybę, liaudies polinkį į prietarus. Tai buvo pagrindas jį įtraukti į 1988 m. Lietuvos ateizmo istorijos chrestomatiją. Ištrauka iš Mažvydo Katekizmo, atsidūrusi
chrestomatijoje, yra paradoksali, nes propaguoja būtent
tikėjimą: „Tad prašau jus – pagalvokite, koks baisus
dalykas yra Dievo nepažinimas, koks bjaurus sielų maras stabmeldystė, kaip siautėja, slankiodamas ir naują
stabmeldystę, ir klaidingą tikėjimą sėdamas, velnias.
Toliau – ne be didelio skausmo tatai miniu, – kokia
nekultūringa ir tamsi, nepažįstanti jokio pamaldumo
ir krikščionių religijos yra mūsų tauta, [...] ir tatai dar
baisiau girdėti, – daugelis dar ir dabar visų akivaizdoje
atlieka stabmeldiškas apeigas ir viešai išpažįsta stab
meldystę: vieni medžius, upes, kiti žalčius, kiti dar ką
kita garbina, šlovindami kaip dievus“9. Mažvydo tekstai palydimi aiškinimo, kad jie „vaizduoja to meto lietuvių liaudies abejingumą krikščionybei“, atsiskleidžia
tendencijos, „nukreiptos prieš katalikų dvasininkijos
moralinį nuosmukį“10. Donelaitis į minėtą chrestomatiją įtrauktas nebuvo, tačiau ne todėl, kad kultūriškai nebūtų tikęs, tačiau veikiausiai dėl tinkamo teksto
stokos.
Sovietinės ideologijos lauke nebuvo nieko neįmanoma. Donelaitis buvo vaizduojamas kaip vaduojantis būrus iš krikščioniškojo tikėjimo ir kaip pats besivaduojąs
iš jo „naštos“. Čia būdinga Eduardo Mieželaičio septinto
dešimtmečio poema Kristijonas Donelaitis, kur savitai atskleidžiama tarytumei dramatiško tapimo ateistu istorija. Atrasdamas ir parodydamas būrams saulę,
Donelaitis padeda jiems išsivaduoti iš maldaknygės ir
Dievo. Vaduojasi ir pats: „Ilgai pro maldaknygių kiautą / kalės poeto minties ir žodžio / žalias vešlus želmenėlis, / o ir prasikalęs, jis buvo aplipęs / maldaknygių
lukštais, – bet kalės... [...] Ir poetas pradėjo / nuo paties
svarbiausio – / pirmąją vagą išarė / tiesiai į saulę: / –...
saulelė atkopdama / budino svietą... – / ne dievas... / Ir
gimė saulė. [...] Vislab gimė iš saulės...“11
9
Lietuvos ateizmo istorijos chrestomatija: Religijos kritika, laisvamanybė ir ateizmas Lietuvoje, sudarė Liuda Vileitienė, redakcinė kolegija
Antanas Gaidys (pirm.) ir kt., Vilnius: Mintis, Lietuvos TSR Mokslų Akademija, Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas, 1988, p. 41.
10
Ibid., p. 40.
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Poetas buvo įdarbintas ir praktiniame ateizme, rengiant nekrikščioniškų vadinamųjų naujųjų tradicijų
švenčių scenarijus. 1961 m. Anykščių rajono kolūkio
„Už taiką“ žemdirbiai naujai organizavo derliaus šventę, suruošdami teminį karnavalą pagal Metus: „Po Vasaros ėjo Ruduo, Žiema, Pavasaris, bet „Metai“ vaizdavo
ne sunkų būrų gyvenimą, o puikią socialistinio kaimo
tikrovę“12. Šiuo atveju kolūkiečių išradingumas pateikiamas kaip sektinas pavyzdys, todėl neabejotina, kad
juo sekė ir kiti kolūkiai.

Antimodernistas:
žemė motina ir prakaito druska
Donelaitis kaip žemės (o ne Dievo) poetas buvo pasitelkiamas sovietiniuose antimodernistiniuose romantiniuose kūriniuose. Sovietiniame lietuviškajame
kontekste septintame dešimtmetyje iš tiesų nėra tokio

Konstantinas Bogdanas. Kristijono Donelaičio
skulptūrinis portretas. 1964

plataus griovio tarp ateisto ir antimodernisto. Abi šias
pozicijas vienija žemės ir valstietiškos buities poetika,
savo ruožtu siejama su autentiška lietuviška tautine
būtimi. Lietuviškumo būklės sentimentalios sąsajos su
gamtiškumu režimui nebuvo nepriimtinos, kovojant su
11
Eduardas Mieželaitis, „Kristijonas Donelaitis“, in: Eduardas Mieželaitis, Čia Lietuva: Poetinė publicistika, Vilnius: Vaga, 1968.
12
Vincas Černeckis, Naujo gyvenimo tradicijos, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, Lietuvos TSR politinių ir
mokslinių žinių skleidimo draugija, 1961, p. 45.
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vadinamojo buržuazinio nacionalizmo (politinio tautiškumo) ir katalikiškojo nacionalizmo apraiškomis.
Donelaitį galime aptikti kaip autentiško, antiprogresinio, antiindustrinio būvio dainių. Paminėtinas Marcelijaus Martinaičio eilėraštis „Motina žemė“: „Dirbt,
kaip dirbo Donelaitis, kaip tie būrai žemę arė, / Kol
druska išeis iš kūno, kol vaga paeit galėsi. / Tai išeisim
vienmarškiniai, išvarysim ilgą barą, / Po lėktuvais ir
raketom išgaląsim dalgiuos tiesą“13. Tarybinė darbo poetika čia savitai persipynusi su lietuviškuoju gamtiniu
sentimentalizmu.
Panašiai antimodernistinė yra ir Justino Marcinkevičiaus poema Donelaitis. Tai išreikšta ne tiek konkrečiais įvaizdžiais, kiek atsigręžimu į Rytprūsių praeitįlikimą. Gilinantis į praeitį, ji išgyvenama kaip dabar
esanti ir šia prasme kaip sava: „Poeto rankom praeitį
kilnojam, / Ir žodžiai tartum prakaitas iš knygos laša. /
Mes turim ją praeit širdim, ne kojom, / Privalom praeitį praeit kaip sunkų lažą. / Privalom ją mylėt ir neapkęsti. / Iš dabarties viršūnių ji – / Siaubinga praraja. /
Privalom iš savęs kažką išmesti, / Kad Donelaitis tilptų
širdyje“14. Tos praeities autentiško atradimo labui atsisakoma dalies dabarties, „viršūnių“ bei, numanomai,
kitų tarsi naujesnių laikų pranašumų.
Griežtai ideologiškai vertinant toks ryžtingas atsigręžimas į praeitį (o ne į komunistinę ateitį) kaip į aktualią
dabarčiai buvo sunkiai pateisinamas. Tačiau šiuo atveju neabejotinai susiduriame su kiek kitokio pobūdžio
nei ankstesnieji Donelaičio įvaizdžiu. 1964 m. švenčiant
250-ąjį poeto gimimo jubiliejų, jis buvo galutinai įtrauktas į lietuviškų tarybinių kanoninių figūrų gretas. Tapęs pripažintu, jis galėjo būti pasitelkiamas kaip ideologiškai teisinga priedanga jauniesiems kūrėjams vystant
antiprogresines jausenas ir idėjas. Būtent tuo metu įsitvirtino Donelaičio kaip vienos esminių lietuviškosios
kultūros atramų vaizdinys.

dalykas minint Donelaičio jubiliejų buvo faktas, kad
Metai parašyti lietuvių kalba, kuri išmanaus menininko rankose pasidavė civilizaciškai aukšto lygio meninei
formai. Donelaitis buvo simbolinė išskirtinumo ir kitoniškumo figūra, „kitoniškos“ civilizacijos simbolis. Metai reiškė, kad lietuvių kalba ne mažiau verta ir išvystyta negu rusų kalba, kad lietuvių kultūra daug senesnė
negu daugelio tarybinių respublikų kultūros.
Toks Donelaitis buvo itin svarbus vietinei partinei
jau nacionaline tapusiai valdžiai. Ji naudojo tautinius
simbolius ir figūras, kad aplink save konsoliduotų tarybinius lietuvius, kad jų būtų priimama kaip „sava“
valdžia. Kita vertus, Donelaičio sąjunginio paminėjimo
progos suteikė vietinei valdžiai kultūrinėmis priemonėmis teigti savo „kitoniškumą“ kitų nacionalinių elitų,
taip pat ir sąjunginio politinio elito atžvilgiu.
Svarbus jis buvo ir naujai menininkų kartai. Jis galėjo tapti ir labai geru pavyzdžiu, į kurį būtų sudėtos atmirusios tautos atstovų tautinio pasididžiavimo viltys
ir siekiai. Donelaitis yra ryškiausia tuo metu piliečių ir

Lietuviškumo dainius ir civilizacinis
kokybės ženklas
Pabrėžti lietuviškosios kultūros išskirtinumą („senumą“) veikiausiai buvo svarbiausias pragmatinis motyvas, švenčiant Donelaičio jubiliejų 1964 m. Politinė
renginių potekstė buvo akivaizdi. Ideologiškai buvo išsakoma ir pabrėžiama Donelaičio kaip „būrų dainiaus“
ar kaip socialiniam ir nacionaliniam išnaudojimui besipriešinusio liaudies gynėjo (sic!) ir užtarėjo reikšmė.
Tačiau greta jos buvo ir kita, labiau simboliškai nei žodžiais išreiškiama prasmė. Ji siejama ne tiek su jo kūrinių turiniu, kiek su jų radimosi faktu ir forma. Esminis
13
Marcelijus Martinaitis, „Motina žemė“, in: Marcelijus Martinaitis,
Debesų lieptais: Eilėraščiai, Vilnius: Vaga, 1966, p. 8.
14
Justinas Marcinkevičius, Donelaitis: Poema, Vilnius: Vaga, 1964,
p. 51–52.
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vietinės valdžios atvirai neišsakytos „sandoros“ simbolinė figūra.
Pro ideologinių proginių kalbų tinklą prasišviečia
„nutylimos“ prasmės ir motyvai. Žvelgdami iš šios perspektyvos tokius neabejotinai įžvelgsime Korsako kalboje 1964 m. gruodžio 27 d., atidarant paminklą Donelaičiui Vilniaus universiteto fasado arkoje: „Tiktai
lenininės nacionalinės politikos pagrindu, tiktai socialistinės santvarkos sąlygomis galėjo būti taip didingai
pagerbtas lietuvių tautos poetas, kurio jubiliejus virto
tarybinių literatūrų draugystės švente“15. Iššifravus šis
pasakymas reiškia, kad lietuvių tautos (!) poetas geriausiai išreiškia nacionalinius lūkesčius, ir toli gražu
ne kiekviena SSRS respublika gali pasigirti turinti tokių išskirtinių tautinių poetų. Panašios potekstės yra ir
Marcinkevičiaus tame pačiame renginyje pasakyta frazė: „Su Donelaičiu mes neatsisveikiname – mes imame
jį su savim kaip aktyvų socialistinės lietuvių kultūros
rūmų statybos dalyvį“. Ji reiškė, kad nuo šiol Donelaitis
tampa įteisintu nacionaliniu turtu, sovietinės lietuviškosios kultūros kokybės ir išskirtinumo ženklu. Tokį
ženklą galima rodyti maskvietiškai centrinei valdžiai
atsakant į internacionalizmo politiką ir galimas priemones, vedančias į sovietinių nacijų „suliejimą“.
Su tuo susiję tam tikri kultūriniai paradoksai. Šiaip
ignoruojant ar net priešiškai sutinkant viską, kas vyksta anapus geležinės uždangos, 1967 m. viešai buvo
džiaugiamasi JAV išėjusiu Metų vertimu į anglų kalbą,
anglistus raginant „plačiau recenzuoti šį pirmąjį pilną
„Metų“ vertimą į anglų kalbą“16. Rūpinamasi, kad Donelaitis būtų verčiamas į kitas kalbas: rumunų, sorbų,
lenkų, vokiečių. Tuo rūpinosi ne kas kitas, o Korsakas,
anuomet buvęs nuolatinės Donelaičio komisijos prie
Lietuvių kalbos ir literatūros instituto pirmininku. Donelaitis septintame dešimtmetyje tapo neatskiriama
ne vien lietuviškosios sovietinės kultūros, bet ir politikos dalimi. Jis buvo labai svarbus lietuviškajai valdžiai
kaip kultūrinis argumentas, jai siekiant labiau įsitvirtinti sovietinėje Lietuvoje ir taip užsitikrinti didesnį veikimo autonomiškumą centrinės valdžios atžvilgiu.

Ar vis dar sovietinis Donelaitis?
Dabartinis jubiliejus yra gera proga klausti, kas liko
iš Donelaičio sovietinių įvaizdžių, trumpai paliečiant ir
šiųmetinius jo kuriamus ar sukurtus įvaizdžius. Įdėmiau pažvelgus, nė vienas iš sovietinių įvaizdžių nėra
paneigtas, nors kai kurie ir nustumti į atokesnes Donelaičio įvaizdžių paraštes ar savaip transformavęsi.
Žinia, menkiausios kritikos neatlaikytų Donelaičio
15
„Liaudies dainiaus šlovė“, in: Tiesa, 1964-12-27, p. 1. Atkreiptinas
dėmesys, kad ši žinia pasirodė pirmajame LKP CK dienraščio puslapyje.
16
„Donelaitikos naujienos“, in: Literatūra ir menas, 1967-09-02, p. 1.
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vaizdavimas kaip „antifašisto“. Tačiau šis Donelaičio
įvaizdis ir gyvavo labai trumpai. Kažin ar jis apskritai
tuo metu, kai radosi, pasiekė Lietuvoje gyvenusius lietuvius. Net jei ir pasiekė, tai pačioje karo pabaigoje, o
ir visuomenės dirva tokiam įvaizdžiui priimti tikrai nebuvo palanki. Daug patrauklesnis jam artimas Donelaičio kaip tautos žadintojo apgulties sąlygomis įvaizdis.
Šis įvaizdis buvo dvilypis, tad vaisingas ideologiškai ir

Jubiliejiniams Kristijono Donelaičio metams skirtas leidinys. 1965

praktiškai. Ideologiškai todėl, kad Donelaitis įkūnijo lietuvišką kultūros veikėją, besipriešinusį feodalizmo blogiui ir liaudies išnaudojimui. Praktiškai įvaizdis buvo
svarbus kaip savitas „ezopinis“ tautiškumo gynimo antitautinių grėsmių akivaizdoje simbolis. Jis priešinęsis
lietuvių nutautinimui, raginęs būrus išlaikyti savo pap
ročius ir savitumą. Toks Donelaičio simbolis kultūriškai
ar net politiškai gali būti palankus ir šiandien. Ypač kai
pasitaiko buvimo ES palyginimų su okupacija ar kai išgyvename civilizacinį nevisavertiškumą globalios kultūrinės pasiūlos vandenyne. Esama nemažai pagundų
iš vietinių karklų nupintų būriškų vyžų nešiojimą vertinti labiau nei nusižiūrėjus į vokišką, prancūzišką ar
kitokį kirpimą pasigamintus čebatus.
Šiandien nesunkiai gali būti įdarbinti ir kiti Donelaičio įvaizdžiai. Kaip antai Donelaičio kūryboje aptinkamas glaudus santykis su paprastu žmogumi, jo artimumas žemei, gamtai, su ja siejamiems ritualams ir
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visam tam, kas sudaro tėviškės ir natūralumo poetiką.
Tai priešpriešinama tarsi nelietuviškam civilizaciniam
technologiniam progresui ar krikščioniškam Dievui. Sovietinis romantinis sentimentalumas pakito, tačiau jis
niekur neišnyko. Jis liko tvirtai įsikabinęs dalies lituanistų ir kultūrininkų galvose, vadovėliuose ir kituose jo
veiklą pristatančiuose leidiniuose. Daug renginių vyko
liuteronų bažnyčiose, kituose dalyvavo liuteronų kunigai. Vis dėlto kunigiškumas beveik nebuvo integruotas
į Donelaičio atminimą. Gausiose kalbose pagerbiant
įžymybę Saulelė ir žemė Motina visiškai uždengė „dangiškąjį Tėtutį“.
Žmogui ir žemei artimo Donelaičio sovietinio įvaizdžio galimybės neblogai atitinka aktualius dabartinius
poreikius. Paprasto ir kenčiančio žmogaus poetika yra
labai svarbi politiniame diskurse. Kova dėl žemės šventumo 2014 m. įgavo net referendumo išraišką: geriau
savas nepaliestas žemės purvynas nei svetimųjų (kartu
su mumis) iš žemės gaunama nauda (sako, vienas jų jau
nusipirko mūsų žemės).
Atrodytų, kad sumenko Donelaičio kaip įrodytojo
prasmė, jog ir lietuvių kalba galima sukurti kažką, kuo
būtų galima pasigirti pasauliui, jog ir lietuviai galintys
šį tą duoti civilizacijai. Tokio Donelaičio įvaizdžio nuny-

dien sukurti lietuviškąjį civilizuotumą liudijančius kūrinius ar veikti civilizuotai yra daug akivaizdesnis nei
įrodinėti kurio nors praeities lietuviškojo autoriaus civilizaciškai išskirtinę ir nelygstamą vertę. Tačiau šiandien lietuvių kalbai apsaugoti kalami šarvai daug tvirtesni, o medžiagos pasirenkamos daug atsparesnės nei
sovietmečiu. Donelaitis ir šiandien ideologiškai galėtų
būti puikiai pasitelkiamas argumentams dėl lietuvių
kalbos teisės į išlikimą ir su tuo siejamomis jos apsaugomis, taip pat ir nuo ją vartojančių žmonių. Gausiuose
minėjimų anonsuose Donelaičio sąsajos su lietuvių kalbos ypatingumu nebuvo labai retos.

Informaciją apie buvusią parodą „Visagalė tradicija: Kristijono
Donelaičio poemos „Metai“ iliustracijos ir vaizdinis kanonas“ galima rasti čia: http://www.graphic.lt/parodos/visagale-tradicija-kristijono-donelaicio-poemos-metai-iliustracijos-ir-vaizdinis-kanonas/5854,
(2014-12-05).
18
Giedrė Jankevičiūtė, Mikas Vaicekauskas, Visagalė tradicija: Kristijono Donelaičio poemos „Metai“ iliustracijos ir vaizdinis kanonas,
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013; Dalia Dilytė,

Kristijono Donelaičio pasakėčios: Monografija, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014; Jonas Riškus, Kristijonas Donelaitis,
1714–1780, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2014;
Algimantas Radzevičius, Donelaičio kūrybos mįslė ir jos įminimo gairės: 300-osioms poeto gimimo metinėms, Kaunas: Atmintis, 2014; Kristijonas Donelaitis: Metų ir raštų ratas, sudarė Sigitas Narbutas, Vilnius:
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2014.

nepastebėtas ganytojas ir „PRŪSAS“

Kadaise politinėmis priemonėmis suformuotų ar tam
tikromis politinėmis sąlygomis atsiradusių įvaizdžių
tvarumo galia yra didelė. Donelaitį atrasti „iš naujo“,
vengiant jo įvaizdžių ideologinio panaudojimo, yra didelis iššūkis. Susiaurintus įvaizdžius įveikti gali padėti
išsamūs jo veiklą ir asmenybę atskleidžiantys tyrimai
ar net pastanga į jį pažvelgti kaip asmeniškai imponuojančią asmenybę. Moksliniai tyrimai, naujos veiklos
ir asmenybės interpretacijos gana lėtai pasklinda visuomenėje, formuoja naujus
įvaizdžius. Tam tikrai neužtenka proginių metų, nors jie
svarbūs, nes sudaro sąlygas į
šį procesą įsijungti daugeliui.
Kiek toli buvo žengtas
žingsnis naujai pažvelgti į
Donelaitį? Kai kurie sumanymai iš tiesų buvo kokybiškai ir idėjiškai kito lygio.
Vrublevskių bibliotekoje
bei kitur demonstruota kilnojamoji paroda „Kristijonas Donelaitis: metų ir raštų ratas“, įvairių laikotarpių
Metų iliustracijų paroda17.
Paskelbtos skirtingos vertės
Paminklinio Krisitjono Donelaičio akmens atidengimas Tolminkiemyje 1964 m. rugpjūčio 6 d.
mokslinės monografijos ir tykimas atrodytų logiškas. Globalioje laisvos apyvartos
rimų rezultatai18, kai kuriuos dar numatoma išleisti.
kultūrinėje erdvėje nereikia niekam praeitimi grįsti
Neabejotina, kad tai suteiks naują impulsą mokslinėms
tautos teisę kultūriškai gyvuoti. Daug svarbiau kurti
ir kultūrinėms diskusijoms apie Donelaitį ir pasibaigus
savitas civilizacines apraiškas čia ir dabar. Iššūkis šianjubiliejiniams metams.
17

14

naujasis židinys-aidai 2014 / 8

Ar vis dar sovietinis Donelaitis?

Iki šiol menkai atskleistos (kam trukdo ir ankstesni
jo įvaizdžiai) Donelaičio asmenybės pusės yra jo kunigiškumas ir sudėtinga tautinė tapatybė. Sovietiniai
kritikai, kalbėdami apie Mažvydą ir Donelaitį bei jų
„demokratiškumą“, neabejotinai apčiuopė vieną svarbų
abiem autoriams bruožą, nors jį ir pasitelkė visai kitai
ideologinei interpretacijai. Demokratiškumas yra nuoroda į pirmiausia praktinę – kasdienę kūrinių paskirtį.
Donelaitis Metų tikrai nekūrė kaip epo apie lietuvius
būrus. Tai yra pamokslautojo ir ganytojo tekstai. Donelaičio Metų populiarumas iš tiesų yra proginis, nes
paradoksalus. Moralizuojantys tekstai yra skaitomi visuomenėje, kuri apskritai nelinkusi pripažinti ir vertinti moralinių autoritetų, juo labiau palankiai žiūrėti į
viešą pamokslavimą. Jie yra aktualūs, nes ydos, dėl kurių barė Donelaitis, niekur nedingo. Tai suprato ir žaidimo-testo „Sužinok, į kurį būrą esi labiausiai panašus“19
kūrėjai. Žmogiška tikrovė, apie kurią kalba Donelaitis,
yra ta pati, didžioji dalis visuomenės yra tie patys būrai.
Turime ir labai nemėgiamą šiuolaikinį žodį peikiamam
būrui pavadinti – „runkelis“. Donelaitis buvo „runkelių“
ganytojas. Vidmanto Bartulio muzikinis kūrinys „Pamokslas lietuvninkams“20, sukurtas jubiliejiniams metams, bene vienintelis šiuolaikiškai interpretuoja būrų
pasaulį, nors ir patį Donelaitį tarsi pastato į jų gretas.
Čia išlinksniuota bet kurio laiko būro viltis – „ak kad
jau Vyriausybė ant mūs susimiltų“ – skamba šiuolaikiškai ir donelaitiškai tuo pačiu metu.
Galima spėti, kad ir pats Donelaitis kaip pamokslautojas nebuvo labai populiarus ir mėgiamas besimušančių, girtaujančių ir tinginiaujančių būrų. Todėl nestebintų, jei Metai, pasibaigus metams, būtų grąžinti į
lentynas penkiasdešimčiai ar šimtui metų.

Naujų apmąstymų ir aktualizavimo besiprašantis yra
ir Donelaičio tautiškumas. Būdamas etninis lietuvis,
jis susiformavo vokiečių civilizacinėje įtakoje. Kažin ar
kas imtųsi paneigti, kad Metai yra ir vokiškosios civilizacijos produktas, net jei parašytas lietuvių kalba. Pats
Donelaitis buvo Prūsijos pilietis, ištikimas karaliui. Ištikimi jam buvo ir kiti valstybėje gyvenę lietuviai, ką jie
rodydavo laikydamiesi įstatymų ar būdami drausmingi
kariai. Donelaičio tekstuose tikrai neaptiksime užuominų, kad jis būtų jautęsis gyvenąs svetimųjų politiškai
„okupuotame“ krašte. Galime paspėlioti, jei Donelaitis
būtų gyvenęs 1923 m. sausio pradžioje, ir jo būtų kas
paklausę, ar jis norėtų gyventi nepriklausomoje Lietuvos tautinėje valstybėje, ar Prūsijos pavaldume, ką
jis būtų atsakęs. Labiau tikėtina, kad būtų pasirinkęs
antrąjį variantą.
Iš proginių metų paprastai daug ko nesitikime. Vis
dėlto Donelaičio metai, be abejo, išsiskiria iš visų pastarųjų metų proginių sumanymų. Juos pastebėjo kiek
vienas. Iš lentynų buvo ištraukti Metai, jie įgarsinti, išleisti nauji leidimai, pasirodė vertimai į ispanų ir italų
kalbas, perleisti azerų ir rusų kalbomis. Pradėti leisti
Donelaičio Raštai, rasta iki šiol nežinotų rankraštinių
dokumentų. Menininkai kūrė, mokiniai rašė rašinius,
saviveiklininkai vaidino, mokslininkai tyrė, Švietimo ir
mokslo ministerija rengė metodinę medžiagą, parodos
keliavo... Krutėjo visas svietas. Beveik kiekvieną savaitę vyko bent po vieną ar po kelias Metų metams skirtos
akcijos. Tikrai daugiau nei buvo galima tikėtis. O paminklų pastatyta mažiau nei buvo galima nuogąstauti,
ir tai yra geras rezultatas. Tačiau vis dėlto proginiais
metais beveik ir nebuvo pasinaudota proga įveikti sovietinius Donelaičio įvaizdžius.

Žr. http://www.būrai.lt, (2014-10-31).
Vidmantas Bartulis, „Pamokslas lietuvninkams“, žr. http://www.
muzikosantena.lt /index.php?page=grojanti- muzika&failas=

Bartulis_Pamokslas.mp3&autorius=Vidmantas%20Bartulis&daina=
PAMOKSLAS%20LIETUVNINKAMS, (2014-12-05).
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ERDVĖ IR SAKRALUMAS:
KATEDROS IR MIESTAI
Philip Sheldrake

Vietoj įvado
Nuo pat vaikystės mėgau tyrinėti įvairių tradicijų katedras, o su kai kuriomis jų mane dar susiejo ir glaudūs ryšiai. Būdamas ir istorikas, ir teologas nuo seno
domėjausi sakraline architektūra, be to, man dar labai
magėjo išplėsti supratimą to, ką laikome teologiniaisdvasiniais „šaltiniais“, neapsiribojant vien perdėtai pabrėžiamais rašytiniais. Kai dirbau Kembridže, prie Karališkosios kolegijos koplyčios buvo lankytojams skirtas
stendas, ir pirmasis jo sakinys skambėjo taip: „Mes egzistuojame ne tik pasaulyje, bet ir pasaulio vaizdinyje
arba paveiksle“. Kitaip tariant, mes egzistuojame bend
rose ženklų sistemose, kurių padedami identifikuojame
save ir vystome savo pasaulėžiūrą. Konkrečiai kalbant,
didžiųjų Viduramžių bažnyčių, tokių kaip Karališkosios kolegijos koplyčia, ir ypač katedrų architektūra
ir puošyba išreiškia gana specifinį visatos vaizdą. Katedros yra „tekstai“ ta prasme, kad galime „perskaityti“ jų ženklų sistemas ir šitaip pamėginti išsiaiškinti
jų prasmę. Kadangi katedros savaime yra skirtos būti
šlovinimo veiksmu, o kartu ir liturgijai skirta erdve, tai
galima visiškai pagrįstai sakyti, kad jų architektūra
tiesiogiai tarnauja teologijos ir dvasingumo reikmėms.
Sakralinė architektūra yra konkrečių idėjų ir simbolių –
ypač Dievo ir jo santykio su žmonija vaizdinių – nešėja.
Krikščionybė pačiose savo ištakose nebuvo kulto pastatų religija. Net ir I a. pabaigoje išsiskyrus jos ir judaizmo keliams, ji dar ilgą laiką išliko tinklu, sunertu iš

PHILIP SHELDRAKE – teologas, Kembridžo teologų federacijos narys, Pašvęstojo gyvenimo aukštosios teologijos mokyklos
(Oblate School of Theology) Šiuolaikinio religingumo studijų instituto direktorius (San Antonijus, Teksasas). Svarbiausios
knygos: The Spiritual City: Theology, Spirituality, and the Urban (2014), Spaces for the Sacred: Place, Memory, and Identity
(2001). Tekstą iš anglų kalbos („Space and the Sacred: Cathedrals and Cities“, in: Contact: Practical Theology and Pastoral
Care, 2005, Nr. 147, p. 8–17), skaitytą Mažojoje studijoje, vertė Rūta Tumėnaitė.
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nedidelių ląstelių, kurias sudarė neofitai, o jiems nereikėjo didelių pastatų. Graikiškas žodis ekklesia reiškė tikinčiųjų susirinkimą dar gerokai iki tada, kai taip imta
vadinti pastatą. Šiame kontekste lemiamos reikšmės
laikotarpiu tapo IV a., kai krikščionybė buvo oficialiai
pripažinta kaip religinis kultas. Bažnyčiai įgijus viešąjį
veidą, radosi ir viešosios architektūros poreikis. Kartu
su krikščionybės įteisinimu imperatoriaus Konstantino
valdymo metais ėmė kilti bazilikos, plėtėsi viešoji liturgija, augo meninė puošyba. Didžiųjų bažnyčių vietos
dažnai būdavo siejamos su šventųjų kapais. Verta prisiminti ir tai, kad bažnyčios visų pirma buvo statomos
šventimui – krikšto ir Eucharistijos. Jos simbolizavo
tikinčiojo įtraukimą į Jėzaus Kristaus mirtį ir prisikėlimą. Taigi bažnytinių pastatų sakralumo negalima atskirti nuo jų vaidmens, padedančio įvykti sąjungai tarp
krikščionio ir Jėzaus Kristaus.
Pagrindinis krikščioniškų pastatų kaip „dvasinių
tekstų“ bruožas yra tas, kad jie yra fizinės Kristaus
Kūno, Bažnyčios, indai. Bažnyčios pastatas iš esmės
nėra skirtas būti nei teatru, nei mokyklos klase – dalykais, kurie esmingai susiję su ritualo atlikimu arba
didaktiniu mokymu. Tradiciškai bažnyčios visada buvo
orientuotos į Rytus – į tekančią saulę, simbolizuojančią
dieviškąjį Dievo Sūnų, pašlovintąjį Kristų. Didysis altorius buvo statomas rytiniame bažnyčios gale, idant
trauktų bendruomenės žvilgsnį į Kristų, sėdintį Dievo
dešinėje. Gilesnėje plotmėje toks vietos parinkimas skatino tikinčiuosius leistis į kelionę ir sekti Kristų, tampant jo mokiniais. Prie šios katedrų, kaip padedančių
„išeiti anapus“ sampratos, dar sugrįšime kiek vėliau.
Šiuo metu plačiai pripažįstama, kad didžiajame Viduramžių katedrų amžiuje egzistavo įvairialypė estetika
ir teologinė simbolika1. Gotiškoji „erdvė“ apibūdinama kaip netekusi materialumo ir sudvasinta. Vertikaliai šaunančios arkos ir skliautai išreiškė beribę Dievo
būtį – tai sąmoninga antitezė žmogiškam masteliui.
Nepraslysta pro akis ir Viduramžių žavėjimasis skai1
Žr. Umberto Eco, Art and Beauty in the Middle Ages, New Haven:
Yale University Press, 1986.
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čių simbolika. Bazinio triaukščio Viduramžių gotikos
fasado (pagrindinė arkada, vadinamasis triforijus ir
viršutinė dalis su langais) negalima paaiškinti grynai
inžinerinės pažangos požiūriu, nes čia yra įsipynusi
Švenčiausiosios Trejybės simbolika. Vėlyvosios gotikos
pastatai, kaip minėtoji Karališkosios kolegijos koplyčia,
pasižymi kita ypatybe. Koplyčią laikančios akmens sienos buvo sumažintos iki minimumo ir pakeistos stiklo
erdvėmis. Languose pavaizduotos biblinės istorijos ne
tik mokė maldininką Dievo išganymo doktrinos; stiklas
dar išreiškė ir tai, kas buvo vadinama „šviesos metafizika“. Dievas vis labiau buvo skelbiamas kaip gyvenantysis neįžengiamoje šviesoje, bet jo išganingoji šviesa vis
dėlto nušvietė pasaulį.

Abato Sugerio, to didžio XII a. gotikos architektūros
šulo, manymu, šv. Augustino estetika atliko ne mažiau
svarbų vaidmenį negu šviesos teologija, plėtota VI a.
teologo, žinomo Pseudo-Dionizo vardu2. Todėl ir augustiniškoji harmonia arba Dievo nustatyta derama tvarka yra pagrindinė vadinamosios katedrų teorijos tema.
Ši tvarka apima ir pastatą, ir jame esančią šlovinančią
bendruomenę. Sugeris kalbėjo apie „nuovokią tvarką“
kaip pagrindinę sąlygą to, kaip, jo supratimu, turėtų
atrodyti Šv. Dionizo (Sen Deni) abatija. Tvarka yra būdingas Augustino veikalų žodis, vartojamas harmoningam visatos grožiui nusakyti3. Sugerio manymu, religinis pastatas turėtų sužadinti nuostabą, atitikti kulto
paskirtį ir byloti apie amžinuosius „Dievo namus“. Re-

2
Žr. Bernard McGinn, „From Admirable Tabernacle to the House
of God: Some Theological Reflections on Medieval Architectural Integration“, in: Virginia Chieffo Raguin, Kathryn Brush and Peter Draper,
(eds.), Artistic Integration in Gothic Buildings, Toronto: University of
Toronto Press, 1995, p. 41–56.

3
Suger, „Libellus Alter De Consecratione Ecclesiae Sancti Dionysii,
IV“, in: Erwin Panofsky, Abbot Suger on the Abbey Church of St Denis and its Art Treasures, Princeton: Princeton University Press, 1979,
p. 100–101.

Gotikinių pastatų ir architektūrinių detalių litografijos iš Systematischer Bilder-Atlas zum Conversations-Lexikon: Ikonographische
Encyklopädie der Wissenschaften und Künste (Leipcigas, 1849)
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liginis pastatas yra transcendentinės tikrovės slenkstis, ir jo harmoniją išreiškia ne tik geometrija ar architektūros darna, bet ir tai, kokiu mastu jis įvykdo savo
dvasinę funkciją.
Iš dalies tokį bažnytinio pastato „perskaitymą“ lėmė
Sugerio intelektinis pasirengimas, konkrečiai, Viduramžių sakramentinė teologija. Krikščioniškoji praktika buvo laikoma visą pastatą integruojančiu veiksniu.
Kaip fizinės vietos, bažnyčios reiškė liturginio susirinkimo erdvę. Tai nėra vien mechaninis ar praktinis klausimas. Vienas pagrindinių Sugerio sakramentinės teologijos bruožų, o kartu ir katedros pastatų kaip tam tikro
Dievo sakramentinio buvimo ir veikimo sampratos ypatybių yra tai, kad materialumas laikomas būtina sąlyga traukti žmoniją aukštyn į dangiškas sritis. Svarbu
pridurti, kad Viduramžių pasaulėvaizdis buvo ne išsklaidytas, o integruotas. Žmogus tikėjo galutine visatos vienove. Katedros samprata čia tinkamas pavyzdys:
kiekviena pastato detalė glaustai pakartojo architektūrinį struktūros kaip visumos planą. Tai atspindi požiūrį

į gyvenimą, kuriame visuma (makrokosmas) tam tikru
būdu atsispindi kiekvienoje dalyje (mikrokosme).
Nėra abejonės, kad Viduramžių architektūros teorija
patyrė šviesos teologijos įtaką. Apie Dievą buvo ypač
kalbama kaip apie šviesą: „Šviesa kyla iš Gėrio, šviesa
yra šio archetipinio Gėrio paveikslas“4. Visi sukurtieji
dalykai kylantys iš tos pirminės nesukurtos šviesos. Visata esanti tarsi šviesos sprogimas, o dieviškoji šviesa
visa suvienijusi. Todėl egzistavo visa apgaubianti darna. Laipsniškas judėjimas atgal link Dievo, visos šviesos šaltinio, papildė išorėn nukreiptą dievybės judėjimą
į visatą. Viskas grįžo atgal į Dievą per tai, kas matoma;
iš sukurtos tikrovės – į nesukurtąją5.
Sugerio teoriją pakeitė kiti akcentai, kai vaizduojant
Dievą katedrose, visą dėmesį pradėta skirti galutiniam
Dievo slėpiniui, o kartu ir Dievo susijungimui su žmogaus prigimtimi. Todėl vienas didžiausių Įsikūnijimo
doktrinos simbolių, Mergelė Motina, atsidūrė pačiame
katedrų vitražų ir didžiųjų altorių puošybos centre. Tai
nebuvo vien pamaldumo Marijai išraiška. Krikščiony-

4
Pseudo-Dionysius, „The Divine Names“, in: Colm Luibheid (ed.),
Pseudo-Dionysius: The Complete Works, London: SPCK, 1987, p. 74.

5
Žr. Philip Sheldrake, Spirituality and History: Questions of Interpretation and Method, London: SPCK, 19952, p. 200–201.
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bė, įkūnyta Viduramžių katedrose, rėmėsi Dievo kaip
visagalio ir nepažinaus, bet kartu įsikūnijusio ir apsireiškusio, teologija.

KATEDROS IR MIESTAI
Socialiniu požiūriu, didžiųjų katedrų plėtra buvo
miesto reiškinys. Tai atspindi ir pokytį „sakralumo“
sampratoje6. Ankstyvaisiais Viduramžiais „sakralumą“ radikaliausiai reprezentavo asketai arba vienuolių
bendruomenės, gyvenusios kaimo vietovėse. Maždaug
1150–1250 m. prasidėjo pirmasis miestų atsinaujinimas nuo Vakarų Romos imperijos žlugimo. Tai padarė
didžiulį poveikį socialinėms ir teologinėms perspektyvoms, nors miestų plėtra vis dar teapėmė vos 5% visų
Europos gyventojų. Kalbant biblinių sakralumo vaizdinių žodžiais, vyko laipsniškas perėjimas nuo Pradžios
knygos prie Apreiškimo knygos, nuo atkurto Rojaus
Sodo prie Naujosios Jeruzalės. Naujų miestų centre kilo
katedros ir gotikos stilius.
Miesto katedroje simboliškai sužadinamas dangaus
pojūtis Apr 21 dvasia. Įžengti į didžiąsias katedras reiškė dar žemėje būti perkeltam į dangų, o tokį įspūdį žadino milžiniška erdvė, laipsniškas sienų „išnykimas“
su stiklo ir šviesos srautų pagalba, ir vis įmantresnės
liturgijos. Sugerio įsitikinimu, bažnytiniai pastatai privalėjo daryti didesnį įspūdį negu kiti miesto statiniai.
Brangenybės turėjo sužadinti dangiško grožio įspūdį,
o dvasininkai, mėgdžiodami palaimintuosius danguje,
vadovaudavo liturgijai, vilkėdami šilku ir auksu.
Katedrų architektūra buvo siekiama pavaizduoti, priminti ir sužadinti taikią vienybę tarp Kūrėjo ir kūrinijos. Tai buvo utopinė erdvė, kurioje idealizuota dangiškoji harmonija pirma laiko įvykdavusi čia ir dabar.
Tačiau ji buvo idealizuota. Kaip teigia prancūzų Viduramžių žinovas Georges Duby, „būtų klaida manyti, kad
XIII a. pasižymėjo spinduliuojančiu karūnuotos Mergelės ar besišypsančių angelų veidais. Laikai buvo sunkūs, įtempti ir labai nuožmūs, ir yra svarbu pripažinti
juos su visais jų audringais ir žeidžiančiais bruožais“7.
Socialinė katedrų simbolika irgi buvusi dviprasmiška.
Nors jos vaizdavo dieviškumo-žmogiškumo vienybę, bet
kartu išreiškė ir šio pasaulio socialinių hierarchijų bei
vertybių tikrovę8.
Miestai ir atspindi, ir veikia žmogiškų santykių kokybę. Miesto terpėje neįmanoma atskirti funkcinių, etinių ir dvasinių klausimų. Jei norima, kad vieta būtų
sakrali, ji privalo teigti žmonių sakralumą ir žmogišką
imlumą transcendencijai. Aš manau, kad katedrų amžius, nepaisant visų savo trūkumų, tą funkciją Vakarų
6
Žr. Colleen McDannell and Bernard Lang, Heaven, A History, New
Haven: Yale University Press, 1988, p. 70–80.
7
Georges Duby, The Age of the Cathedral: Art and Society 980–
1420, Chicago: University of Chicago Press, 1981, p. 95.
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miestuose atliko. Dievo atvaizdas ir miestiečių idealų
simbolis tuo pat metu įsikūrė pačioje miesto širdyje.
Amerikiečių filosofo Arnoldo Berleanto teigimu, kated
ra buvusi tam tikras „miesto ekologijos“ vadovas, kaip
kontrastas moderniojo miesto monotonijai, „todėl ji padeda perkeisti miestą, ir iš vietos, kur asmens žmogiškumas yra nuolatiniame pavojuje, paversti jį vieta, kur
žmogiškumo yra nuolatos siekiama ir jis gali būti plėtojamas“9. Idealiu atveju katedra skatina daugiau negu
dvimatį, statišką miesto „žemėlapį“, kuriame atsiranda
bendrystė su tuo, kas glūdi giliau nei tvarkingo viešo
gyvenimo poreikis. Toks centras nėra grynai funkcinio pobūdžio, bet ir turi gebėjimą sužadinti įspūdį. Jei
akimirksniui stumtelsime į šalį teologinę kalbą, kurią
tenka neišvengiamai vartoti, aptariant aiškiai krikščionišką simbolį, būtų galima šiek tiek plačiau pasvarstyti,
kaip katedros sąmoningai byloja apie „pasaulio būklę“.
Katedra sykiu ir išreiškia žmogiškos patirties istoriją, ir
peržengia lengvo jos supratimo ribas. Ko gero, svarbiausia tai, kad katedros tampa sukauptos atminties ir nuolat atsinaujinančių bendruomenės vilčių saugyklomis.
Net ir šiandien įžengti į tokį pastatą reiškia užmegzti
kontaktą su ištisomis kartomis žmogiško skausmo, pasiekimų bei idealų. Šie „atminties rūmai“ yra nuolatinis priminimas, kad atminti savaime yra gyvybiškai
svarbu, norint išsaugoti sveiką tapatybės jausmą. Tą
pačią akimirką, kai toks pastatas kaip katedra, užuot
nuolatos kitęs, tampa nejudantis, tai jau yra nebe gyvas
miesto simbolis, o mirusi erdvė.
Deja, šiuolaikiniams miestams pernelyg dažnai
trūksta tokio ypatingo centro, nes juose mes nepastatėme nieko, kas mums būtų brangu. Nieko keista laikyti
modernųjį miestą grynai funkcine terpe. Vis dėlto net
ir „funkcija“ apima daugiau negu vien praktinį organizavimą. Erdvės klausimas yra daugiau negu beasmenė
inžinerijos problema. Miesto erdvės klausimas labai
susijęs su savivokos raida. Aukštuminis biurų pastatas
nėra toks pat pakylėjantis moralinis bei dvasinis dalykas kaip katedra. Katedra – tam tikra paradigma. Ji
nurodo, kad idealiu atveju mūsų vietos pojūtis yra sak
ralumo pojūtis, kreipiantis į tai, kas yra šventa sau pačiam, miesto bendruomenei, šventa aukštesnės dalykų
tvarkos atžvilgiu, kad ir kaip tai būtų suprantama.

ERDVĖ IR SAKRALUMAS: PROBLEMATIKA
Antroje šio straipsnio dalyje norėčiau atkreipti dėmesį į katedrų kaip sakralumo simbolių mieste suvokimą ir kartu tokių simbolinių vietų traktavimą. Tai du
plačios apimties klausimai. Pirma, ką reiškia traktuoti
8
Žr. B. Bedos-Rozak, „Form as Social Process“, in: Virginia Chieffo
Raguin, Kathryn Brush and Peter Draper, op. cit., p. 243–244.
9
Arnold Berleant, The Aesthetics of Environment, Philadelphia: Temple University Press, 1992, p. 62.
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katedras kaip tekstus? Antra, kas nutinka, kai stengiamės kaupti ir apsaugoti „sakralumą“ tokiose vietose
kaip katedros?
1. Interpretuoti katedras kaip tekstus
Istoriniai kulto pastatai, tokie kaip Europos katedros,
yra „dvasinės klasikos“ tipas, niekuo nenusileidžiantis
didiesiems rašytiniams tekstams. Interpretacijos teorija
tikrai yra svarbi visų tekstų atžvilgiu. Nors tekstai yra
istoriškai sąlygoti, kai kurie jų peržengia laiko ar vietos ribas ir išsaugo savo svarbą net ir labai skirtinguose
kontekstuose. Kaip sakė amerikiečių teologas Davidas
Tracy, tokie tekstai yra „klasika“, jie atskleidžia tai, kas
nepraranda galios prikaustyti dėmesį. Jie ir toliau prašosi skaitytojų dėmesio, per juos skaitytojai prisiliečia
prie to, kas krikščioniškoje tradicijoje yra tvaru ir gyva,
ir būna to prisilietimo perkeista. Apskritai stiprioji klasikos pusė kaip tik yra tai, kad panašūs tekstai ne tik
moko žmones, bet ir sugeba juos įtikinti ir priverčia atsiliepti10. Kaip pastebi Tracy, esama kokybinio skirtumo tarp klasikinio ir epochinio teksto. Įdomu, jog Tracy
„religine klasika“ laiko ne vien rašytinius tekstus, bet
ir artefaktus bei žmones.
Šiuolaikinės interpretacijos teorijos daro prielaidą,
kad „klasikos“ prasmė neapsiriboja vien pirminio kūrėjo
intencijomis. Būtent tai ir leidžia klasikiniam kūriniui
atgyti kitais laikais ir kitose vietose. Taigi tokia klasika
kaip sakralinis pastatas nėra nesenstantis artefaktas,
jis reikalauja, kad žmonės, kurie jį traktuoja istorinių
aplinkybių rėmuose, jį nuolatos interpretuotų iš naujo. Traktuoti katedrą kaip „meno kūrinį“, kurį reikėtų
išsaugoti iš esmės nekintamu pavidalu, sukelia pačių
įvairiausių keblumų tiems (liturgistams ir teologams),
kurie yra įsitikinę, jog katedrų „prasmė“ pasiekiama tik
„interpretuojant juos iš vidaus“11.
Interpretacijos teorija, numatanti nuolatinį „prasmės“ atsiskleidimą, iškelia keblų klausimą, ar kiek
vienas architektūrinis pokytis laikui bėgant gali būti
pateisinimas kaip atitinkamas „pastato kaip teksto perrašymas“. Kalbant apie Anglijos Viduramžių katedras
ir jų poreformacinę istoriją, šis klausimas toli gražu
nėra iš lengvųjų. Tokių pastatų „vientisumas“ yra ne
tik architektūrinis, bet ir dvasinis bei teologinis klausimas. Kadangi Anglijos katedros patyrė Reformaciją,
po kurios buvo XVII a. ikonoklazmo laikotarpis, esama
ypač skausmingų dalykų, susijusių su įvairiais didžiosios dekonstrukcijos aspektais. Iš esmės sunykus Viduramžių sakramentų sistemai, o didžiąją dalį ritualinių
apeigų pakeitus Šv. Rašto skelbimu, ilgą laiką pirmenybė buvo teikiama nebe matymui ir judėjimui, bet kalbai

ir klausymui. Reformuotoms Anglijos Bažnyčioms su
jos nauja liturgija reikėjo kitokios rūšies pastatų. Jei
pastatų tikslas yra rasti atgarsį tuos pastatus naudojančių žmonių gyvenime, tada viduramžinių katedrų
pertvarkymuose būta vientisumo, be abejonės, taip pat
ir Viktorijos laikų restauracijoje, įkvėptoje kartais negrabaus, bet idealizuoto noro atgaivinti Viduramžius.
Nė vienas tų pokyčių nebuvo grynai meninio pobūdžio,
bet išreiškė poslinkius liturgijos praktikoje, o kartu ir
teologijoje.
Pavyzdžiui, kalbant apie Solsberio katedrą, didžiausias jos Viduramžių plano suardymas įvyko ne per Reformaciją, bet XVIII a. Šią pertvarką įkvėpė Apšvietos
estetika, – atskirta nuo bet kokios naudos sampratos, –
kuri teigė, kad pastatas turėtų būti išlaisvintas nuo
griozdų, be to, turi būti šviesus ir ryškus. Viduramžių
vitražus pakeitė paprasti langai, sienų tapybos likučiai
buvo uždažyti, kapai perkelti į navą ir surikiuoti tvarkingomis eilėmis, o viduramžiškos širmos ir pertvaros
pašalintos. Aš net sakyčiau, kad Jameso Wyatto įsakymas 1785 m. „restauruoti ir pagražinti“ katedrą labiau
pakenkė jo vientisumui negu Reformacijos pokyčiai.
Taip nutiko ne tik todėl, kad tie pokyčiai nepaisė pamatinės pastato logikos, bet ir kad vyko tada, kai liturgija
ir teologija išgyveno nuosmukį12.
Naujausiose studijose apie Viduramžių katedras atsisakoma minties, kad pastatai tėra grynosios architektūros paminklai. Katedrų interpretacijai yra gyvybiškai
svarbu, kad jos būtų socialinio ryšio ir bendruomenės
apibrėžimo vieta. Kitaip tariant, pastatas be jo naudojimo būtų vien abstraktaus stilizavimo vienetas, o to
niekada negalėtume pasakyti apie katedras. Taip kyla
tolesnis klausimas: kas yra tie teisėti kulto pastatų „interpretuotojai“? „Mokančiųjų skaityti“ bendruomenė
ilgainiui kinta. Net jei nuolatiniams maldininkams ir
personalui tenka privilegijuotas vaidmuo, pažymėtina,
kad egzistuoja platesnė interpretavimo bendruomenė,
taip pat prisidedanti prie katedros teksto skaitymo. Šie
žmonės nėra vien pasyvūs kitų nustatytos prasmės priėmėjai. Tokiu požiūriu suabejos visi, kurie yra įsitikinę,
jog katedros egzistuoja tik krikščionims maldininkams.
Tačiau šiandien kulto pastato lankytojas gali būti ir
maldininkas, ir turistas, kuris gal ir nesuvoks, ką pagal
savo pirmapradį sumanymą išreiškė katedra arba kaip
katedros yra naudojamos liturgijos prasme.
Viename straipsnių rinkinyje apie katedrų vaidmenį
šiuolaikinėje Anglijos visuomenėje su atjauta minimi
„atsitiktiniai“, „keisti“ ar „nuskriausti“ žmonės, kurie
reguliariai užklysta į katedras iš miesto gatvių, ieškodami fizinės šilumos arba dvasinės paguodos13. Tačiau

10
David Tracy, The Analogical Imagination: Christian Theology and
the Culture of Pluralism, New York: Crossroad, 1991, 3 sk.
11
B. Bedos-Rozak, op. cit.
12
Žr. Roy Orland Charles Spring, Salisbury Cathedral: A Landmark

in England’s Heritage, Salisbury, 1991, p. 71–83.
13
Stephen Platten and Christopher Lewis, (eds.), Flagships of the
Spirit: Cathedrals in Society, London: Darton Longman & Todd, 1998,
p. 123–124, 135–136, 148.
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pastebimas polinkis kalbėti apie „lankytojų“ (ir atsitiktinių, ir turistų) priėmimą taip, kad būtų išlaikytas
pamatinis pastato kaip krikščioniškos liturgijos vietos
„vientisumas“. Dievo garbinimas yra svarbiausias dalykas, bet čia kyla pavojus susikurti išgrynintą vientisumo sampratą, kuri nepriima dvasine ar socialine
prasme kitų žmonių, turinčių skirtingus poreikius14. Ar
vis dėlto gali būti, jog marginalai, kad ir kaip jie būtų
suvokiami, iš tiesų pasiūlo tokį bažnytinių pastatų „perskaitymą“, kuris yra dalis jų šiuolaikinio vientisumo, –
o ne problema tam vientisumui? Tie, kuriems „tradicija kaip precedentas“ yra svarbi, galėtų prisiminti, kad
mūsų tvarkinga sakralinių pastatų samprata atsirado
jau po Viduramžių. Ankstesniais laikais aiškiai būta didesnio sakralios erdvės ir išorės tarpusavio pralaidumo.
„Profaniškumas“ išsiliedavo šventoje erdvėje elgetų, gyvulių, turgų ir kitokių susibūrimų pavidalais.
Nors dauguma žmonių, užeinančių į katedras mūsų
laikais, iš tiesų mažai tenutuokia apie pirminę pastatų reikšmę, tai nebūtinai reiškia visišką nebažnytinės daugumos atsisakymą laikyti katedras „dvasiniais
14
15

Ibid., p. 30–32.
Grace Davie, Religion in Modern Europe: A Memory Mutates, Ox-
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tekstais“. Esama daugybės įrodymų, jog katedros sulaukia daugiau dėmesio negu muziejai ar lankytojų
centrai15. Sakralumo pojūčio likutis ne tik traukia lankytojus į tokius pastatus, bet ir sukelia nesmagumo
jausmą, kai norėdamas patekti į šventovės vidų, turi
mokėti pinigus. Jų supratimu, bažnyčia nėra tas pats
kaip muziejai ar kiti pastatai, tiesiog susiję su istoriniu
paveldu. Akivaizdu, kad
Sakralioji erdvė tam tikru būdu yra vieša erdvė, net
jeigu dauguma žmonių ja reguliariai kaip tokia nesinaudoja. Tokiu atveju religinių pastatų priežiūra ir
valdymas turi išlikti viešu reikalu, atsispiriant augančioms ir, galimas daiktas, perdėtoms tendencijoms
privatizuoti kitus religinio gyvenimo aspektus.16
Tai kelia įdomių klausimų, kai atsiranda sumanymų
pertvarkyti istorines bažnyčias. Ar jų nesimeldžiantys
lankytojai tėra atsitiktinis priedas, ateinantis iš turizmo ir kultūrinio paveldo industrijos? Galbūt jie yra
pasyvūs taikiniai naujoms krikščioniško evangelizmo
ford: Oxford University Press, 2000, p. 162–167.
16
Ibid., p. 164.
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formoms? O gal, kita vertus, jie tampa aktyviais dalyviais naujo interpretacijos proceso, atskleidžiančio
nenumatytus prasmės klodus katedrų pastatuose? Turizmas gali būti paviršutiniškas, o „paveldo industrija“
yra linkusi redukuoti istoriją į tai, ką galima paversti
pramoga. Vis dėlto atrodo, kad su šiuolaikiniais katedrų
lankytojais nereikia nei elgtis globėjiškai, nei pataikauti jiems. Interpretacijos kaip „pokalbio“ modelis leidžia
paisyti ir pastato, ir lankytojo, nepažeidžiant nė vieno
jų vientisumo.
2. Judėti toliau: kaupti ar išsklaidyti sakralumą?
Amerikietis miesto sociologas Richardas Sennettas
įrodinėjo, kad Vakarų kultūrą kankina pasidalijimas į
vidinį ir išorinį gyvenimą. „Tai perskyra tarp subjektyvios patirties ir pasaulietinės patirties, tarp savojo aš
ir miesto.“17 Perskyra atsiradusi iš nesuvoktos baimės
atsidengti, nes tai laikoma pavojumi, o ne gyvenimo
praturtinimu. Todėl šalia vartojimo erdvių miesto planas ilgainiui vis labiau stengiasi tarp skirtingų žmonių
17
Richard Sennett, The Conscience of the Eye: The Design and Social Life of Cities, London: Faber & Faber, 1993, p. xii.
18
Ibid., p. xii–xiii.
19
Ibid., p. 6–10.
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grupių kurti saugias perskyras. Viešoji erdvė darosi beveidė, nes jos pagrindinis tikslas yra palengvinti perėjimus, užuot rengus susitikimus savo viduje18.
Sennetto nuomone, Augustino Dievo miestas išreiškia
vidinio dvasinio „pasaulio“, ieškančio amžinojo išsipildymo, triumfą prieš fizinį miestą19. Į socialines vietas, pasižyminčias skirtingumu ir įvairove, turi būti žvelgiama
įtariai. Todėl Sennettas daro prielaidą, kad neigdama
išorės vertę, krikščionybė sustiprina Vakarų abejones
dėl įvairovės. Sennettas prilygina „sakralumą“ šventovei (sanctuary), o tai reiškia apsaugą ir priebėgą (refuge)
nuo platesniojo pasaulio. Ikimoderniųjų laikų mieste tokie pastatai kaip katedros buvo „šventovės“ abiem prasmėmis ir skatino pasitraukimą iš išorinio gyvenimo.
Galima sutikti su daugeliu Sennetto teiginių apie
modernistinį miesto planavimą ir saugomų privačių
pasaulių idealizavimą. Vis dėlto jis klaidingai supranta
Augustiną ir tai, kaip „sakralumas“ buvo materializuotas ikimoderniųjų laikų mieste. „Sakralumas“ neapsiribojo tokiomis ritualinėmis vietomis kaip katedros, bet
buvo išsklaidytas po platesnį sakralų gatvių vietovaizdį.
Supratimą, kad miestas kaip visuma yra sakralus vietovaizdis, dar labiau sustiprino jame vykusios procesijos ir pamaldos. Viduramžių miestuose Eucharistija
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dar akivaizdžiau buvo vieša drama, atkartojanti sutaikinantį Dievo veikimą mieste. Šis veikimas apėmė ne
tik katedros liturgiją, bet ir gatvių procesijas per Dievo
Kūno šventę. Kitos procesijos, Kančios istorijos vaidinimai gatvėse ir daugybė pakelės koplytėlių irgi žadino
tokį miesto vietovės jausmą, kuris nesiderina su modernistine miesto kaip beasmenės, sklandžiai veikiančios
mašinos samprata ir tokiu planavimu, kuris dominavo
miestų atstatyme po Antrojo pasaulinio karo. Net ir
šiandien katalikiškuose kraštuose dažnas miestas tebėra iš Viduramžių pakelės išlaikęs religinių šventovių
pavyzdžius. Pavyzdžiui, gausi gatvės koplytėlių kolekcija Bario città vecchia tapo mokslinio tyrimo objektu20.
Viduramžių miestiečiai kartais savo miestą planuodavo pagal Apr 21 aprašytą dangiškos Jeruzalės pavyzdį. 1339 m. Florencijos statutuose pabrėžiamas švento
skaičiaus – dvylikos – vartų egzistavimas, nors iš tiesų
tuo metu miestas jau buvo išsiplėtęs ir turėjo penkiolika
vartų21. Kiek vėliau didžiųjų Italijos aikščių (piazza) plėtra buvo tiesiogiai susijusi su pamokslaujančių naujųjų
vienuolinių ordinų bažnyčiomis. Šie pastatai atsiverdavo į dideles erdves, kuriose susirinkusios minios klausydavosi pamokslų (pavyzdžiui, Santissima Annunziata
Florencijoje). Kolonados apsupta aikštė tapdavo tarsi
paties miesto vizija, – ir metaforiškai (nes taip atsirado
viešos erdvės, skirtos susimaišymui, samprata), ir praktine prasme (nes atvėrė naujas miesto perspektyvas).
Vadinamoji ikimoderniųjų laikų visuomenė, dar iki
kategorijų petvarkymo, prasidėjusio po Reformacijos,
Apšvietos, daug geriau priėmė dialektinį gyvenimo
vaizdą. Pagal jį šventumas ir nuodėmingumas, šviesa
ir tamsa laisvai sutilpo vienoje erdvėje. Bažnyčios navoje būta turgaus, o gatvėje – šventovės! Vėliau įvykusi
sakraliosios ir pasaulietinės sričių poliarizacija, – nepriklausomai nuo to, ar priskirsite ją, kaip Sennettas,
Reformacijos teologijos poveikiui, – reiškė sakralumo
pasitraukimą iš viešosios erdvės ir vis labiau sekuliarizuoto gyvenimo į išgrynintas religinių pastatų talpas
bei privatumą.
Nepaisant viso šiuolaikinio susižavėjimo šventomis
vietomis ir piligrimyste, pasigirsta ir alternatyvių balsų, įtaigiai kalbančių apie sakralumo persikėlimą anapus religinių pastatų sienų – apie jo išsklaidymą, o ne
apsaugą. Toks požiūris turėtų išlaikyti kūrybišką įtampą su įsitikinimu, jog katedra yra sakrali erdvė. Taip
kalba krikščionys, kurių sakralumo samprata įsilieja į
kai kurių įtakingų šiuolaikinių urbanistų (pavyzdžiui,

Leonie Sandercock) prašymus, kad planuotojai iš naujo
atrastų ir priimtų miesto kaip dvasingo sampratą22.
Štai Puatjė vyskupas Albertas Rouet savo puikiame
straipsnyje apie architektūrą ir liturgiją aiškina: „Sak
rali erdvė yra erdvė, priklausanti Dievo klajokliams.
Šis keliavimas yra svarbi savybė tų, kurie ieško Dievo,
tų, kurie yra Dievo tautos nariai“23. Neignoruodamas
bažnytinių pastatų sakramentinio simboliškumo ir neneigdamas jų retai pasitaikančios galios formuoti kontempliatyvias bendruomenes, Rouet pažymi, kad, pradedant nuo tuščio kapo, Kristaus „vieta“ nuo šiol yra jo
Kūnas. „Kristaus Kūnas yra ta vieta, kur artimo meilė
įgyja matomą pavidalą“. Dėl šios priežasties kulto pastatai galiausiai turi prasmę tik juose susibūrusios žmonių bendruomenės atžvilgiu. Dėl šios priežasties:

20
Žr. Santi di Strada: Le Edicole Religiose della Cittá Vecchia di Bari,
a cura di Nicola Cortone, Nino Lavermicocca, 5 t., Bari: Edizione BA
Graphis, 2001–2003.
21
Chiara Frugoni, A Distant City: Images of Urban Experience in the
Medieval World, Princeton: Princeton University Press, 1991, p. 27.
22
Leonie Sandercock, Cosmopolis II: Mongrel Cities in the 21st Century, London-New York: Continuum, 2003.

23
Albert Rouet, Liturgy and the Arts, ET Collegeville: The Liturgical
Press, 1997, p. 95.
24
Ibid., p. 105.
25
Michel de Certeau, „The Weakness of Believing: From the Body to
Writing, a Christian Transit“, in: Graham Ward, (ed.), The Certeau Reader, Oxford: Blackwell Publishers, 2000, p. 234.
26
Ibid., p. 226.
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Bažnytinė erdvė tam tikra prasme ir paneigia save.
Viltis, kurią Kristus davė Bažnyčiai, negali būti sutalpinta jokiame ribotame geografiniame taške. Geroji
Naujiena veda mus už visų ribų. Kristaus asmens
šventumas yra pasidalijamas, išreiškiamas konkrečia
forma ir perduodamas. [...] Krikščionybė yra religija,
neturinti ribų erdvėje.24
Kitas balsas – tai velionis Michelis de Certeau, vienas žymiausių XX a. pabaigos Prancūzijos tarpdiscip
lininių mąstytojų ir netradicinis jėzuitas. Vėlyvaisiais
gyvenimo metais jis stengėsi kalbėti Vakarų pasauliui,
kuriame institucinė krikščionybė jau nebebuvo laikoma
galutinės prasmės vieta. Kaip ir Puatjė vyskupas, de
Certeau teigia, jog pirminis krikščioniškos mokinystės
simbolis yra tuščias kapas25. Jėzus galiausiai nėra čia;
jis visada eina pirma mūsų į pasaulio Galilėją. Išugdytas ignaciškojo dvasingumo, pabrėžiančio mobilumą ir
magis (to, kas yra daugiau) ieškojimą, de Certeau sakė,
kad dvasingumas turėtų nepasiduoti pagundai įsikurti
galutinėje vietoje, bet verčiau siekti tos šimtmečiais gyvuojančios įtampos tarp mokinystės (Kristaus sekimo)
ir atsivertimo (perkeitimo). Tikintieji yra pašaukti ištikimai sekti Jėzų amžino judėjimo pirmyn kryptimi26.
Krikščionys privalo keliauti neturėdami jokio tikrumo,
išskyrus Kristaus istoriją, kuri turi būti ne vien pasakojama, bet pirmiausia praktikuojama.
„Dvasingumo“ pagunda yra [...] paversti [...] atsivertimą isteblišmentu, [Kristaus] „poemą“, teigiančią
hiperbolę, pakeisti jėga, kuri patektų į istoriją arba

23

Philip Sheldrake

taptų tiesa, užimančią istorijos vietą, ar galiausiai,
kaip evangeliniame Atsimainymo paveiksle [...] „regėjimą“ laikyti „palapine“, o žodį – nauja žeme. Krikščioniškas dvasingumas gausiais savo raštais ir begale įvairiausių trajektorijų [...] be atvangos kritikuoja
šiuos spąstus.27
Šie balsai negriauna sampratos apie katedrą kaip
„sakramentų vietą“, bet primena, kad tokie pastatai,
kaip ir visi sakramentiniai simboliai, yra ribinės vietos
ir išeities taškai. „Ribos yra krikščioniško veikimo vieta,
o jų perkėlimai yra šio veikimo pasekmė“28.
O dabar viską apibendrinsiu. Straipsnio pradžioje

aiškinau, kad pagrindinio altoriaus statymas rytiniame
gale traukė bendruomenės akis į Kristų, stūmė pirmyn
sekti Kristų ir tapti jo mokiniais. Sakramentinei teologijai reikalingi tokie materialūs simboliai kaip katedra.
Tačiau jie neapsaugo sakralumo nuo savaime profaniško „ten“. Katedros atitinka savo tikrąją paskirtį tada,
kai palengvina pavojų kupiną „išėjimą už ribų“ ir ėjimą pirmyn vėl ieškoti sakralumo net ir gatvių dvipras
mybėse.
Ibid., p. 236.
Michel de Certeau, „How is Christianity Thinkable Today?“, in:
Graham Ward, (ed.), The Postmodern God, Oxford: Blackwell, 1997,
p. 151.
27

28

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 plačiojoje 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 lietuviškumo
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 reikšmingiausių ir dažniausiai minimų veikalų šia jautria tema.
Dabar tyrėjos žvilgsnis krypsta į dar vieną lietuviškosios tapatybės
šaltinį. Praėjus 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 europiečiais? Kodėl europietiškumas
kai kada išgyvenamas kaip priedas prie tikrosios 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 pratarmėje. Mėginant į šiuos klausimus atsakyti, išryškėja trys
lietuviškosios Europos.

24
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Biografika

KAZYS ŠKIRPA AIRIJOJE (1946–1949)
Vidmantas Purlys

Šiuo metu Lietuvą ir Airiją sieja glaudūs politiniai, ekonominiai ir kultūriniai ryšiai. Jie ypač suintensyvėjo
Lietuvai tapus ES nare: ženkliai išaugo lietuvių bend
ruomenė Airijoje, tapusi stipriausia Lietuvos ir Airijos
jungtimi. Airijoje gyvena apie 70 000 mūsų piliečių, yra
įsikūrusi juos vienijanti Airijos lietuvių bendruomenė,
veikia lituanistinės mokyklos, teatrai, krepšinio lyga ir
kitos organizacijos.
Tačiau prieškariu Lietuvos ir Airijos santykiai anaiptol nebuvo intensyvūs, neturėta diplomatinių santykių,
nebuvo Airijoje ir lietuvių. Tai lėmė geografinis atstumas, ekonominės ir kitos priežastys. Lietuviai ir airiai,
matyt, geriau vieni kitus pažinojo emigracijoje, ypač
JAV, kur nuo XIX a. kūrėsi didelės šių tautų bendruomenės. Geriausiai žinomas lietuvis Airijoje tuo metu
buvo Feliksas Vaitkus, kuris 1935 m. lėktuvu Lituanica
II skrido per Atlantą iš JAV į Lietuvą ir avariniu būdu
leidosi prie Balinrobo miestelio Vakarų Airijoje1. Nuo
2009 m. kasmet rugsėjo mėnesį Balinrobe rengiamas
Airijos lietuvių sąskrydis.
Todėl įdomu ir, matyt, mažai kam žinoma, kad Airijoje 1946–1949 m. gyveno ir dirbo žinomas prieškario Lietuvos politikas ir diplomatas, pirmasis Lietuvos kariuomenės savanoris pulkininkas Kazys Škirpa.
Prieš pradėdamas diplomatinę tarnybą užsienyje, nuo
1918 m. Škirpa užėmė įvairias pareigas besikuriančioje
Lietuvos kariuomenėje. 1920 m. buvo išrinktas į Steigiamąjį Seimą, kur priklausė Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partijos frakcijai, tačiau 1921 m.
mandato atsisakė. Grižo į karinę tarnybą, 1926 m., kairiosioms politinėms jėgoms laimėjus rinkimus, buvo
paskirtas Vyriausiojo štabo viršininku. Škirpa tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvavo daugelyje Lietuvai svarbių
įvykių, visada turėjo tvirtą nuomonę vidaus ir užsienio
politikos klausimais, kuri dažnai nesutapdavo su oficialia vyriausybės linija ir galėjo lemti sudėtingus jo – staVidmantas Purlys (g. 1971) – diplomatas, valstybės tarnau
tojas, politikos mokslų magistras. Dirbo Krašto apsaugos ministerijoje, Europos komitete prie LR Vyriausybės, LR derybų dėl
narystės delegacijoje, Užsienio reikalų ministerijoje. 2009–
2014 m. buvo Lietuvos ambasadorius Airijoje. Tekstas paremtas
privačiais autoriaus tyrinėjimais.
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tutinio pareigūno – santykius su politine valdžia. Rašantieji apie Škirpą linkę vadinti jį „kontraversiškuoju
iš Namajūnų“, „diplomatu, neieškojusiu kompromisų“2.
Apibūdinant Škirpos politines nuostatas, paprastai pabrėžiama, kad jis priešinosi 1926 m. gruodžio 17 d. perversmui, kritiškai vertino prezidento Antano
Smetonos valdymą,
matyt, todėl ir buvo išsiųstas dirbti į užsienį. Pagrindine grėsme
Lietuvos valstybingumui Škirpa laikė Lenkiją. 1938 m. kovą siūlė nepriimti Lenkijos
ultimatumo, 1939 m.
rugsėjį ragino jėga atsiimti Vilnių. Artėjant
karui ir jo metu, priešingai oficialiajai pozicijai, užsienio politikoje
Kazys Škirpa. 1938
Škirpa siūlė orientuotis
į Vokietiją. Lietuvos diplomatinėje tarnyboje Škirpa
dirbo nuo 1927 m. 1937 m. buvo paskirtas nuolatiniu
Lietuvos pasiuntiniu ir įgaliotuoju ministru prie Tautų
Sąjungos (toliau – TS) Ženevoje, 1938 m. – Lenkijai, vėliau – Vokietijai. 1940 m. Berlyne sudarė Lietuvių aktyvistų fronto branduolį, ruošė 1941 m. birželio sukilimą.
Ši apybraiža – apie Škirpos metus, praleistus Dubline. Dėl pasakojimo aiškumo ir nuoseklumo kiek praskleisiu Airijos istorinį ir politinį kontekstą, kuriame
1
Apie dar vieną įdomią Lietuvą ir Airiją siejančią istoriją jau esu
rašęs: „Airio dovana Lietuvai ir kova už sąžinės laisvę sovietmečiu“,
in: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-11-26-vidmantas-purlysairio-dovana-lietuvai-ir-kova-uz-sazines-laisve-sovietmeciu/53706,
(2014-02-25).
2
Apie Škirpą publikuoti keli straipsniai Lietuvos spaudoje, žr., pvz.,
Albinas Kazlauskas, „Kontraversiškasis iš Namajūnų“, in: Šiaurietiški atsivėrimai: Pasvalio krašto istorijos ir kultūros žurnalas, in: http://
siaurietiskiatsiverimai.psvb.lt/index.php/atsigrezimai-i-praeiti/272-kontroversiskasis-is-namajunu, (2014-02-19); Aras Lukšas, „Diplomatas,
neieškojęs kompromisų“, in: http://lzinios.lt/lzinios/Istorija/diplomatasneieskojes-kompromisu/137922, (2010-02-19). Pats Škirpa yra paskelbęs dvi atsiminimų ir tyrinėjimų knygas: Sukilimas Lietuvos suverenumui atstatyti (Vašingtonas, 1973) ir Lietuvos nepriklausomybės sutemos
1938–1940: Atsiminimai ir dokumentai (Čikaga, 1996).
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atsidūrė Škirpa ir jo šeima, glaustai pristatysiu keletą
svarbesnių asmenybių, su kuriomis jis bendravo tiesiogiai ar laiškais. Bendresni Škirpos kaip istorinio veikėjo
vertinimai šiame straipsnyje nenagrinėjami.
Škirpos gyvenimo pasiekimai darė įspūdį ir Airijos
žurnalistams. 1948 m. sausio 17 d. publikacijoje The
Irish Times rašoma, kad „Škirpos biografiją galima
skaityti kaip trilerį“. Esama ir daugiau skambių antraščių: „Lietuvio valstybės veikėjo namai Dubline“, „Kazys
Škirpa – garsiausias pabėgėlis Dubline“3.
Kodėl Škirpa persikėlė į Dubliną, kur nebuvo tautiečių bendruomenės, bendradarbiavimo tradicijų ir sąlygų
pasireikšti jo pilietiniam aktyvumui? Kuo jis čia užsiėmė, kaip gyveno, kokių vertinimų susilaukė? Ieškodamas atsakymų, peržiūrėjau Airijos nacionalinio archyvo
dokumentus ir 1946–1949 m. spaudos publikacijas svarbiausių Airijos dienraščių The Irish Times ir The Irish Independent archyvuose. Daugiausia įdomios ir vertingos
informacijos radau Airijos nacionalinio archyvo byloje
Nr. 410/1/36 „Lietuvos politinių asmenybių priėmimas
į Airiją (p. Kazys Škirpa)“, kuri buvo sudaryta Airijos
Išorės santykių departamente (taip tuo metu buvo vadinama Užsienio reikalų ministerija) 1946 m. sausį4.
Šioje byloje – Škirpos susirašinėjimas su Airijos pareigūnais ir institucijomis dėl prisistatymo atvykus ir
įsidarbinimo bei Airijos institucijų tarpusavio susira-

Kazys Škirpa su Lenkijos Prezidento svita po audiencijos apie
1938 m. Iš Kazio Škirpos knygos Lietuvos nepriklausomybės sutemos
(1938–1940) (Čikaga, 1996)
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šinėjimas dėl Škirpos priėmimo į Airiją, darbo ir kitais
klausimais.

„Žino, kad yra rusų taikinys“
Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, Škirpa liko
Vokietijoje. 1944 m. jis vokiečių valdžios buvo suimtas ir
kalinamas politinių internuotųjų stovykloje Bad Godesberge, kartu su 200 Prancūzijos Generalinio štabo karininkų. Frontui artėjant Škirpa ir prancūzai karininkai
buvo perkelti giliau į Vokietiją, galiausiai į Karlovy Varus Čekijoje, iš ten 1945 m. JAV pajėgų išvaduoti ir išskraidinti į Paryžių, kur Škirpa buvo paleistas. „Viskas
buvo gerai, apie tą laiką pasakojo K. Škirpa The Irish
Times žurnalistui, vėl tapau laisvas. Tačiau atsidūriau
ant asfalto be drabužių ir pinigų“5. Tais pat metais Škirpa Vokietijoje surado savo žmoną Bronę ir trylikametį
sūnų Kazį Kęstutį, kurie taip pat persikėlė į Paryžių.
Iš dokumentų matyti, kad Škirpa siekė kuo greičiau
išvykti į JAV. Tuo metu buvo 50 metų. Manytina, kad
jis siekė kuo greičiau įsilieti į lietuvių išeivijos veiklą, atkurti ryšius su bendraminčiais, tikėjosi platesnių politinės ir profesinės veiklos galimybių šalyje, kur po karo
formavosi svarbiausi lietuviškos veiklos židiniai. Todėl
jau Paryžiuje kreipėsi dėl JAV vizos gavimo, tačiau turėjo laukti. Kaip pats aiškino, JAV imigracijos kvota
lietuviams buvo ribota. Galbūt situaciją apsunkino tai,
kad jis atsidūrė Paryžiuje, o ne arčiau lietuvių susitelkimo vietų JAV okupuotose Vokietijos sektoriuose, galbūt
kliuvo ilgametė provokiška orientacija.
1945 m. gruodžio 4 d. Airijos diplomatinės atstovybės
Prancūzijoje vadovas Seanas Murphy informavo Išorės
santykių departamentą Dubline, kad jį aplankė „buvęs
Lietuvos ministras Vokietijoje Kazys Škirpa, teiraudamasis, ar Airijos vyriausybė būtų pasirengusi jam ir jo
šeimai, žmonai ir trylikamečiam sūnui, suteikti prieg
lobstį Airijoje“. Pristatęs svarbiausius Škirpos biografijos faktus, Airijos diplomatas pažymi, kad „šiuo metu
Škirpa bijo pasilikti Prancūzijoje dėl stiprios kairiųjų
jėgų įtakos Prancūzijos vyriausybėje. Jis žino, kad yra
rusų taikinys (marked man) ir bijo patekti į jų rankas“.
Ambasadorius toliau rašo, kad Škirpa „pasirodė esąs
labai padorus žmogus, kuris tikrai labai daug prisikentėjo, bet priima tai kaip kainą, kurią reikėjo sumokėti
dėl susidariusių sąlygų jo pasaulio dalyje“6.
Manau, kad Airiją Škirpa laikė tinkamais laikinais
namais sau ir savo šeimai prieš išvykimą į JAV. Airija, kaip ir Lietuva, buvo katalikiška šalis, siekian3
Kees Van Hoek, „Lithuanian Statesman’s Dublin Home“, in: Irish
Independent, 1947-02-12, p. 4.
4
Admission to Ireland of Lithuanian Political Personalities (Mr. Kazys
Skirpa), NA reference number 410/1/36, Jan 1946.
5
„An Irishman’s diary“, in: The Irish Times, 1949-06-21, p. 5.
6
Admission to Ireland of Lithuanian Political Personalities (Mr. Kazys
Skirpa), NA reference number 410/1/36, Jan 1946.
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ti įtvirtinti 1922 m. iškovotą valstybingumą. Galima
buvo tikėtis palankaus Airijos valdžios požiūrio dėl leidimo apsigyventi ir ieškant darbo; taip pat Škirpa norėjo patobulinti anglų kalbos įgūdžius. The Irish Times
žurnalistui Škirpa užsimena, kad sprendimą laikinai
persikelti į Airiją ir ten laukti JAV vizos taip pat lėmė
jo, kaip Lietuvos atstovo prie TS, susitikimai Ženevoje
su tuometiniu Airijos ministru pirmininku Eamonu de
Valera ir TS generalinio sekretoriaus pavaduotoju airiu
diplomatu Seanu Lesteriu 1937–1938 m.7 Būtent tada
airiai ruošėsi atsakingai misijai – 1938 m. pirmininkavimui TS asamblėjai. Dėl šio pirmininkavimo Ženevoje
lankėsi iškiliausia XX a. Airijos politinė figūra, nacionalinio judėjimo lyderis, valstybės kūrėjas bei ilgametis
(21 metus) valstybės ir vyriausybės vadovas De Valera.
Tikėtina, Ženevoje su juo bendravusiam Škirpai galėjo
imponuoti idėjos apie nepriklausomos valstybės kūrimą, kultūros ir kalbos puoselėjimą, nedidelės valstybės
padėtį to meto tarptautinių santykių sistemoje. Abu jie
dalyvavo kuriant savo valstybių pamatus, karines pajėgas ir diplomatines tarnybas.
Airijos vyriausybė teigiamai reagavo į Škirpos prašymą apsigyventi Airijoje. Ji siekė padėti dėl humanitarinių priežasčių, taip pat atsiliepdama į Tarptautinio
vyriausybinio komiteto pabėgėlių reikalams, kurio nare
buvo, kvietimą prisidėti priimant po karo pasklidusius,
iš savo gimtųjų kraštų priverstus pasitraukti žmones.
Svarstant šį klausimą Dubline, kaip teigiamas aspektas buvo pabrėžiama ir tai, kad Škirpa esąs katalikas.
Tai buvo svarbu to meto Airijoje. Susirašinėjime dėl
leidimo atvykti Išorės santykių departamentas 1946 m.
sausio 17 d. atkreipė Teisingumo departamento dėmesį į tai, kad „tai būtent toks atvejis, kurį premjeras [De
Valera] turėjo omenyje, kalbėdamas, kad mes turime
būti atviresni pabėgėliams“. Po karo Airija priėmė kelias pabėgėlių grupes, daugiausia vaikus iš Lenkijos
ir Vokietijos, tarp jų apie 250 žydų vaikų. Kiekvienas
toks atvejis buvo nagrinėjamas atskirai, didesnis atsivėrimas imigracijai nebuvo vyriausybės interesas dėl
ekonominių ir kitų priežasčių.
1946 m. sausio 21 d. Airijos Išorės santykių departamentas diplomatinėje instrukcijoje informavo Airijos
atstovybę Paryžiuje, kad „Teisingumo departamentas
sutiko išduoti vizas ponui Kaziui Škirpai bei jo žmonai
ir sūnui. Turite įspėti poną Škirpą, kad vizos išduodamos suprantant, kad jis būdamas Airijoje neužsi„An Irishman’s diary“, in: The Irish Times, 1949-06-21, p. 5.
Gearoid O’Tuathaigh, „Mending fences, moving forward“, in: The
Irish Times, 2013-03-23, p. 10.
9
Ibid.
10
Airijos Respublikonų Armija vykdė ginkluotą partizaninę kovą
prieš britų kariuomenę. Dauguma Jungtinei Karalystei priklausančios
Šiaurės Airijos gyventojų buvo protestantai, lojalūs Didžiajai Britanijai.
Šiaurės Airijos katalikų mažuma pasisakė už susijungimą su Airija. Dauguma nepriklausomos Airijos gyventojų yra katalikai.

ims jokia politine veikla“. Beje, šią instrukciją pasirašė įtakingas departamento sekretorius J. P. Walshas,
kurį Airijos istorikas Geroidas O’Tuathaigh’as pavadino „įspūdingu Airijos diplomatijos veteranu“8. 1946 m.
gegužę Walshas buvo paskirtas Airijos ambasadoriumi
prie Šv. Sosto. Gavęs vizą, tą pačią gegužę Škirpa su
šeima atvyko į Dubliną. Taigi du savo valstybių diplomatijos veteranai prasilenkė. Gegužės 22 d. Škirpa raštu informavo Išorės santykių departamentą, kad prieš
kelias dienas atvyko į Airiją, prašydamas leisti toliau
naudotis Lietuvos Respublikos pasu.
Kodėl buvo keliama sąlyga dėl politinės veiklos? Tai
galima paaiškinti Airijos tarptautine situacija po Ant
rojo pasaulinio karo. Airija siekė susitelkti į strateginius užsienio politikos prioritetus, vengė klausimų, kurie galėtų sutrukdyti juos įgyvendinti, o prie to galima
priskirti ir galimą Škirpos politinį aktyvumą. 1945 m.
rugsėjo 11 d. įvykusioje Airijos diplomatų konferencijoje De Valera suformulavo du pagrindinius užsienio
politikos prioritetus: pirma, šalies teritorinio padalijimo panaikinimas; antra, nacionalinės tapatybės bei
valstybingumo išlaikymas9. Airija po karo dar sprendė
fundamentalius valstybės stiprinimo tarptautinėje arenoje, santykių su svarbiausiais partneriais – pirmiausia Jungtine Karalyste ir JAV – gerinimo uždavinius.
Airija tapo nepriklausoma nuo Didžiosios Britanijos
1922 m., tačiau iki 1949 m. išliko Britų Sandraugos
nare. Po 1921–1922 m. Nepriklausomybės karo10, pagal

7
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Vidmantas Purlys

sutartį su Didžiąja Britanija, jai atiteko Šiaurės Airija.
Šis faktas liko nepriimtinas nemažai daliai airių. Airijos padalijimas ilgiems dešimtmečiams tapo sudėtinga
tarpusavio santykių problema. Po karo Airija ekonomiškai išliko labai priklausoma nuo Didžiosios Britanijos
(90% eksporto teko Didžiosios Britanijos rinkai), 1932–
1938 m. tarp šalių vyko prekybos karas. Ekonominė situacija buvo sudėtinga, nedarbo lygis, emigracijos mastas aukštas. Ekonomikos padėtis išliko gana sudėtinga
ir po karo, neigiamą poveikį jai darė bendra ekonominė
suirutė Europoje. Karo metais Airija laikėsi neutraliteto, ir tai dar labiau komplikavo santykius su Didžiąja
Britanija ir JAV. Laikydamasi neutralumo Airija siekė
išvengti buvusios metropolijos dominavimo, įtraukimo
į nepageidaujamus karo veiksmus, tokią politiką ji iš
esmės suvokė kaip nepriklausomybės nuo Didžiosios
Britanijos įtvirtinimą. Tai buvo nepriimtina Didžiajai
Britanijai ir JAV. Kaip rašo O’Tuathaigh’as, „reikėjo
nugriauti ne vieną užtvarą“ santykiuose su įtakingais
tarptautiniais veikėjais, kurie „Airijos neutraliteto karo
metu negalėjo pateisinti ir atleisti“. Po karo vertybiniu
požiūriu Airija vykdė „tvirtai antikomunistinę ir atlantinę“ užsienio politiką11. Todėl suprantama, kad ji nepripažino ir Lietuvos okupacijos. Tačiau realios politikos
lygmenyje siekė neprovokuoti didžiųjų galybių, taip pat

Lietuvos Respublikos pasiuntinys Vokietijoje (1939–1940) Kazys
Škirpa su šeima ir pasiuntinybės darbuotojai palieka pasiuntinybę
Berlyne. Pasiuntinybės pastatas buvo sovietų užgrobtas 1940 m.
rugpjūčio 14 d. (LCVA)
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ir Sovietų Sąjungos. Airija siekė rasti savo vietą ir įsitvirtinti naujoje Šaltojo karo tarptautinių santykių sistemoje. Todėl jos vyriausybė, kad ir įsileisdama Škirpą,
nenorėjo, jog galimas jo politinis aktyvumas provokuotų
neigiamą sovietų reakciją, galbūt išsiplėstų į nepageidaujamas, iš Airijos teritorijos kylančias didesnes lietuvių ar kitų pavergtų tautų politines iniciatyvas. Airija
buvo Vakarų pasaulio dalis, todėl Sovietų Sąjunga jos
nelaikė draugiška valstybe: ryškiausia to išraiška buvo
jos veto Airijos narystei Jungtinių Tautų Organizacijoje 1945 m.

Kasdienybė Dubline:
vizos laukimas, darbo paieškos
Žmogiškuoju požiūriu ketveri metai Dubline buvo
naujas, nelengvas etapas Škirpų šeimos gyvenime. Kaip
patyręs diplomatas jis turėjo suprasti, kad artimiausiu
metu į Lietuvą negrįš. Po karo Europos ir Lietuvos likimas buvo nuspręstas Jaltos ir Potsdamo konferencijose. Lietuvoje brutaliai šeimininkavo sovietų okupantai,
vėl prasidėjo trėmimai. 1948 m. iš Škirpos tėviškės Namajūnuose (Pasvalio raj.) į Sibirą buvo ištremtas brolis
Ignas su šeima. Airija Škirpai buvo nauja šalis, draugų
ir pažįstamų nebuvo. Jis tikėjosi prabūti čia tik keletą mėnesių, bandė paspartinti vizos išdavimo procesą,
rašė šiuo klausimu į JAV ambasadą Dubline, tačiau užtruko kelerius metus. Darbą Airijoje rasti buvo sunku.
Škirpa dėl to kreipėsi į įvairias Airijos valstybės institucijas. Šių susirašinėjimas rodo geranoriškumą, tačiau
konkreti darbo vieta taip ir nebuvo pasiūlyta. Situaciją
apsunkino ir tai, kad nenorėta siūlyti pozicijos, kuri visai neatitiktų Škirpos ankstesnio aukšto statuso.
Škirpų šeima nuomojosi kuklų būstą pietiniame Dub
lino priemiestyje, viename to meto „miegamųjų kvartalų“, adresu 19 Grove Park, Rathmines, kur butus
daugiausia nuomojosi studentai ir jauni valstybės tarnautojai. The Irish Independent žurnalistas Keesas van
Hoekas 1947 m. vasario 12 d. fiksuoja savo pažinties su
Škirpa ir jo šeima įspūdžius: „Jūs galėtumėte jo ir nepastebėti žengiančio Kimmage road keliu, apsigaubusio
sunkiu paltu ar einančio į sekmadienines Šv. Mišias
Mount Argus bažnyčioje su smulkute (petite) žmona ir
keturiolikmečiu sūnumi. Galbūt kažkas jo veide leidžia
spėti jį esant užsieniečiu. Tačiau niekada nepagalvotumėte, kad šis kuklus žmogus su draugiška šypsena
artimai bendravo su šio pasaulio galingaisiais, apie kuriuos mūsų kartos žmonės pasikalba namuose“12. Sūnus
Kęstutis lankė tame pačiame priemiestyje įsikūrusį
Švč. Marijos koledžą, kuris veikia ir dabar.
Škirpa galiausiai rado darbą Dublino universiteto ko11
12

Gearoid O’Tuathaigh, op. cit., p. 10.
Kees Van Hoek, op. cit., p. 4.
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ledže, kur du kartus per savaitę dėstė rusų kalbą. Universiteto prezidentas Michaelas Terney 1949 m. rugsėjo
16 d. laiške Airijos užsienio reikalų ministrui Seánui
MacBride’ui rašo, kad „Škirpą mums stipriai rekomendavo broliai jėzuitai“. The Irish Times 1949 m. birželio
21 d. publikacijoje apie Škirpą užsimenama, kad rusų
kalbą norinčiųjų studijuoti skaičius Airijoje yra gerokai
per mažas, kad būtų galima išlaikyti trijų asmenų šeimą“, todėl Škirpa ieškojo papildomo uždarbio13.
The Irish Independent žurnalistė Marie O’Reilly
1948 m. gruodžio 17 d. pasidalijo „įdomiais sutapimais“.
Vieną dieną ji lankiusis labdaros mugėje ir jau grįždama pastebėjusi „tikrų prancūziškų kvepalų buteliukų“,
kurių nusprendė įsigyti. Tačiau ne tai, o vėlesnė įdomi
pažintis privertė ją sušukti „koks mažas pasaulis!“ „Buvau supažindinta su pulk. Škirpa, kuris, kiek netikėtai,
ir yra tas žmogus, atnešęs tuos puikius Nicos kvapus į
ūkanotą gruodžio Dubliną. [...] Atrodytų, kad ši egzotiška prekė yra per menkas ginklas įveikti visas šios šeimos negandas, tačiau Škirpa turi kovotojo dvasią, todėl
sako: „įveikėme Staliną ir Hitlerį, dabar šių parfumerijos buteliukų pagalba įveiksime ir Atlanto vandenyną“14.
Kitoje publikacijoje ta pačia tema pasakojama, kad
„šiuo metu Dubline yra gana aptrintas rudas portfelis,
kuriame nešami kvepalų pavyzdžiai. Anksčiau jame
buvo nešami diplomatiniai dokumentai, pvz., svarbiu
Vilniaus klausimu [...]. Šis portfelis priklauso pulk.
Škirpai, buvusiam Lietuvos diplomatui, kuris pardavinėja kvepalus idant išgyventų, kol gaus JAV vizą. [...]
Jo draugas Prancūzijoje, gaminantis šiuos kvepalus,
padėjo Škirpai, suteikė leidimą platinti juos Airijoje“15.
Archyve esama Airijos ekonomikos ministerijos rašto
kopijos, kurioje nurodoma, kad Škirpai suteikiama licencija verstis šiuo verslu Airijoje.
Pradėti nedidelį verslą Airijoje Škirpai iš tiesų padėjo
lietuviški ryšiai. Tuo metu Nicoje gyveno jo mokyklos
draugas ir bendražygis Juozas Vėbra, kuris gamino
kvepalus ir pasiūlė Škirpai platinti juos Airijoje. Vėbra,
kaip ir Škirpa, buvo Lietuvos kariuomenės Generalinio štabo pulkininkas. Buvo nacių kalinamas 1944–
1945 m., po to persikėlė į Prancūziją. Vėbra dar buvo
VDU chemijos profesorius, 1940–1943 m. Organinės
chemijos technologijos katedros vedėjas, taigi sunkmečiu pritaikė teorines žinias ir kvepalų gamybai.
Ar Škirpa Dubline dalyvavo kokioje nors visuomeninėje veikloje? Atrodo, kad taip. Matyt, negalėjo tenkintis tik kasdieniais rūpesčiais. 1947 m. birželio 4 d. The
Irish Times straipsnyje, pavadintame „Kaip Rusija puola Vakarus“, pranešama apie lenkų politiko Zbigniewo
Stypułkowskio paskaitą Dublino Katalikų jaunimo bendrijoje, paminint, kad „diskusijoje taip pat pasisakė Ka„An Irishman’s diary“, p. 5.
Marie O’Reilly, „I sketch your world“, in: The Irish Independent,
1947-12-17, p. 4.

zys Škirpa“16. Pagrindinis renginio dalyvis Stypułkowskis – vienas lenkų antinacinio pasipriešinimo lyderių,
pogrindinio Lenkijos parlamento – Nacionalinės vienybės tarybos – narys. Taip pat jis buvo teisiamas garsioje šešiolikos Lenkijos pogrindžio veikėjų byloje Mask
voje, po to, kai sovietai, 1945 m. pakvietę šiuos lenkų
politikus neva deryboms dėl prosovietinės vyriausybės
sudarymo, juos suėmė ir teisė už „kolaboravimą su fašistais“ ir kitus išgalvotus nusikaltimus. Dėl tarptautinės bendrijos spaudimo Stypułkowskis buvo paleistas
po keturių mėnesių kalinimo ir priverstas emigruoti į
Didžiąją Britaniją.

Paskutiniai mėnesiai Dubline
1949 m. rugpjūtį Škirpa gavo vizą ir metų pabaigoje išvyko į JAV. Ruošdamasis jis rašė atsisveikinimo
laiškus svarbesniems žmonėms, su kuriais bendravo
Airijoje, prašė, kad jie parašytų „pristatymo laiškus“
įtakingiems airių diasporos JAV nariams.
1949 m. spalio 14 d. Airijos užsienio reikalų minist
ras MacBride’as adresavo tokį laišką Airijos pasiuntiniui Vašingtone: „Pristatau jums dr. Kazį Škirpą, iškilų Lietuvos išeivį, kuris gyveno Airijoje nuo 1946 m.,
laukdamas JAV vizos. Gyvendamas mūsų šalyje, jis
dirbo Dublino universiteto koledže, dėstė rusų kalbą.
[...] Universiteto prezidentas dr. Tierney labai aukštai
atsiliepia apie dr. Škirpą“. Pats MacBride’as, 1948 m.
užsienio reikalų ministro poste pakeitęs De Valera, vėliau užėmė JTO generalinio sekretoriaus pavaduotojo,
JTO Generalinės asamblėjos prezidento ir kitas aukštas pareigas, 1974 m. buvo apdovanotas Nobelio Taikos
premija (tiesą sakant, po metų – ir Tarptautine Lenino
taikos premija).
Jau spalio 18 d. Škirpa parašė mandagumo (arba,
pavartojant Škirpos atsiminimuose dažnai pasitaikantį
žodį, „kurtuazinį“) laišką ministrui, dėkojo už „geraširdišką poelgį, parašant pristatymo laišką Airijos minist
rui Vašingtone“. „Jūsų Ekscelencija, norėčiau susitikti
ir padėkoti jums asmeniškai, bet puikiai žinau, kad
esate labai užsiėmęs žmogus [...]. Nuoširdžiai, Kazys
Škirpa, buvęs Lietuvos ministras prie Tautų Sąjungos,
Varšuvoje ir Berlyne.“
Atvykęs į JAV, Škirpa dirbo Kongreso bibliotekoje
Vašingtone. Taip pat dalyvavo išeivijos organizacijų
veikloje, rašė straipsnius lietuviškoje spaudoje karo ir
politikos temomis. 1957–1958 m. buvo Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto komisijos, siekusios suvienyti visas partijas ir rezistencinius sambūrius, pirmininkas.
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„An Irishman’s diary“, p. 5.
„How Russia Attacks The West“, in: The Irish Times, 1947-06-04, p. 3.
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Velniui patinka demokratija
Tomas Daugirdas

Gerovė ir ramybė Lietuvos valstybėje
tampa vis labiau savaime suprantamu dalyku, tarsi natūralia visų žmonių teise. Jau beveik pripratome, kad
blogis egzistuoja kažkur kitur, tačiau
ne Lietuvoje. Kažkur žudomi žmonės,
taip pat ir vaikai, vien todėl, kad yra
krikščionys, vyksta kitos sunkiai suvokiamos blogybės. Lietuvoje sukrečia
vienas kitas pavienis brutalus įvykis,
dėl kurių netrunkame kaltinti ir pačias aukas, kad tinkamai nepasirūpinusios savo saugumu. Vis dėlto gerovės demokratinėje visuomenėje blogis
ne mažiau pavojingas, net jei nesireiškia masiniais žiaurumais. Čia žmonėms nereikia imti ginklo į rankas,
kad pasiduotų blogiui.
Velniui patinka demokratija, jei blogį pavadinsime iš krikščionybės bei
lietuviškos tautosakos žinomu vardu. Demokratijoje velnias imasi kitos
strategijos nei diktatūroje. Siekdamas
griauti žmogaus gyvenimą ir jo santykius su kitais žmonėmis, jis kaktomuša nesusiduria su pasauliu ar gėriu, o
už jo slepiasi. Iš pasakų žinome, kaip
velniui patinka klastos ir slapstymasis. Kaip mūsų proseneliams, taip ir
mums, jis pasirodo kaip mandagus ponaitis su žalia sermėga ir kepelšiuku,
tarsi užsienietis. Vien dažniausiai per
vėlai pastebėtos kanopos ar jo dingimas kaimynystėje plytinčioje pelkėje
išduoda, su kuo turėta reikalų.
Dabartiniame Lietuvos demokratijos pasaulyje esama dviejų velnio suklaidinimų, kuriais daugelis tiki, – jei
ne vienu, tai kitu. Iš pirmo suklaidinimo kyla galvojimas, kad nesama blogio kaip savarankiško dalyko. Tai, ką
vadiname blogiu, tesąs gėrio nepritek
lius. Antras suklaidinimas skatina
manyti, kad nesama didelio ir esminio
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skirtumo tarp gėrio ir blogio, kad jie
beveik lygiaverčiai mums renkantis.
Panašiai kaip renkamės parduotuvėje
tarp ryžių ir grikių, ar politinių rinkimų metu tarp konservatorių ir socialdemokratų. Abiem šiais atvejais kalbos apie blogio savarankišką veikimą
blaiviam demokratiniam protui kels
juoką ir pašaipą. Tačiau nieko kito iš
demokratiškai išlavinto žvilgsnio ir
negalėtume tikėtis.
Kaip demokratijoje reiškiasi įsitikinimas, kad blogis tesąs gėrio trūkumas? Demokratija remiasi pasitikėjimu žmonėmis, – bent daug didesniu
nei totalitarizmas. Ji pasitiki, kad
žmonės visuomenėje ar dauguma jų
gali prisiimti ir prisiima atsakomybę už visą bendriją, o ne vien už save.
Toks žmogus suvokia, kad jam naudingiau apriboti savo naudas, laisvės
raišką, idant galėtų gyventi greta kitų
žmonių. Principas „elkis taip, kaip norėtum, kad ir kiti su tavimi elgtųsi“
glūdi pačiame demokratijos pagrinde.
Jei demokratija nesiremtų pasitikėjimu žmogumi, jo protingais sprendimais, pasirengimu atsisakyti dalies
egoizmo, vadinasi, ir priimti tam tikras
moralines taisykles – ji išnyktų. Tačiau
čia ir glūdi didžiausios žabangos, nes
lygiai pasitikima visais žmonėmis, jų
bendra tarytum į demokratinę tvarką
palinkusia prigimtimi. Demokratijoje
pasireiškiantis egoizmas,
besąlygišku naudos siekiu
remtas elgesys bus aiškinamas kaip anomalija ir
demokratinio galvojimo
trūkumas. Kitaip tariant,
tokio žmogaus blogis bus
suprastas kaip užpildomas gėrio trūkumas.
Jei blogis tėra gėrio trū-

kumas, tuomet reikia ne tiek kovoti
su blogiu, kiek plėsti gėrio ribas, kol
jis galiausiai pripildys visą pasaulio
erdvę, blogiui nepalikdamas laisvos
vietos. Apšvietos epocha pasiūlė daug
įvairių gėrio plėtimo perspektyvų. Pati
reikšmingiausia yra žmogaus auklėjimas, švietimas, supažindinimas su
naujausiomis žiniomis apie pasaulį.
Žmogaus blogus veiksmus nuo tų laikų yra linkstama aiškinti kaip jo nežinojimą, kad gėris yra gerai, kaip nesupratimą, kas yra geras poelgis, o kas
yra blogas, kaip jaučiasi žmogus, kai
jis iš kitų patiria blogį. Tinkamai su
tuo supažindinus, kiekvienas sieks daryti gera ir vengs blogio.
Kita gėrio plėtimo kryptis yra žmonių gyvenimo sąlygų, pirmiausia materialinių, gerinimas. Blogis buvo ir
vis dar yra tiesiogiai susietas su vardu
tokiu būdu, kad blogomis sąlygomis
gyvenantys žmonės laikomi bemaž
natūraliai labiau linkusiais nusikalsti
(vogti ar meluoti) nei gyvenantys pertekliaus ir gerovės sąlygomis. Vadinasi, sukūrus tvarką, kuri garantuotų
žmonėms aprūpinimą, kaip paprastai
sakoma, „orų gyvenimą“, tarsi rastųsi
visos reikiamos sąlygos gėriui.
Šiandien gyvename tokioje demokratijos būklėje. Siekiame visus bend
rai išauklėti ir išmokyti, kad jie taptų
atsakingai besirenkančiais žmonėmis.
Nuolatinės diskusijos dėl
švietimo turinių ir programų, integraliai prifarširuotų pilietinio ugdymo, atskleidžia stiprų
įsivaizdavimą, kad būtent švietimas yra vaistas nuo daugelio, jei ne
visų, visuomenės, o taip
pat ir demokratijos ligų.
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Prasižengimus tų, kuriuos laikome
privilegijuotaisiais (kaip antai politikų), esame linkę daug menkiau pakęsti nei neturtingųjų nusikaltimus.
Todėl ir dori neturtėliai (rinkėjai) tarytum turi daugiau nuopelnų bei labiau vertintini nei dori pasiturintieji
(verslininkai ar politikai). Palankiai
vertiname kuo platesnę gerovės valstybės apimtį ne tiek iš krikščioniškojo
gailestingumo girtuokliaujantiems bedarbiams, kiek siekdami, kad kuo mažiau rastųsi asocialių žmonių, kuriuos
ar kurių vaikus vertiname ir kaip potencialius nusikaltėlius.
Kai blogis suvokiamas kaip gėrio
trūkumas, tarsi nelieka asmeninės atsakomybės už blogį („jei būtų geriau
žinojęs aplinkybes, būtų pasirinkęs
gėrį“, „jei tėvai nebūtų girtavę, būtų
išaugęs geru žmogumi“). Jį nesunku
išaiškinti kaip netinkamų sąlygų, kuriomis žmogus gimė ir gyveno, pasek
mę, tarsi ir ne jo paties pasirinkimą.
Ne pats nusikaltėlis, o gerų sąlygų nesugebėjusi sukurti visuomenė gali būti
paskelbta kalta dėl būtinybės nusikaltėlį pasodinti į kalėjimą. Todėl kalėjimai yra (ar bent turėtų būti) daug panašesni į gero gyvenimo teritorijas ar
švietimo įstaigas nei į izoliatorius.
Tačiau ir gerovės valstybėse, kuriose užtikrintos geros gyvenimo sąlygos
ir pažengęs švietimas, blogis neišnyksta. Lietuvoje per pastaruosius dešimt
metų, kai augo gerovė, nusikaltimų
gal ir nepadaugėjo, tačiau tikrai žymiai nesumažėjo. Ką ir kalbėti apie
tokius žmogaus atžvilgiu destruktyvius reiškinius kaip patyčios mokykloje. Prieš kelis metus įvykęs Anderso B.
Breiviko išpuolis rodo, kad blogis nėra
išnykęs ir gerovės prasme pavyzdinėje
Skandinavijoje. Tad ir blogio santykis
su gėriu yra kitoks nei vien jo trūkumas. Patikėti, kad jis išnyks plečiant
gėrį ir gerovę, kad ne tiek žmogus, kiek
visuomenė yra atsakinga už blogį, reiškia sudaryti sąlygas jam skleistis ir
tarpti, – pirmiausia pačiame žmoguje.
Kita velnio klasta demokratijoje susijusi su galvojimu, kad tarp gėrio ir
blogio nesama absoliutaus skirtumo,
kad jie susiję, vertintini kaip skirtin-
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gos pasaulėžiūrinės ar vertybinės pozicijos demokratijos sąlygomis. Ši gėrio
ir blogio samplaika gali būti būdinga
ir totalitarizmui. Sovietmetis įdiegė
velnišką galvojimą, kad vogti iš blogos
valstybės nėra blogai, kaip ir apgaudinėti blogą Maskvos valdžią.
Demokratijoje toks galvojimas turi
savo nišą. Jos veikimo centre yra rinkimai, kurių metu kiekvienas pasirenka sau labiausiai patinkančią (priimtiną) politinę partiją ar politinį veikėją.
Net jei garsiai ir viešai viena kuri partija būtų pravardžiuojama kaip absoliutus blogis, o kitos laikomos mažesniu blogiu, demokratijos lauke jos yra
lygios. Visiškai blogoms partijoms neleidžiama veikti, jos atsiduria anapus
pasirinkimų lauko. Rinkėjai renkasi
vieną iš panašiai blogų.
Pati ši demokratijos struktūra skatina apie gėrį ir blogį mąstyti iš vertybinių ir pasaulėžiūrinių pozicijų kaip
apie dvi lygiavertes, dėl žmogaus pasirinkimų besivaržančias, menkai besiskiriančias galimybes. „Blogis“ kaip
politinė kategorija gali būti suprastas
kaip pasaulėžiūrų ir ideologijų kovos
produktas, vienai grupei siekiant atsiriboti nuo kitos. Politinės partijos ar
grupės tikslas yra įsigalėti, išstumti kitas, todėl nieko nuostabaus, kad
ji savo poziciją pristatytų kaip gėrį,
o kitų – kaip blogį. Tačiau net ir tuo
atveju negalvojama, kad tai esąs blogis, kurį reikėtų sunaikinti.
Panašus galvojimas reiškiasi ir vertinant visuomenės reiškinius. Kaip
antai nesenas atvejis su į šėtoną besikreipiančia Whydoto daina. Dainoje deklaruojamas noras žudyti vaikus,
apdainuojami žudymo vaizdiniai. Autorius apie dainą kalbėjo kaip jo pasirinktą beveik edukacinę žinią vaikams, „kurie negerbia suaugusiųjų,
juos erzina, apgaudinėja, o ne visiems
vaikams“, kad jie suprastų, ką darą.
Dainoje išsakytas blogis pateikiamas
kaip tarsi užaštrinta geros žinios forma. Įdomi buvo ir dalies viešų komentatorių reakcija. Jie dainą suprato kaip
„maištą“, „sukilimą prieš sistemą“, net
kaip laisvės, vadinasi, tarsi nepriklausomos pasaulėžiūros išraišką.

Pati demokratijos forma atveria kelią viešoms blogio deklaracijoms kaip
„nuomonei“ ar „pozicijai“. Demokratija nesugeba ginti substancinių dalykų, nors jais ir remiasi. Kai kas galėtų teigti, kad ji, skelbdama nuomonių
įvairovę, užkertanti kelią visiškai įsigalėti blogiui. Pastarasis gali įsitvirtinti vien sunaikindamas demokratiją.
Tačiau XX a. istorijoje esama ne vieno
pavyzdžio, kaip nesunkiai blogis įsigali, pasinaudojęs demokratija, ją sunaikindamas, ir kiek mažai demokratų
tuo momentu šį virsmą deramai įvertina kaip blogio virsmą.
Velnio klastas, kurios taip puikiai
prisitaiko demokratijos sąlygomis, tegali išsklaidyti suvokimas, kad blogis
yra savarankiškas gėrio atžvilgiu. Jis
nuo gėrio skiriasi iš esmės, ir ne kaip
vien vertybinė ar pasaulėžiūrinė pozicija, kurią reikėtų toleruoti greta kitų. Jis
veikia savarankiškai, todėl jo neįveiks
gerovės plėtra, kova su skurdu, geresnis
švietimas bei kiti gėriai, kurių svarbos
žmonijai negalima neigti. Žmogus blogį pasirenka, o ne jį sukuria. Todėl negalėtume tikėtis, kad žmogus gali blogį
pasaulyje „nugalėti“. Tačiau jis gali jam
nepasiduoti ir nebūti jo kvailinamas.
Velniui patinka demokratija, nes
joje viskas painiau ir neaiškiau nei
kare ar diktatūrinėje tvarkoje. Tačiau
demokratija velniui patinka dar ir dėl
kitos priežasties. Truputį materialiai
atkutę ir pasijutę saugesni žmonės
apskritai nustoja tikėti velnio buvimu
ir jo aktyviu veikimu.
Clive’as S. Lewisas, norėdamas parodyti gėrio ir blogio kovą, atrado šalį
Narniją, į kurią galima patekti per
spintos, esančios viename sename
angliškame name, duris. Jis parodė,
kaip nesunkiai į blogio pusę nusveriamas žmogiškasis pasirinkimas. Vienu atveju tam pakako turkiškų saldumynų ir pažado apie jų neišsenkantį
šaltinį. Krikščionybė išsklaido iliuziją
apie galimybę surasti neišsenkamus
turkiškų saldumynų šaltinius šiame
pasaulyje. Tuo ji svarbi ir gerovės demokratijai, kuri vis labiau susitelkia į
tokių saldumynų gamybą ir jų įvairovės kuo platesnę pasiūlą.
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ROMĖNŲ POROS TUOKTUVĖS
Paul Veyne

Romos laikų Italijoje, šimtmetį prieš Kr. ar pirmaisiais
šimtą metų po Kr., penki ar šeši milijonai vyrų ir moterų buvo laisvi Romos piliečiai. Jie gyveno šimtuose
kaimiškų teritorijų, kurių centras buvo miestas su paminklais ir privačiais namais, domus. Dar buvo vienas
ar du milijonai vergų – jie patarnaudavo namuose arba
dirbdavo žemės darbus kaip pagrindinė ar pagalbinė
ūkių darbo jėga. Žinių apie jų papročius nedaug. Žinoma tik tiek, kad tuoktis jiems nebuvo leidžiama, ir šis
draudimas galiojo iki III a. Ši žmonių masė buvo pasmerkta gyventi palaidą seksualinį gyvenimą, neskaitant saujelės pasitikėjimo pelniusių vergų – savo šeimininkų ūkio valdytojų ar paties imperatoriaus vergų, to
meto pareigūnų. Šie privilegijuotieji pasiimdavo ilgalaikę išskirtinę sugulovę arba ją gaudavo iš šeimininko.
Tad sustokime tik prie laisvųjų. Vieni jų buvo gimę
laisvi iš teisėtos piliečio ir pilietės santuokos, kiti buvo
pavainikiai (gimę iš pilietės); dar kiti gimę vergais, bet
buvo atleistiniai. Visi jie buvo piliečiai ir galėjo sudaryti
civilinę santuoką.
Mūsų akimis, šis santuokos institutas paradoksalus.
Tiesą pasakius, romėnų tuoktuvės buvo privatus veiksmas, faktas, kurio neprivalėjo sankcionuoti joks viešosios valdžios atstovas – nieko panašaus į santuoką civilinės metrikacijos biure ar bažnyčioje nebuvo. Santuoka
buvo neraštiškas aktas (būdavo sudaromos tik sutartys
dėl kraičio, jei pažadėtoji jį turėjo). Santuoka net nebuvo
oficialus aktas – kad ir kas būtų sakoma, nebuvo nustatyta jokio simbolinio ar akivaizdaus ją užtvirtinančio
gesto. Trumpai tariant, tuoktuvės buvo privatus įvykis,
panašiai kaip mūsų laikas – sužadėtuvės.
Bet kaip tada, kilus ginčui dėl palikimo, teisėjas turėdavęs nuspręsti, kad vyras ir moteris buvo sudarę teisėPaul Veyne (g. 1930) – archeologas, istorikas, vienas autoritetingiausių Prancūzijos senosios Romos kultūros tyrinėtojų. Svarbesni darbai: Comment on écrit l’histoire: essai d’épistémologie
(1970), Le pain et le cirque (1976), Les Grecs ont-ils cru à leurs
mythes? (1983), L’empire gréco-romain (2005). NŽ-A skaitytojams siūlomas tekstas pirmą kartą skelbtas žurnale L’Histoire
(1984, Nr. 63), vėliau perspausdintas rinktinėje Sexe et poivoir
á Rome (Paris: Points, 2007). Tekstą iš prancūzų kalbos vertė
Aušra Grigaravičiūtė.
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tą santuoką? Atsakymas paprastas: spręsdamas pagal
požymius, kaip daroma teismuose, siekiant nustatyti
faktą. Kokie tai požymiai? Pavyzdžiui, būta aktų, kurie
dvejonių nekėlė: tai kraitis arba elgesys, įrodantis, kad
spėjamas sutuoktinis moterį, kuri su juo gyveno, visada
laikė savo žmona. Arba liudytojai galėjo patvirtinti, kad
dalyvavo nedidelėje ceremonijoje, kuri turėjo akivaizdžių tuoktuvių požymių.
Galų gale tik patys sutuoktiniai galėjo žinoti, ar, jų
manymu, jie buvo susituokę.
Vis dėlto nustatyti, ar sutuoktiniai buvo sudarę teisėtą santuoką, buvo be galo svarbu, nes santuoka, kad
ir privatus, nerašytas ir net neiškilmingas institutas,
buvo faktinė būklė, o tai turėjo tam tikrų teisinių padarinių. Iš šios santuokos gimę vaikai buvo laikomi teisėtais; jie gaudavo tėvo vardą ir būdavo savo giminės
tęsėjai. Mirus tėvui, jie paveldėdavo jo turtą (jei iš jų
nebuvo atimta paveldėjimo teisė).
Paskutinis patikslinimas, baigiant dėstyti žaidimo
taisykles: skyrybos teisiškai buvo tokios pat paprastos
ir neoficialios, kaip ir tuoktuvės. Pakako, kad vyras vienas pats sau ar moteris viena pati norėtų skirtis, ir skyrybos įvykdavo. Net nebuvo privaloma aiškiai apie tai
informuoti buvusį sutuoktinį, ir Romoje pasitaikydavo
vyrų (tarp kurių – imperatorius Klaudijus, 41–54 m.),
kurie buvo išsiskyrę ir apie tai nežinojo. Atleista ar savo
noru išsiskyrusi sutuoktinė išeidavo laisvai ir išsinešdavo savo kraitį, jei jį turėjo. Tačiau jei ji turėjo vaikų, šie
likdavo pas tėvą.
Tai kodėl buvo tuokiamasi? Kad būtų galima perduoti palikimą? Net ir ne dėl to – testatorius turėjo beveik
visišką laisvę ir savo turtus galėjo perduoti tam, kurį
laikė savo dvasiniu įpėdiniu. Pratęsti savo giminės liniją? Įsivaikinimas buvo dažna praktika, leidusi pasirinkti giminės tęsėją. Mylėtis? Skaistybė nebuvo laikoma
vyro dorybe, o tarnaitės ar atleistinės buvo savotiškas
jo haremas.
Tad galiausiai tuoktasi dėl dviejų priežasčių: norint
praturtėti į žmonas paėmus moterį su kraičiu (tuoktuvės laikytos visiškai garbingu būdu padidinti pajamas
ir įpėdinių turtus), bet ypač dėl to, kad taip elgtis buvo...
tiesiog įprasta. Ieškoti labiau pagrįsto ir reikšmingesnio
funkcinio pagrindo nėra prasmės.
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jančios aplinkinės moralės. Tą patį būtų galima pasakyIlgainiui, ne iš karto, Romos miestas ir jo galvos, seti ir apie krikščionis. Tad stoicizmui, lygiai kaip vėliau
natoriai, solidūs politiniai mąstytojai šiam papročiui
– ankstyvajai krikščionybei, būdingos kelios viena kitą
galų gale rado racionalų pagrindą: piliečiai turėję tuokkeitusios santuokinės moralės formos.
tis, kad sudarę teisėtą santuoką gimdytų teisėtus vaiDar būtina patikslinti vieną dalyką: tai, ką dėstysime,
kus ir taip gausintų piliečių gretas. Apie gimstamumo
skatinimą nekalbėta, taip pat nekalbėta ir apie būsimą
galioja dvidešimtajai ar dešimtajai laisvųjų gyventojų
darbo jėgą ar kariuomenę. Tačiau buvo būtina išlaikyti
daliai, turtingiesiems, kurie save laikė išsilavinusiais
piliečių branduolį, kurio nariai ir jų „piliečių amatas“ iš
žmonėmis. Iš turimų šaltinių pasakyti ką nors dauprincipo leido miestui gyvuoti toliau.
giau neįmanoma. Italijos kaimuose laisvieji valstiečiai,
Tiesą pasakius, tokia santuokos racionalizacija buvo
smulkūs žemvaldžiai ar turtuolių nuomininkai iš tiesų
tiek iškreipta, kad vienas pompastiškiausių senatorių,
tuokėsi, tačiau apie tai daugiau nėra jokių žinių. Pilietiškumas ar stoicizmo teiktos alternatyvos – ne jiems.
Plinijus Jaunesnysis (62 – apie 113), radęs progą paPagal pirmąją moralės versiją „santuoka – tai viena
reiškė, kad piliečių branduolį sutvirtinti esama dar ir
piliečio pareigų“. Pagal antrąją, „norint būti geru žmokito būdo – atleisti vertus vergus ir jiems suteikti pigumi, mylėtis dera tik tuo atveju, jei nori susilaukti vailiečių teises.
kų; santuoka nėra skirta meilės malonumams teikti“.
Ar būtų kalbama apie teisėtą santuoką, ar apie teisėtą konkubinatą (jei taip būtų galima sakyti), monogaPirmoji moralės versija taisyklės pagrįstumo nekvesmija buvo išskirtinai būdinga laisviesiems. Tačiau motionavo, mat pagal taisykles piliečiai galėjo gimti tik iš
nogamija ir pora – ne visai tas pat. Nekeliame klausimo
teisėtos santuokos, tad reikėjo joms paklusti ir tuoktis.
apie tai, kokia buvo reali kasdienybė, bet teiraujamės,
Pagal antrąją, mažiau kovingą, siekta atrasti tinkamą
kokie skirtingomis epochomis buvo vyraujančios morainstituto pagrindą: kadangi santuokos institutas jau eglės reikalavimai dėl to, kaip vyras turėtų vertinti savo
zistuoja ir jos trukmė gerokai viršija gimdymo pareigai
žmoną – kaip asmenį, kaip sau lygią ar kaip prastesnį
vykdyti tinkamą laiką, tai reiškia, kad jam reikėjo kito
sutvėrimą, visad menkesnį, kuris svarbus tik tiek, kiek
pagrindimo. Kadangi santuokoje dvi mąstančios būtyįkūnija šį institutą? Šis klausimas yra
pirmiau iškelto klausimo – „kam tuoktis?“ – dalis. Ar santuoka laikyta viena
iš piliečio atliktinų pareigų vyrų valdomoje visuomenėje? Ar tam, kad dviese
būtų įžiebtas namų židinys, – net jei apgaulinga kasdienė tikrovė šio kilnaus
idealo neatitinka?
Galiausiai, kokiomis iliuzijomis turėjo būti grįstas vyro elgesys, kad jis išlaikytų padoraus žmogaus įvaizdį? Į šį
klausimą atsakyti nesunku – I a. pr. Kr.
vyras turėjo save traktuoti kaip pilietį,
Vedybų ceremonija. Senatorių sarkofago reljefo hragmetas. II a. po Kr.
kuris atlieka visas savo pilietines pareiIš: http://en.wikipedia.org/wiki/User:Cynwolfe/clothing_of_the_Roman_Empire
gas; I a. po Kr., jei jis norėjo neatsilikti
bės bendru gyvenimu dalijasi per visą savo egzistenciją,
nuo gyvenamojo meto, turėjo save laikyti geru vyru ir
jos pagrindas – ilgalaikė dviejų gerų žmonių draugystė
oficialiai gerbti savo žmoną. Kitaip tariant, atėjo laiir prisirišimas.
kas, kai monogaminės santuokos moralė buvo „įviduIš šio jaudinančio geros valios ir konformizmo mišinio
jinta“. Kaip ši transformacija įvyko ir kodėl? Neturiu
gimsta poros mitas. Pagal senąją pilietinę moralę sunė menkiausio supratimo. Akivaizdus faktas, kad nautuoktinė tebuvo piliečio pagal profesiją, šeimos galvos
jąją poros moralę itin rėmė stoicizmas1, toji labiausiai
įrankis – ji gimdė vaikus ir didino turtus. Pagal ant
paplitusi išminties ar „filosofijos“ „sekta“, kurios įtaka
rąją moralę žmona tapo „viso gyvenimo palydove“. Jai
buvo tokia pat didelė, kaip ideologijų ir religijos mūsų
tereikia būti protingai, t. y. pripažinti savo prigimtinį
laikais. Deja, nežinia, ar naująją iš stoikų mokymo kimenkumą ir paklusti; jos sutuoktinis ją gerbs taip, kaip
lusią moralę paskleidė patys stoicizmo atstovai, ar jie
tikras vadovas gerbia ištikimus pagalbininkus, t. y. už
savo teorijas paprasčiausiai priderino prie besiformuosave žemesnius draugus. Taip Vakaruose gimė pora.
1
Stoicizmas, kaip ir epikūrizmas, skelbė, kad norint būti laimingam,
Maždaug 100 m. pr. Kr. vienas kritikas, kalbėdamas
reikia atsisakyti tuščių troškimų, idant išvengtum Fortūnos smūgių, ir
dar iš senosios moralės pozicijų, piliečių susirinkime
laikytis įsitikinimo, kad mirtis yra nereikšminga.
yra pareiškęs: „Santuoka yra rūpesčių šaltinis, visi tai
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žinome. Bet tuoktis vis vien reikia – dėl pilietinės pareigos“. Santuoka nebuvo savaime suprantamas dalykas,
ją steigė jos įvardijimas, būtent dėl to romėnai, o vėliau
Romos istorikai susikūrė iliuziją apie santuokos krizę,
celibato išplitimą. O imperatorius Augustas išleido specialius įstatymus, kad paskatintų piliečius tuoktis.
Tad santuoka buvo pasirinkimas, kurį buvo galima
ir priimti, ir atmesti. Tai buvo ne „šeimos židinio steigimas“, ne gyvenimo ašis, bet vienas iš daugybės dinastinių sprendimų, kuriuos iškilnus pilietis turėjo priimti:
pradėti politinę karjerą ar gyventi privatų gyvenimą,
didinti savo perduodamus turtus, tapti kariu, oratoriumi ar pan. Sutuoktinė buvo ne tiek šio piliečio palydovė,
kiek vieno šių pasirinkimų įrankis. O įrankis ji buvo tokiu mastu, kad du piliečiai draugiškai galėjo ją vienas
kitam perleisti – antai Katonas iš Utikos (93–46 m. pr.
Kr.), visų dorybių įsikūnijimas, savo žmoną paskolino
draugui, o vėliau iš naujo su ja susituokė ir per tą laiką
susisiurbė nemenką turtelį, Neronas savo žmoną Liviją
„sužadėjo“ (toks tam reikalui vartotas žodis) su būsimu
imperatoriumi Augustu.

ŽMONA, PAAUGLĖ VISĄ GYVENIMĄ
Žmona buvo tik vienas namų ūkio, kurį taip pat sudarė sūnūs, atleistiniai, klientai ir vergai, elementų. „Jei
tavo vergas, atleistinis, žmona ar klientas drįsta tau

Vedybų ceremonijos scena. Sarkofago reljefas. II a. po Kr.
Iš: http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/
collection_object_details/collection_image_gallery.asp
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atsikalbinėti, supyksti“, – rašė Seneka. Valdžią turintys, iškilūs asmenys reikalus tvarkė tarpusavyje, ir jei
kuriam nors reikėdavo priimti sunkų sprendimą, apie
tai tardavosi ne su savo žmona, o veikiau sušaukdavo
„draugų tarybą“.
Vis dėlto žmona buvo šeimynykščių valdovė. Ar ji
taip pat turėjo iždo raktus? Taip, jei jos šeimininkas ir
ponas ją laikė to verta – tai buvęs pagarbos jai ženklas.
Podraug šeimininkė ir tarnaitė, ji veikiau jau būdavo į
akis itin nekrintanti moteris, tyliai kentusi savo vyro
meilės nuotykius su jaunais abiejų lyčių vergais, paklusni, tačiau drąsi ir išdidi dėl savo aukštos kilmės.
Jei šalia nebūdavo vyrų, ji gebėjo klano turtą ir išlikimą
paimti į savo rankas, kaip Kolomba Mérimée apsakyme. Faktas, kad ji turėjo kraitį ir asmeninio turto, kuris
nepereidavo vyrui, viską neprastai paaiškina.
Kad ir kaip būtų, moteris galiausiai ir toliau laikyta
antrarūše, ir buvo preziumuojama, kad ji turėjusi tik
savo vaidmeniui pritinkamus gebėjimus. Tai didelis
vaikas, su kuriuo reikia skaitytis dėl jos kraičio ir kilmingo tėvo. Ciceronas ir jo korespondentai liežuvaudavo apie šių visą gyvenimą paauglėmis išliekančių damų
kaprizus. Jos, pavyzdžiui, pasinaudodavusios tuo, kad
vyro nėra namie, nes išvykęs valdyti tolimos provincijos, išsituokdavusios ir vėl susituokdavusios iš naujo.
Šie nuginkluojantys vaikiški išdykavimai turėję nemenkų padarinių jų vyrų politiniams santykiams.
Savaime suprantama, moljeriška vyrų apgaudinėjimo tema nebuvo žinoma, jei ir būtų buvę taip, tai Cezarį
ir Pompėjų būtų galima priskirti prie žymiųjų apgautų
vyrų gretų. Vyras buvo savo žmonos šeimininkas taip,
kaip ir savo dukterų ir šeimynykščių valdovas. Kad
žmona neištikima – ne juokas, o nelaimė, daugmaž prilygstanti dukters nėštumui ar vergo atsisakymui vykdyti savo pareigas. Jei žmona apgaudinėdavusi vyrą, priekaištauta jam (net Senate), kad šis stokojęs budrumo ar
griežtumo ir taip leidęs mieste vešėti svetimoterystei.
Tad santuoka buvo pilietinė pareiga ir ūkinis patvarkymas. Visa, ko buvo reikalaujama pagal senąją moralę, – vykdyti aiškiai apibrėžtą užduotį: turėti vaikų,
tinkamai tvarkyti namų ūkį. Iš to seka, kad moralė apėmė du lygmenis: šią griežtą pareigą ir dar vieną galimą
lygmenį, kuris, jei pora buvo vieninga, buvo laikomas
papildomu nuopelnu ar sėkmės dalyku. Tiesą pasakius,
nors ir pasitaikydavo nugirsti, kad du sutuoktiniai gerai sutarę, kaip antai legendiniai Filemonas ir Baukidė2, tai žinoma, kad taip nebuvo visur; buvo galima
viešai aptarinėti nesutarimus kieno nors namuose, ir
tai nebūtų atrodę, kad apie artimą kalbama kaži kaip
netinkamai.
2
Pasak Ovidijaus perpasakotos graikų legendos, ši pagyvenusių valstiečių šeima priglaudė keliautojais pasivertusius Dzeusą ir Hermį, o už
tai dievai patenkino jų norą – jie visą gyvenimą buvo kartu, o po mirties pavirto medžiais.
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šeimynykščiams, kuriuos ji valdė vyro pavedimu. Pagal
Meilė santuokoje buvo sėkmės dalykas, ir, kaip polinaująją moralę ji pakylėjama į draugų, kurie graikų ir
tikoje, lengviau buvo galima tikėtis nesantaikos negu
romėnų socialiam gyvenimui buvo itin svarbūs, rangą.
sutarimo. Daugybėje epitafijų vyrai kalba apie savo
„brangias žmonas“, tačiau ir kitokių įrašų ne mažiau;
Seneka santuokos ryšį visiškai prilygino draugystės
dažniau rašyta: „mano sutuoktinė, kuri niekados nedapaktui. Tačiau ar tai turėjo daug praktinių pasekmių?
vė priežasties ja skųstis“. Istorikai sudarinėdavo sąraAbejoju. Pasikeitė gal tik vyrų kreipimosi į savo žmošus porų, kurios išlikdavo kartu iki gyvenimo pabaigos.
nas ir kalbėjimo apie sutuoktines stilius: mandagumas
kūrė iliuziją.
Tai nekliudė sveikinant jaunąjį jam sakyti maždaug
Su šia plataus masto moralės transformacija yra taip,
tai, ką yra rašęs Ovidijus: „Lai žmona prilygsta savo
vyrui širdies kilnumu ir lai šeimos barniai jūsų sąjungą
kaip ir su visa idėjų istorija: praėjus vienam kultūros
temdo nedažnai“. Šiais žodžiais Ovidijus, tiesus ir mansociologijos amžiui, vis daugiau istorikų pripažįsta nedagus poetas, nerodė kaži
kokio netakto, ir žmonių šie
žodžiai netrikdė.
Gerai elgtis su žmona nebuvo privaloma, tad toks
elgesys buvo laikomas dar
didesniu nuopelnu. „Būti
geru kaimynu, maloniu
šeimininku, švelniu savo
žmonai, gailestingu vergui“, – rašė moralistas Horacijus. Sutuoktinių abipusio švelnumo idealas nuo
pat Homero laikų visada
buvo šis tas daugiau nei
griežta vedybinė pareiga.
Bareljefai, kuriuose vaizduoti vyras su žmona, besilaikantys už rankų, kad
Imperatoriaus šeima. Imperatoriaus Augusto Taikos altoriaus (Ara Pacis Augustae) pietinio frizo
ir kas būtų sakoma, nebufragmentas. I a. prieš Kr. Iš: http://en.wikipedia.org/wiki/Ara_Pacis
vo santuokos simbolis, bet
sugebantys paaiškinti kultūrinių pokyčių ir neturi nė
buvo šios papildomai linkimos santarvės simbolis. Išmenkiausio supratimo apie tai, kokios galėtų būti jų
tremtas Ovidijus žmoną paliko Romoje, kur ji tvarpriežastys. Galima tik konstatuoti, kad stoicizmas nekė poeto turtą ir siekė išrūpinti jam atleidimą. Jis
buvo vienintelė priežastis – naujoji moralė šalininkų
jai rašė, kad juos jungę du dalykai – „vedybinis pakturėjo ir tarp stoicizmo priešininkų, ir tarp tų, kuriems
tas“ ir „meilė, dėl kurios esam du bendrininkai“.
stoicizmas nerūpėjo.
Ar pora jau atėjo į Vakarus? Ne. Nuopelnas – tai ne
Filosofas platonikas Plutarchas (45–125 m.) rūpestinpareiga. Štai koks niuansas! Sutarimas, jį pastebėjus,
gai stengėsi atsiriboti nuo stoicizmo, šio vis dar triumfaaukštinamas, bet jis nelaikomas norma, kuri būtų nuvusio varžovo, su kuriuo varžėsi naujasis platonizmas.
manoma kaip santuokos instituto suponuojama tikrovė.
Bet jis taip pat sukūrė santuokinės meilės, laikomos
viršiausia draugystės rūšimi, teoriją.
AR SENEKA BUVO SENTIMENTALUS?
Antai senatorius Plinijus jokiai sektai nepriklausė –
jis pasirinko ne išminties meilę, o literatūrą. Save laiTačiau stoikams tai, kas buvo papildomas nuopelnas,
kydamas doru žmogumi ir pavyzdiniu senatoriumi, apie
tapo griežta prievole. Rezultatas: visi pasiduos iliuzijai
visus dalykus kalbėjo kaip tikras autoritetas; jo manylaikytis šios pareigos, nes niekam neturėtų būti valia
mu, pakartotinės vedybos yra pagirtinas dalykas, net
jos išvengti. Simptomas, iš kurio buvo galima atpažinti
jei vieno iš sutuoktinių amžius yra toks, kad prokreacija
naujosios moralės šalininkus – moralizuojantis ir iškiljau negali būti jų santuokos tikslas. Mat santuokos pamingas stilius. Kai Seneka ar Plinijus kalba apie savo
skirtis yra sutuoktinių tarpusavio pagalba ir draugystė.
vedybinį gyvenimą, jie tai daro sentimentaliu, dorybinJis pats teigia palaikantis išskirtinius ir sentimentalius
gu, pavyzdiniu tonu.
santykius su savo žmona, rodantis jai didžią pagarbą,
Praktinė pasekmė – nuo to laiko teoriškai sutuoktinei
palaikantis glaudžią draugystę ir remiantis visas doryskiriama jau kita vieta. Pagal senąją moralę ji priklausė
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bes. Šiuos žodžius skaitantis šių dienų skaitytojas turėtų neužmiršti, kad ši aptariama sutuoktinė, su kuria jis
susituokė dėl karjeros ir turto, buvo dar vaikas.
Ar stoikai buvo kvailiai? Juk niekas jų nevertė pamokslauti prieš vyraujančią moralę. Ne, veikiau priešingai. Stoicizmas individą mokė tapti lygiu dievams,
mokė autarkijos ir indiferentiškai, kaip dievai, atlaikyti likimo smūgius. Stoikas turėjo paklusti socialiniams
vaidmenims tik tais atvejais, kai jie derėjo su autarkijos
siekiu ir ne mažiau natūralia simpatija, kuri kiekvieną žmogų akina domėtis panašiais į save. Tai dažniau
baigdavosi politinių ir šeimos institutų kritika, ir taip
buvo iš pat pradžių. Tačiau stoicizmas buvo savo paties
sėkmės tarp išsilavinusių turtingų ir galingų asmenų
auka, ir tapo mokslinga vyraujančios moralės versija.
Nutolo laikai, kai stoikai spekuliavo apie grožio troškimą ir meilę berniukams.

NAUJOSIOS MORALĖS TRIUMFAS ROMOJE
Be šio voliuntaristinio konformizmo, kuriuo tapo stoicizmas, būta ir autentiškesnio glaudaus stoicizmo ir
naujosios vedybinės moralės ryšio. Pastaroji moralė
reiškė jau ne nuolankų tam tikrų vedybinių pareigų
vykdymą, bet siektiną idealios poros gyvenimą, kurį turinti nuolat kurstyti draugystė, ir jos visiškai pakanka
pareigoms apibrėžti. Tačiau stoicizmas buvo moralinės
autonomijos, racionalaus individo, kuris nuolat dėmesingai stebi visas gyvenimo kelio detales, savarankiško
pilotažo doktrina.
Iš čia kyla dvi pasekmės. Dėl stoikų konformizmo
santuokos institutas bus perimtas su visu atitinkamu
griežtumu. Stoicizmas šį institutą padarys net sudėtingesnį, nes pagal jį reikalaujama, kad sutuoktiniai kontroliuotų menkiausius savo judesius ir kad prieš atsiduodami geismui įrodytų, jog geismas paremtas protu.
Instituto išsaugojimas: svetimoterystė yra vagystė,
taip mokė graikų filosofas Epiktetas. Pagrobti iš savo
artimo žmoną yra taip pat nedelikatu, kaip prie stalo
valgyti iš savo kaimynui patiektos lėkštės. Seneka kalbėjo, kad santuoka yra įsipareigojimų mainai: galbūt
nevienodų, veikiau jau skirtingų, kurių esmė žmonai –
būti paklusniai. II a. Markas Aurelijus, imperatorius
stoikas, džiaugėsi, kad imperatorienė „yra tokia klusni
žmona“. Kadangi abu sutuoktiniai yra moraliniai sub
jektai, o sutartis abipusė, tai vyro svetimoteriavimas
laikomas tokiu pat sunkiu dalyku kaip ir moters neištikimybė (tai priešinga senajai moralei, pagal kurią
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nusižengimai buvo vertinami ne lyginant su moraliniu
idealu, o su pilietine tikrove, kurioje buvo įtvirtintas
vyrų pranašumas).
Instituto apsunkinimas: kadangi santuoka yra draugystė, sutuoktiniai mylėtis turi tik tam, kad susilauktų
vaikų, ir vienas kito per daug nemyluoti, su žmona nedera elgtis taip, kaip su paprasta meiluže, tikina Seneka (kurį vėliau pritardamas cituos šv. Jeronimas). Senekos giminaitis Lukanas šiai nuomonei taip pat pritarė.
Jis parašė vieną epopėją, kuri yra tarytum istorinis romanas. Joje savitai aprašomas pilietinis karas tarp Cezario ir Pompėjaus. Lukianas vaizduoja, kaip Katonas,
tikras stoikas, atsisveikina su savo žmona (ta pačia,
kuri, kaip rašėme anksčiau, buvo trumpam paskolinta
draugui) prieš išvykdamas į karą. Tokio išsiskyrimo išvakarėse jie nesimyli. Lukanas pasirūpina tai pabrėžti
ir šiuo klausimu išdėstyti doktrininę reikalo reikšmę.
Pats Pompėjus, laikytinas iškilniu žmogumi, išsiskirdamas su žmona su ja nesimyli. Ir jis nėra stoikas.
Galiausiai, dalyko esmė yra ne tiek asketika, kiek
racionalumas. Protas klausia: „kam tai daryti?“ Jo planuojančiam racionalumui klausimas „galų gale, o kodėl
to nepadarius?“ nedera. Tad stoiškas planavimas yra
apgaulingai panašus su krikščioniška askeze.
Matyti, kad neįmanoma samprotauti glaustai ir priešpriešinti pagonybės moralės krikščioniškajai moralei.
Tikrieji pertrūkiai pasireiškia kitur – tarp vedybinių
pareigų moralės ir „įvidujintos“ poros moralės. O pastaroji, gimusi nežinia kaip, yra bendra pagonybei – nuo
pat 100 m. po Kr. – ir daliai stoicizmo paveiktos krikščionybės. Vėlyvosios pagoniškos moralės ir beveik visos
krikščioniškos moralės tapatumas nereiškia, kad pagonybė ir krikščionybė susipainioja; jis parodo jų lakumą.
Nedera mąstyti perdirbimo-perėmimo struktūromis,
bet reikia jas išnarstyti ir iš vidaus pamatyti, kaip veikia smulkesni mechanizmai, kurie neatitinka tradicinių šablonų.
Maža to, moralės nedera suvesti į tai, kas pagal ją
nurodoma daryti. Tam tikru metu ir pagonys, ir krikščionys sakė: „mylėkitės tik tada, kai norite susilaukti
vaikų“. Tačiau šis raginimas turi nevienodas pasekmes:
jos priklauso nuo to, ar jį teigia išminties doktrina kaip
patarimą laisvai sprendžiantiems individams, kurio
šie paklausys, jei bus įtikinti, ar visagalė Bažnyčia, siekianti valdyti žmonių sąžines dėl pergalės anapusybėje,
ir kuri baudžiasi nustatyti visiems žmonėms taikytiną
įstatymą, nepriklausomai nuo to, ar jie yra dėl to įsitikinę, ar ne.
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Tiesa, išimtis ir lygybė:
tolerancijos galimumo problema
Laurynas Peluritis

Nuo 1995 m. lapkričio 16 d. UNESCO iniciatyva pasaulyje minima tolerancijos diena1. Šie metai – ne išimtis, taip pat ir pasauliniams švietimo reikalams neabejingoje Lietuvoje. Tik kas šitaip yra minima? Kas
turi atsidurti mūsų dėmesio centre? Ta proga lapkričio
14 d. Kaune skaitytoje viešoje paskaitoje „‘Toleruokite
mus...’ / Ačiū, ne! Tolerancija kaip galios santykis...“
Nida Vasiliauskaitė iškėlė klausimą apie tolerancijos
kaip santykio ir sąvokos reikalingumą2. Vasiliauskaitė
pradėjo nuo žodžio apsibrėžimo ir apvalymo nuo perteklinių reikšmių, apžvelgė svarbiausias istoriškai susiklosčiusias sampratas. Tačiau sumanymas buvo – iš
esmės užklausti apie tolerancijos vertę ir prasmę.
Tolerancijos dienos proga skaityta kritiška paskaita akivaizdžiai parodė tolerancijos diskursą ištikusią
krizę. Ir tai nėra vien ideologinių kovų ar sąvokos vartojimo (painiojant su indiferentiškumu, pagarba, atvirumu, priėmimu ar lygybe) problema. Net ir nuskutus
perteklines reikšmes nuo sąvokos, tolerancija išlieka
apgaubta neaiškumo skraiste. Akivaizdu, kad problema
yra ne tik žodžiai, tačiau ir jais įvardijamų reiškinių sudėtingumas. Taigi reikia kalbėti ne tik apie tolerancijos
sąvoką ir jos istoriją3, bet užklausti apie pačias tolerancijos galimybės sąlygas.
Toleravimas visuomet yra išimties darymas, o tolerancija – išimties būklė4. Tik suvokus tai, galima kokia
nors pakentimo analizė. Čia iš karto susiduriame su
tuo, ką galima pavadinti tiesos ir tolerancijos įtampa.
Šią problemą galima formuluoti kaip klausimą: kuo
remdamiesi mes darome išimtį ir toleruojame tai, ką
laikome nepriimtinu, netinkamu ar blogu? Tai esminga
kalbant apie tolerancijos įmanomumą. Bet kas yra tolerancija, – jau ne kaip sąvoka, o kaip santykis?
1
Šia proga priimtą Tolerancijos principų deklaraciją žr.: http://www.
unesco.org/cpp/uk/declarations/tolerance.pdf.
2
Paskaitos vaizdo įrašą galima rasti: https://www.youtube.com/
watch?v=h9Pr_Vlg68w.
3
Šiuo požiūriu autorius jau yra išdėstęs savo samprotavimus: Laurynas Peluritis, „Kaip ežiukas pasiklydo rūke, arba Kodėl reikia (nebe)kalbėti apie toleranciją?“, in: NŽ-A, 2013, Nr. 2, p. 113–119.
4
Tolerancija čia apibrėžiama negatyviai, t. y. kaip pakanta, susilai-
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Tolerancija kaip dorybė,
vertybė ar principas?
Bernardas Williamsas yra parašęs vieną įdomiausių
tekstų apie toleranciją kaip santykį, kur aptaria skirtingoms grupėms žmonių sugyventi leidžiančią praktiką,
kartu atkreipdamas dėmesį į tokios praktikos prielaidų prieštaringumą: „Toleruoti yra sudėtinga tuo, jog
tuo pat metu tolerancija atrodo ir būtina, ir negalima.
Ji būtina, kur skirtingos grupės turi konfliktuojančius
įsitikinimus – moralinius, politinius arba religinius –
ir yra suvokiama, kad sugyvenimui kartu nesti alternatyvos, tiksliau sakant, jokios alternatyvos, išskyrus
ginkluotą konfliktą, kuris neišspręstų jų nesutarimų ir
sukeltų nesibaigiančias kančias. Tokios yra aplinkybės,
kuriomis tolerancija yra būtina. Bet tomis pat aplinkybėmis tolerancija taip pat gali atrodyti neįmanoma“5.
Be to, Williamsas pastebi, kad tolerancijos kaip politinio principo įtvirtinimas individų santykiuose dažniausiai virsta indiferentiškumu, o ne dorybe. Tačiau teorinius tolerancijos komplikuotumus jam vis vien atsveria
praktiniai jos (kad ir kokia ji būtų) vaisiai – skirtingų kultūrų, tikėjimų, rasių ar seksualinių preferencijų
žmonių taikus sugyvenimas.
Tiesa, Williamsui būtų galima prikišti, kad toleranciją jis painioja su indiferentiškumu, mat tai skirtingos
nuostatos – pakęsti kitamintį ar kitos rasės atstovą ir
būti jam abejingam nėra tas pats. Tolerancija yra asimetrinis galios santykis: stiprusis toleruoja silpną (vergas netoleruoja pono, jis yra vergas, o štai ponas vergą
toleruoti gali), dauguma toleruoja mažumą. Žinoma,
dar galima kalbėti apie situaciją, kurioje dvi ar daugiau
apylygių grupių pakenčia viena kitą.
kymas nuo veiksmo, visų pirma moraliai ar politiškai nepriimtinų individų ar reiškinių atžvilgiu. Tolerancija nėra savaime pakankama, jai
visuomet reikia papildomo pagrindimo, mat joje a priori neslypi joks
turinys, kas turi ar neturi būti toleruojama.
5
Bernard Williams, „Toleration: An Imbossible Virtue?“, in: David
Heyd (ed.), Toleration: An Elusive Virtue, Princeton: Princeton University Press, 1996, p. 18.
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Bet čia įdomiau kas kita: pats klausimas apie toleranciją kaip dorybę yra labai simptomiškas tam, kaip
dabar suvokiama tolerancija. Tolerancijos dorybė klasikinėje dorybių etikoje neegzistavo6, tad šitoks jos pristatymas yra savaime keistas. Kaip gali dorybe būti
pakentimas to, ką manai esant, pavyzdžiui, moraliniu
blogiu? Drąsa, išmintis, teisingumas, saikingumas klasikinėje dorybių etikoje visuomet buvo geras dalykas.
Jos atstovams atrodytų nesuprantama, jeigu, pavyzdžiui, drąsa vienais atvejais būtų gera ir skatintina, o
kitais – žalinga. Drąsa visuomet yra gera, dėl šios priežasties ji ir yra dorybė. Be abejonės, visuomet išlieka
interpretacinė problema, kas vienoje ar kitoje situacijoje esti bailumas ir beatodairiškumas, o kas – drąsa.
Tačiau su tolerancija yra kitaip. Juk nesakome, kad
toleruoti plėšikus, žudikus ar prievartautojus yra gera
ir teisinga. Lygiai taip pat kreivai žiūrėtume į žmones,
kurie toleruoja, tarkime, žydus, nes pagrįstai įtarsime
juos esant antisemitais. Antisemitizmas, – ir čia nėra
reikalo įrodinėti kodėl, – yra moralinis blogis ir klaida.
O tiems, kurie nėra antisemitai, žydų atžvilgiu tolerancijos „dorybė“ nėra reikalinga.
Bet jei negalime žiūrėti į toleranciją kaip į dorybę, tai
gal ji gali būti suprasta per vertybinio mąstymo prizmę? Ar tolerancija yra nelygstama vertybė? Ar ji išvis
gali būti laikoma vertybe? Akivaizdu, kad savaime tolerancija nėra ir negali būti vertybė (dėl minėtos turinio stokos). Tolerancija nėra absoliuti arba besąlygiška
vertybė, mat negali įgyti nelygstamos formos – ne visais
atvejais tolerancija bus gėris, pavyzdžiui, smurto prieš
nekaltus žmones toleravimas nėra vertingas. Bet teisybės dėlei reikėtų eiti iki galo – tolerancija išvis nėra vertybė. Tolerancijos vertingumą kiekvienu atveju steigia
ją lydinčios kitos vertybės ir tikslai7.
Sunku įsivaizduoti toleranciją ir kaip moralinę maksimą. Tolerancija yra dar tuštesnė nei visiškai formalus
Kanto kategorinis imperatyvas – ji ne tik neturi jokio
savarankiško turinio, tačiau ir apskritai išreiškia tik
grynai negatyvią nuostatą, susilaikymą. Jos turiningumas pasireiškia nebent tuo, kad nurodo į negatyvias
emocijas, psichologinį, etinį, politinį, estetinį neprielankumą toleruojamo objekto atžvilgiu. Keblu suformuluoti moralinį tolerancijos imperatyvą. Pavyzdžiui, „visada
toleruok kitaminčius“? Tai absurdiška formuluotė, mat

vargu ar patartina toleruoti, tarkime, teroristinei veik
lai angažuotus komunistus arba anarchistus.
Painiavos į kalbą apie toleranciją įneša ir skirtumas
tarp to, ką būtų galima pavadinti vieša (visuomenine,
socialine, politine visos bendruomenės) ir ką – asmenine tolerancija8. Tolerancija dažnai tuo pat metu suvokiama ir kaip visuomeninis principas, ir kaip asmeninis
imperatyvas. Apskritai priimta manyti, kad tolerancija
yra vienas pamatinių moderniosios demokratinės valstybės bruožų. Ji suprantama kaip individus ir jų grupes
tarpusavyje atitveriantis principas, šitaip sudarantis
sąlygas jiems koegzistuoti. Tačiau tokia samprata atrodo abejotina. Ar nebus taip, kad tolerancija iš tiesų yra
sąvoka, nustojusi esminio aktualumo? Galbūt vietoje
jos jau seniai veikia visai kiti principai? Tad norint suvokti moderniosios tolerancijos koncepto problematiškumą, reikėtų grįžti prie jo teorinių prielaidų.
Tam gali pagelbėti peržiūrėjimas vieno svarbiausių
politinės minties tekstų moderniojoje Vakarų istorijoje – Johno Locke’o (1632–1704) pirmojo Laiško apie
toleranciją9.

6
Tiesa, stoikai žinojo toleranciją kaip tam tikrą būdo dorybę, padedančią ištverti sunkumus, tačiau jiems tai nebuvo politine ar socialine
prasme aktuali savybė. Žinoma, galima pastebėti, kad tokios dorybės
kaip susitvardymas arba išmintis gali padėti būti tolerantiškam – susitvardymo dorybė laiduoja galimybę save apriboti, o išmintis leidžia
brėžti tolerancijos ribas.
7
Kritiškai pažvelgti į toleranciją kaip į vertybę šio straipsnio autorių
paskatino Alvydo Jokubaičio knyga Vertybių tironija ir politika ir Lauryno Adomaičio šios knygos recenzija. Ypač pastarojoje pateikta metafizinė vertybių analitika nuskaidrino tolerancijos kaip vertybės negalimumą: Alvydas Jokubaitis, Vertybių tironija ir politika, Vilnius: Vilniaus

universiteto leidykla, 2012; Laurynas Adomaitis, „Begalybė, moralė ir
politika“, in: Knygų aidai, 2013, Nr. 4, p. 43–48.
8
Į šią skirtį dėmesį atkreipia: Michel J. Mayer, „Two Forms of Toleration“, in: Journal of Social Philosophy, 2002, t. 33, Nr. 4, p. 548–562.
9
Iš viso buvo keturi laiškai apie toleranciją (1689, 1690, 1692 ir
1704 m.), į lietuvių kalbą išverstas tik pirmasis, tačiau jame iš esmės išdėstoma visa Locke’o pozicija ir prielaidos, o vėlesni trys tėra jo argumentų paaiškinimai kritikams arba oponentams, tad ir šiame tekste bus
apsiribojama pirmuoju laišku; žr. John Locke, „Laiškas apie toleranciją“,
in: Romanas Plečkaitis, Tolerancija, Vilnius: Pradai, 1998.
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Tolerancijos galimybės sąlygos
pagal Locke’ą: tolerancija kaip
reliatyvizmas
Nors Locke’as kalbėjo apie religinę toleranciją, kuri
dabar esti praradusi aktualumą, tačiau esminga tai,
kaip jis išsprendžia tolerancijos pagrindimo problemą.
Toleranciją jis įtvirtina paradoksaliu būdu – panaikindamas patį toleravimo poreikį. Apmąstant Locke’o
laiško prasmę, visų pirma į akis krenta iš valstybės ir
Bažnyčios atskyrimo išplaukiantis moralės (bent jau
tiek, kiek ji įtvirtinta įstatymu) ir religijos atskyrimas.
Religija akcentuoja individualų egzistencinį apsisprendimą, asmeninį pamaldumą bei susirūpinimą savo sielos išganymu ir niekada iki galo kitiems neperteikiamą religinę patirtį. Tuo tarpu moralė, kadangi liečia
tarpusavio sugyvenimo taisykles, bent jau svarbiausiais elementais patenka į „pilietinių gėrių“ klasę (visų
pirma turėta omenyje gyvybė, laisvė, kūno vientisumas, turto neliečiamybė), todėl turi būti kontroliuojama valstybės. Bet tokiu atveju moralinis žinojimas turi
būti visiškai racionalus, visuotinis, būtinas ir visiems
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prieinamas (dabar tai labai abejotina tezė). Atkreiptinas dėmesys, kad Locke’ui nekyla mintis kalbėti apie
toleranciją visuomeninės tvarkos ir moralės klausimų
sferoje.
Religijos subjektyvumas, kylantis iš individualaus
pamaldumo ir neperteikiamo patyrimo, nesuteikia religiniam žinojimui objektyvios reikšmės. Tačiau ten, kur
etikoje yra galimas objektyvus žinojimas, tolerancijos
negali būti. Iš Locke’o samprotavimo išplaukia, kad
taiką užtikrinančią toleranciją laiduoja reliatyvizmas,
o štai netolerancija yra sietina su žinojimu. Jis iš esmės
panaikina toleranciją kaip išimtį. Kadangi religijoje negali būti jokio žinojimo, Locke’as teigia, kad tai panaikina ir prielaidas kilti bet kokiam konfliktui religiniu
pagrindu.
Svarbu pastebėti – Locke’as mano, kad, griežtai tariant, moralinė tolerancija yra negalima: arba konkrečiu atveju yra moralinė tiesa ir ji turi būti įtvirtinta,
arba jos nėra ir todėl atvejis gali būti klasifikuojamas
kaip liečiantis tik moraliai neutralius dalykus (jis apskritai laikėsi pozicijos, kad moralinės tiesos gali būti
racionaliai dedukuojamos lygiai kaip matematinės). Reliatyvizmas panaikina ir toleravimo kaip valingo akto
būtinybę, mat ten, kur nebėra jokios tiesos, negali būti
ir santykio asimetrijos. Mėginimas toleranciją paversti aiškiai apibrėžtu, racionaliu ir įstatymais įtvirtintu
principu ją praryja, o jos vieton atsistoja lygybės idėja.
Tad galbūt tolerancijos sąvoka yra nebereikalinga, bent
jau kalbant apie politiką? Locke’o „tolerancija“ kaip racionalizuota taisyklė ar principas pati save anihiliuoja.
Tiesa ir teisingumas, lygybė prieš įstatymą panaikina
toleranciją. Jeigu iki tol suverenas, pakęsdamas tuos,
kurie, jo manymu, yra neteisūs, būdavo tolerantiškas,
tai dabar suverenas tampa abejingas.
Čia akivaizdžiai įsivėlusi painiava. Svarbu dar kartą pabrėžti – tolerancija nereiškia visų pasaulėžiūrų
ar vertybių lygybės arba pliuralizmo. Nes jei visos pasaulėžiūros yra lygios, tai nėra ką toleruoti. Tolerancija
neliepia atsisakyti įsitikinimo savo teisumu, tiesos asmeniniu lygmeniu, tačiau sustabdo pretenzijas tą tiesą
prievarta primesti kitiems. Tolerancija kaip specifinis
santykis yra įmanoma tik tuomet, kai pretenzija į tiesą
ir teisumą paliekama, tačiau aukštesne vertybe laikoma pilietinė taika arba piliečių gyvybės.
Žinoma, Locke’as vienareikšmiškai neatsako į klausimą: kas yra tiesos instancija? Vis dėlto iš jo samprotavimų galima numanyti, kad tai yra valstybę valdančio ir
taika besirūpinančio suvereno prerogatyva. Valstybės
pusėje – tiesa, o Bažnyčios – nuomonė. Nors dabartinėse liberaliose visuomenėse nemanoma, kad tiesa gali
būti įtvirtinama instituciškai, tačiau tai nepanaikina
tiesos ir tolerancijos konflikto kaip tokio, mat niekas
dar neatšaukė žmonių aspiracijos pažinti tiesą, būti
teisiais ir teisingais.
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Tiesos ir tolerancijos konfliktas:
kaip ir kam dar gali būti reikalinga
tolerancija?
Bijantiems tiesos kaip priespaudos šaltinio norisi užduoti kiek kitokį klausimą: jei tolerancija ir tiesa yra
nesuderinamos, galbūt tiesos išvis reikėtų atsisakyti?
Tiesos vardu vykdytų nežmoniškų žiaurumų sąrašas
yra labai ilgas: racionalizmo epochą vainikuoja Didžioji
Prancūzijos revoliucija, kurios metu buvo žiauriai nužudyti tūkstančiai tų, kurie buvo „neteisūs“, t. y. turėjo
kitą nuomonę (kilmę, gyvenseną), XX a. totalitariniai
režimai taip pat žudė prisidengdami tiesos vardu. Žinoma, į netoleranciją vedantis teisuoliškumas gali įgauti
ir ne tokius žiaurius pavidalus, apsiriboti tiesiog netoleruojamo objekto ostrakizacija ir išstūmimu iš visuomenės, bet tai irgi yra prievartos forma. Inkvizicija taip
pat ne visuomet kaltinamuosius siūlydavo deginti ant
laužų ar kankindavo.
Iš čia ir kyla įdomi, bet iliuzinė pagunda – atsisakyti
pretenzijos į tiesą ir teisumą ir taip išspręsti tiesos ir
tolerancijos įtampą. Jeigu teisuoliškas nusistatymas
kartais veda prie protu nesuvokiamų žiaurumų, tai reikia atsisakyti tiesos. Užuot taisę save ir iš tikrųjų tapę
teisūs, mes apsisprendžiame išvis nebūti teisūs, taip
tikėdamiesi tapti tolerantiškesniais ir atviresniais. Bet
tokia pozicija yra vidujai prieštaringa: tiesos pakeitimas
reliatyvizmu panaikina ir tolerancijos būtinybę. Visiškai subjektyvizuoti moralę galima tik tais klausimais,
kuriais individas nesantykiauja su visuomene. Pretenzijų į moralinę tiesą suspendavimas turėtų reikšti ir,
pavyzdžiui, universalių žmogaus teisių atsisakymą. Tai
dramatiška šiuolaikinės liberalios demokratijos aporija.
Tiesos ir teisumo atsisakymas vestų ne tik prie didesnės laisvės, bet ir prie tam tikrų nepatogumų. Moralėje,
visuomeninėse normose tiesos, kad ir iš kur ji kiltų, visiškai atsisakyti neįmanoma, nes tai turėtų destruktyvių pasekmių. Nors galima diskutuoti, kas kelia grėsmę
visuomenei, o kas – ne, kokia norma visuomeniniam
gyvenimui yra tikrai reikalinga, o kokia yra tik nepagrįsti prietarai, bet reikalingos ir įtvirtintos tiesos. Dar
Leibnizas suprato, kad galiausiai už kiekvieno žinojimo stovi tikėjimas bent jau pradinėmis prielaidomis,
tad protas nuosekliai gali suabejoti absoliučiai viskuo
ir galiausiai nieko nepatvirtinti.
Pats teiginys, kad tiesa ir tolerancija esti tarpusavyje sunkiai suderinamos, veda prie klausimo: kas šiuo
atveju yra vadinama tiesa ir iš kur ji kyla? Locke’as
daugiausia kalba apie moralinę, universalią, racionalią
ir kiekvienam prieinamą tiesą. Tačiau taip pat galima
kalbėti ir apie įvairias socialines, konvencines, žemiausio rango tiesas, nes jos kyla arba iš sutarimo, arba iš
tradicijos ir niekuomet nėra iki galo racionaliai pagrindžiamos. Kaip yra su tokiomis tiesomis – istoriškai su-
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siklosčiusiomis socialinėmis normomis? Jeigu kas nors
yra priimama kaip tiesa, tai apie toleranciją kalbėti ir
nederėtų. Tiesiog tokiu atveju dėl didesnės gerovės toleruojamas tam tikras netiesos laipsnis. Tikra tolerancija,
suprasta negatyviai, laiduoja tai, kad netgi tikra tiesa
dėl didesnės visuomenės gerovės nepradės būti primetama jėga. Tai utilitaristinis argumentas už toleranciją, bet jis iš esmės atitinka ir viduramžišką pakantumo
nuostatą. Pagal ją, idant būtų išvengta didesnės blogybės, turi būti pakenčiama ir klaidinga pozicija. Vertybine hierarchija pagrįstas diskursas įtvirtina svarbų
principą: žudyti (ir ne tik) dėl tiesos neverta. Piliečių
ar apskritai žmonių gyvybė ir laisvė (žinoma, ne visuomet) turi būti aukščiau už tiesą. Klystantysis visuomet
turi viltį pats pasitaisyti, o giljotina ar kalėjimas tikrai
nėra svariausi argumentai proto atžvilgiu. Kitų gyvybės
ir visuomenės harmonijos išsaugojimas apskritai yra
būtina debatų apie tiesą ir klaidą sąlyga. Tiesa veikiau
duoda sankciją, įpareigojimą ją skelbti (tam ir reikalinga viešoji erdvė, kad mes galėtume savąsias tiesas komunikuoti kitiems ir jas patikrinti). Ir galiausiai, nors
tiesa yra absoliuti vertybė, tačiau žmogaus pažintiniai
gebėjimai nėra tokie, kokius turi absoliutas. Dėl savo
netobulumo mes niekada negalime žinoti, ar tai tikrai
yra tiesa.
Atrodo, kad visuomenei reikalinga ir tolerancija, ir
ją laiduojanti vertybinė hierarchija. Kiek mėgdžiojant
Carlą Schmittą10, galima sakyti, kad reikia toleruoti
kitaminčius, bet taip pat reikia turėti ribą, už kurios
netoleruojami egzistencinę grėsmę mūsų vertybėms ir
politinei santvarkai keliantys individai ar jų grupės.
Veimaro respublikos klaida buvo komunistų ir ypač
nacionalsocialistų toleravimas.
Bet čia galima probleminį klausimą apsukti kita puse:
ar apskritai šiuolaikinė teisinė valstybė yra suderinama su tolerancija? Mat ten, kur susiduria teisė ir tolerancija, pastaroji tampa nebereikalinga. Jei valstybė
užtikrina piliečių teises, lygybę prieš įstatymus, pati
tolerancijos sąvoka yra beprasmė: religinių mažumų
pakęsti nereikia, nes jas (apibrėždamas) gina įstatymas, o kriminalinių mažumų pakęsti nevalia, nes taip
pažeistume (jas ir apibrėžiantį) įstatymą. Lygybės sąlygomis tolerancijos tiesiog nebereikia, nes ji numano
galios asimetriją tarp to, toleruojančiojo ir toleruojamojo. Religinių kovų kontekste tolerancija iš esmės reiškė valingą suvereno toleravimą tų, kuriems nepritarė,
kurie nepriklausė valstybinei Bažnyčiai. Tolerancija
yra išimtis, ir ji yra steigiama valinga suvereno veikla.
O išimtis galėjo būti taikoma tik toms būklėms, kurių
nereguliavo įprastai galiojančios teisinės normos. Ribos
pasireikšti suvereno tolerancijai šiandien yra stipriai

pakitusios, lyginant su Viduramžiais ar absoliutinėmis Naujųjų amžių monarchijomis. Žinoma, tolerancijos klausimas valstybiniu lygmeniu nūnai gali įgyti
naujų perspektyvų, kai kalbama apie multikultūrinę
visuomenę, kurioje gyvena netgi kardinaliai skirtingų
kultūrų, religijų ir įsitikinimų atstovai. Tačiau tolerancijos kaip išimties įvedime savyje slypi daug pavojų tam, kas vadinama atvira visuomene. Kaip taikliai
pastebi Davidas Heydas, niekas šiais laikais nemano,
kad reikia toleruoti, pavyzdžiui, juodaodžius, nes rasizmas ir agresyvus elgesys rasiniu pagrindu apskritai yra visiškai nepriimtini. Šiuolaikinėje liberalioje
demokratijoje nėra tikimasi, kad gali kilti koks nors
agresyvus elgesys jų atžvilgiu. Pliuralistinė visuomenė
naikina negatyviai suvoktos tolerancijos poreikį. Tolerancijos sąvokai jos pirmine reikšme, anot Heydo,
iškilo grėsmė, mat dabartinis tolerancijos suvokimas
tapo artimesnis atvirumui, heterogeniškumui ar net
indiferentiškumui11.

10
Žr. Carl Shmitt, Politinė teologija, iš vokiečių kalbos vertė Antanas
Gailius, Vilnius: Versus aureus, 2014.

11
David Heyd, „Introduction“, in: David Heyd (ed.), Toleration: An
Elusive Virtue, 1996, p. 3–4.

40

Vietoj išvadų
Akivaizdu, kad iškyla ir lieka neatsakytas rimtas
klausimas, ar šiuolaikinėje liberalioje visuomenėje tolerancija apskritai egzistuoja. Kultūrinė (pavyzdžiui,
eglučių puošimo prieš Kalėdas) tolerancija yra gerokai
problemiškesnė ne tik dėl politinio korektiškumo sąjūdžio keliamų insinuacijų, tačiau ir dėl savo sąsajų su
viešosios tvarkos įstatymais ir vyraujančiomis tradicijomis, vertybėmis ir papročiais. Taigi jei toleruojame, turime rinktis vieną iš dviejų variantų: 1) mūsų nuomonė
yra kitokia nei kito, tačiau jai lygiavertė; 2) mūsų nuomonė yra (objektyviai) teisinga, o kito – ne, bet mes jį
pakenčiame. Jeigu pasirenkame antrajį variantą, kyla
klausimas: ar toleruojame kito nuomonę dėl visuomeninės harmonijos ir taikos, ar dėl to, kad patys savo
nuomonę laikome (subjektyviai) abejotina? Jeigu teisingas antrasis variantas, tai turime klausti toliau: ar
mes turime atsisakyti savo autentiškumo ir nuomonės,
kad kitas būtų toleruojamas? Žvelgiant į dabartines tolerancijos realijas, akivaizdžiai siūlosi trys galimi atsakymo variantai: 1) kito poziciją laikome aukštesne už
savo ir atsisakome savo pozicijos dėl tokios „tolerancijos“ (nors tiksliau tai būtų vadinti kito privilegijavimu);
2) sulyginame visas nuomones ir reikalaujame, kad ir
kiti laikytųsi to paties (iš to seka „netolerancija netolerantiškiems“ principas); 3) tolerancija kaip pakanta ir
išmintis tikrąja to žodžio prasme.
Autorius tikisi, kad jo svarstybos įtikinamai parodė
pirmų dviejų atsakymo variantų prieštaringumą. Bet
žvelgiant į juos, nebeturėtų stebinti įvairūs reikala-
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vimai dėl tolerancijos iš viešumos pašalinti kalėdines
eglutes ar krikščioniškus simbolius, kurie neva gali
įskaudinti, pavyzdžiui, musulmonus. Trečiuoju tolerancijos variantu besivadovaujantis individas šią situaciją
vertintų visiškai kitaip: „Musulmonai gali švęsti ramadaną, jei tai netrukdo visuomenei taikingai gyventi,
bet visiškai nežadu atsižvelgti į tai, ar jiems nepatinka
elgutė. Ir man visiškai nesvarbu, ar musulmonas nori
mane toleruoti. Mano laisvės ir teisės yra lygiai taip pat
ginamos įstatymo“. Tai būtų tikrasis išimties darymas,
bet kiek šiuolaikinėje liberalioje demokratijoje toks požiūris dar yra įmanomas?
Akivaizdu, kad tolerancija visuomeniniame gyvenime yra nustojusi tokios substancialios reikšmės, kokios
būta kadaise, palikdama tik tuščią kiautą, po kuriuo
tegali slėptis įvairios ideologinės manipuliacijos. Vienintelė galimybė tolerancijai sugrįžti – labai aiškių vertybinių hierarchijų ir labai hierarchizuotos visuomenės
sugrįžimas. Vargu ar tokia vizija sužavėtų šiuolaikinius

liberalus. Taigi tolerancija iš tiesų esti visiškai išstumta
kaip politinis principas.
Tiesa, vis dar lieka erdvės kalbėti apie toleranciją
kaip visiškai subjektyvų asmeninį santykį, t. y. kaip pakantumą tam, kam nepritari, bjauriesi ir pan. Vis dėlto
abejotina, kiek toks su subjektyviomis individų jausenomis susietas kalbėjimas gali būti svarbus politiniame-visuomeniniame diskurse. Asmeninės tolerancijos
aktai išvis yra sunkiai pastebimi, o štai netolerancijos
nusikalstamos išraiškos, nors yra pastebimos, yra baudžiamos pagal įstatymą. Tiesa, galima būtų svarstyti,
ar netolerancija yra sunkinanti nusikaltimo aplinkybė,
tačiau iš esmės teisiama ne už netoleranciją, o už padarytą nusikaltimą netoleruojamo objekto atžvilgiu. Tad
netolerancija pati savaime negali būti laikoma nusikalstama, nors gali būti traktuojama kaip potencialiai
pavojinga nuostata.
Privačios tolerancijos kontekste yra įdomus ir kitas
klausimas: ar valstybė gali įsakyti asmeninę toleranci-

Eglė Vertelkaitė. Stalas. 2009. Ofortas, mišri technika

naujasis židinys-aidai 2014 / 8

41

Laurynas Peluritis

ją? Ar gali valstybinė ir visuomeninė tolerancija sugrįžti tokiu pavidalu? Argi tai nebūtų ideologinis diktatas?
Turbūt. Žinoma, galima apeliuoti į visuomenės švietimo
ir ugdymo idėjas, bet tai nekeičia tokio diktato esmės.
Tai primena Schmitto pastebėjimą apie iš esmės dar
Apšvietoje iškilusį demokratinės visuomenės kūrimo
paradoksą: demokratiją kurti arba ugdyti gali tekti ir
visiškai nedemokratiškomis priemonėmis, daugumą
priverčiant būti demokratiškais12. Prie tos pačios prob
lematikos galima dar pridėti tai, kad demokratinėje visuomenėje įmanoma įsivaizduoti demokratišku būdu į
valdžią ateinančius labai netolerantiškus kai kurioms
visuomenės grupėms politikus, kurie apeitų toleranci12
Carl Schmitt, The Crisis of Parliamentary Democracy, Cambridge,
Massachusetts and London: MIT Press, 2000, p. 26–27.

jos ir įstatymo viršenybės nesuderinamumą, priimdami
prieš tas grupes nukreiptus įstatymus.
Bet kuriuo atveju dabartinis kalbėjimas apie toleranciją yra įpuolęs į sunkiai išsprendžiamų aporijų
pinkles. Tiesos ir tolerancijos santykis dialektiškas:
pretenzijų į tiesą atsisakantis skepticizmas ir juo grįstas pliuralizmas akivaizdžiai naikina toleravimo reikalingumą, tačiau ir tiesos subuvimas su tolerancija
esti problemiškas. Tai ne vien teorinė, bet ir politinės
praktikos problema. Klausimas apie tolerancijos sąvokos reikalingumą lieka atviras, mat ir tolerancijos
kaip santykio vieta šiuolaikinėje Vakarų visuomenėje yra miglota. Tai nerimą kelianti būklė, nes sunku
pamatyti ribą, už kurios visuomenė gali turėti nebe
toleruoti, tačiau jau gintis nuo agresyvių ir pavojingų
mažumų.

Tomas Vaiseta

Nuobodulio visuomenė
kasdienybė ir ideologija
vėlyvuoju sovietmečiu (1964–1984)
Gyvenimui vėlyvuoju sovietmečiu pažinti neužtenka politinės
ir ekonominės istorijos. Nepastebima ir sunkiai apčiuopiama
kasdienybė gali atverti naują ir netikėtą 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 interpretaciją istorikas Tomas Vaiseta monografijoje
bando sugaudyti šią lakią tikrovę ir paaiškinti, kaip sovietinė
ideologija veikė kasdienį gyvenimą. Neįprastas žiūros kampas
jam leido prieiti prie tų temų, kurios iki šiol lietuviškoje
sovietinės okupacijos metams skirtoje istoriografijoje
mažai ar visai nebuvo gvildentos: viešoji erdvė ir paslapties
kultūra, skaitymas ir bibliotekos, sovietinė satyra, skundų
pasaulis, darbo etika, veltėdystė ir demonstracijos. „Istorijoje
nepastebima kasdienybė pasirodė esanti stipresnė už „istorijos
kūrėją“ – ideologiją“, – rašo autorius.
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XIX a. paliko pačias giliausias žymes Europos kulinarinėje literatūroje. Tai buvo šio žanro suklestėjimo ir
kartu visuotinio skonio transformacijos amžius Europoje. Puikus skonis demokratizavosi, tapo pasiekiamas
visiems, negailintiems lėšų šiam malonumui. Tuo pat
metu jis tapo bendruomeniškesniu – žemyno mastu
koegzistavo beveik vieninga „aukštoji virtuvė“ ir naujoviškos, ją savaip mėgdžiojančios, bet kartu ir save kuriančios tautinės virtuvės.
Lietuvos ir kitų draugiškų SSRS respublikų virtuves sovietinės ideologijos ribose interpretavęs Viljamas
Pochliobkinas yra išsakęs tokią mintį: turtinga, nors
labai marga, senrusių, vokiečių, lenkų ir totorių kulinarines ypatybes sujungusi LDK didikų virtuvė nugeibo
su ją vartojusia klase, iškart po Abiejų Tautų Respublikos (ATR) sunaikinimo 1795 m. O XIX a. paskutiniame
trečdalyje suklestėjo kultūriškai gryna lietuvių valstiečių virtuvė, kurios pagrindu susiformavo lietuvių tautinė virtuvė1.
Tokia draugo Viljamo Vasiljevičiaus, iki šiol žymaus
kulinarijos klasiko, koncepcija. Kitokios tarsi nėra. Bet
šiandien vis dažniau išgirstame apie XIX a. vidurio
lietuviško skonio propaguotojas Anną Ciundziewicką
ir Wincentą Zawadzką, ir netgi skaitome neseniai perleistus jų receptų rinkinius. Tai smarkiai pakerta Pochliobkino tezę. Šiame straipsnyje ir pamėginsime, gilindamiesi dviem pjūviais – apžvalginiu kontekstiniu ir
lyginamuoju interpretaciniu – pažvelgti į Lietuvos virėjos atvejį kaip į lietuviško paveldo dalį, taip paneigdami mintį apie šešis dešimtmečius tvėrusį vakuumą nuo
bajoriškų kulinarinių tradicijų XIX a. pirmoje pusėje
nunykimo iki lietuvių tautinės virtuvės suklestėjimo
valstietišku pagrindu.

Wincentos Zawadzkos leidinys Lietuvos virėja Lietuvoje XXI a. atrandamas iš naujo, t. y. perleidus po
daugiau nei 70 metų trukusios tylos2. Išsamesnė XIX a.
Lietuvos kulinarinių veikalų paieška parodė, jog padėtis kaimynystėje gerokai skiriasi. Visų pirma, Lenkijoje Zawadzkos Kucharka Litewska buvo perleista
dar 1985 m., 1987 m. pasirodė pakartotinis tiražas,
knyga vėl išleista 2012 m. XIX a. virėjo-profesionalo,
virėjavusio buvusios ATR dvaruose, o vėliau atsidėjusio knygų rašymui bajoro Jano Szyttlerio Kuchnia
myśliwska, kurį Zawadzka laikė ypač nusipelniusiu
kulinarijai autoriumi, reprintas Lenkijoje pasirodė tais
pat metais. Apskritai Lenkijoje kulinarijos istorijos tyrimai yra stipriai pažengę, stengiamasi republikuoti
XVII–XVIII a. aukštosios virtuvės kulinarijos veikalus3.
Baltarusijoje Zawadzkos redaguotas Ciundziewickos
šeimininkavimo ir receptų vadovėlis buvo perleistas
dar 1993 m.4 Tačiau pabrėžtina, jog Baltarusijoje perestrojkos laikais užgimęs tautinis sąjūdis demonstravo ypatingą dėmesį LDK paveldui kaip Baltarusijos
istorijos integraliai daliai – taigi, matyt, šio veikalo pasirodymas veikiau atitinka taisyklę nei sudaro išimtį.
Būtina paminėti ir 2013 m. Baltarusijoje pasirodžiusį
ilgai lauktą ir dar gausiau šiuolaikiškomis spalvomis
bei patiekalų nuotraukomis įvaizdintą Wincentos Zawadzkos kūrinį – pirmąją baltarusių modernią kulinarinę knygą (sic!) – Літоўская кухарка. Kaimynams
sunkumų nekelia ir skaitytojus galėjęs gluminti pavadinimas – vertėja bet kokiems nesusipratimams užbėga
už akių teigdama, jog XIX a. Baltarusija buvo vadinama
paprasčiausiai Lietuva5.
Na, o pas mus Lietuvos virėja vis dar tik skinasi kelią
į lietuviškąją istorinę sąmonę, kurioje iki šiol aktualūs

1
Вильям Похлебкин, Национальные кухни наших народов, Москва:
Центрполиграф, 2004, p. 293–307.
2
W. A. L. Zawadzka, Lietuvos virėja, kurioje sudėti rimti ir aiškūs re
ceptai, patikrinti savo pačios patirtimis, kaip paruošti skanių, rafinuotų,
pigių ir paprastų tiek mėsiškų, tiek pasninko patiekalų bei pyragų, saldumynų, kremų, želių, uogienių ir kitų desertinių skanėstų, daugybę vaisinių uždarų, konservų ir retesnių valgių, Vilnius: Baltos lankos, 2009.
3
Plačiau žr. Muzeum Pałac w Wilanowie, in: http://www.wilanowpalac.pl/nowe_ksiazki_wilanowskie_2.html, (2013-01-14).

4
Ганна Цюндзявіцкая, Літоўская гаспадыня, ці навука аб утрыманні
ў добрым стане хаты і забеспячэнні яе ўсімі прыправамі і запасамі
кухоннымі і аптэкарскімі і гаспадарчымі, а таксама гадаванні і
ўтрыманні скаціны, птушкі і іншай жывёлы адпаведна спосабам
найбольш выпрабаваным і правераным вопытам і да таго ж самым
танным і простым, Мінск: Полымя, 1993.
5
„ Літоўская кухарка вярнулася: выйшла па-беларуску класічная
кніга Вінцэнты Завадскай“, in: Наша Ніва, http://nn.by/?c=ar&i=114039,
(2013-10-14).
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bulviniai cepelinai, „Tulpės“ ar „Birutės“ kepsniai etc.
Pastarieji buvo centralizuotai įdiegti ir sėkmingai eksplotuojami sovietinio obščepito6, tad ne atsitiktinai iki
šiandien galime jaustis sunkiai besusigaudančiais savo
kulinarijos tradicijose.
Ne tik sovietmečiu, bet ir XIX–XX a. sandūroje bei
tarpukariu lietuvių tautinės kultūros (kuri buvo kur-

Wincentos Zawadzkos knygos Kucharka Litewska antraštinis
puslapis (Vilnius, 1874)

ta remiantis valstietiškąja tradicija) užribyje atsidūrė ir mūsų aptariamos XIX a. lenkiškos kulinarinės
knygos bei jose skelbti bajoriškajai kultūrai atstovavę
receptai. Buržuazinis XIX a. ir buvusios ATR virtuvių
skoniai buvo įvertinti kaip lietuviškojo kaimo ūkiui neprieinami, bei, matyt, jam neparankūs. Spaudoje buvo
6
Interviu su Antanu Astrausku, in: Indrė Klimaitė, Valgyklų gidas
2009, Vilnius: Šiuolaikinio meno centras, 2009, p. 165–166.
7
„Tenai valgiai, kaip reiškia kaimo gaspadinėms „poniški“, „kunigiški“, dažnai mūsų ūkiui neprieinami. Tie vadovėliai tiktų greičiau miestietėms. Mūsų moterims nereikalingos knygos su šimtais receptų, bet
reikalinga knyga, kuri išmokytų prideramai sutaisyti 15 ar 20 paprastų
kaimiškų valgių, pamokytų išnaudoti sodnų ir daržų vaisius“ (I. X. S.,
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formuojama nuomonė, jog egzistuojančiose lenkiškose šeimininkavimo knygose ir vadovėliuose, tarp jų ir
Zawadzkos Lietuvos virėjoje, įvairūs „poniški“ produktai bei „šimtai receptų“ yra nereikalingi ir kaimo gaspadinėms nesuprantami7. Geriausiai šiuos teiginius
iliustruoja 1911 m. pasirodęs Lazdynų Pelėdos veikalas
Šeimininkės vadovėlis, kuriame yra pateikiama žymiai
supaprastinta Lietuvos virėjos versija: buržuazinis skonis ir patiekalai buvo adaptuoti kaimo šeimininkėms.
Jame kai kurie paragrafai tiesiog pateikiami nepakeisti ir nukopijuoti nuo Zawadzkos leidinio, tačiau buvo
pridėta praktinių patarimų šeimininkėms apie švarą
virtuvėje ir pan.8
Pridurtina, jog tam tikra prasme tradicinė – valstietiškoji – lietuvių virtuvė sovietinio obščepito laikais
buvo suprimityvinta, jei ne apskritai prarado bet kokias
akivaizdžias sąsajas su konkrečios tautos kulinarinėmis tradicijomis9. Žlugus Sovietų Sąjungai, ėmė grįžti Rytų Europos okupuotų valstybių, tarp jų ir Lietuvos atmintis, įgalinusi iš naujo prisiminti ir reflektuoti
XIX a. kulinarinį paveldą kaip naujai atrastą istorinę
savastį, ką iliustruoja jau minėtas Zawadzkos veikalo
perleidimas 2010 m.
Iš tiesų XIX a. Lietuvoje kulinarinė mintis buvo ne
mažiau gyvybinga, nei į Vakarus ar į Rytus nuo Vilniaus. Reikia pažymėti, kad 1858 m. Vilniuje išleistas
Zawadzkos kulinarinis veikalas beveik nė kiek neatsiliko nuo svarbiausių tuometinių Europos kulinarinių
veikalų kontekstų ir madų. Kita svarbi išlyga – kulinarinių knygų rašymas yra ir buvo specifinė sritis, ir
čia kartais sunku nustatyti ribas, kur prasideda ir kur
baigiasi autorinė receptų ir idėjų nuosavybė. Lietuvos
virėja išreiškia visos XIX a. virtuvės, apjungusios kitų
kulinarinės minties plėtotojų geriausias savybes ir įdirbį, ką ir mėginsime parodyti pirmoje straipsnio dalyje.
Turtingų tradicijų LDK didikų virtuvės paveldas po padalijimų išliko gyvybingas per Zawadzkos Lietuvos virėją ir giminingus tekstus, taip buvo perimtas iš XVIII
a. ir perduotas mūsų laikams.
Galbūt Zawadzkos veikalo kulinarinis siužetas ir negalėjo pritapti tautinėje virtuvėje, užtat jį galima pamėginti pamatyti žymiai platesniame europiniame kontekste. Tad antroje dalyje, remdamiesi prancūzų filosofo
ir publicisto Jeano-François Revelio (1924–2006) pasiūlytu konceptualiu XIX a. kulinarinės literatūros skirstymo modeliu, patyrinėsime, kaip Lietuvos virėja atrodė
bendraeuropiniame kulinarinės minties lauke.
„Apleistas moterų ūkis“, in: Žemė, 1910, Nr. 19, p. 145; „Žodis mūsų
šeimininkėms“, in: ibid., 1911, Nr. 24, p. 185–186).
8
Plačiau žr. Eglė Varnaitė, Lietuviška kulinarinė literatūra: Tautinės
virtuvės formavimas(is) (1893–1940 m.): Bakalauro darbas, Vilniaus universitetas: Istorijos fakultetas, 2011.
9
Interviu su Antanu Astrausku, p. 164.
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I. Bendros Kulinarinės tendencijos
ir vietinės virtuvės koloritas
Norint tinkamai įvertinti Lietuvos virėjos sukūrimo
ir sklaidos kontekstą, pradėti tinkamiausia nuo svarbiausių Europos ir Lietuvos vietinės virtuvės atributų ir
tendencijų. XVIII–XIX a. pirma pusė laikoma prancūzų
kulinarijos viešpatavimo epocha. Tai pastebima Euro
pos valdančiųjų klasių – aristokratijos ir turtingųjų
miestiečių – mityboje. XIX a. įvairios kulinarijos ir gast
ronomijos naujovės jau iš dalies buvo transformavusios
senojo žemyno mitybos ypatybes, masiškai įsivyravus
naujiems, iki tol mažai vartotiems produktams: pomidorams, bulvėms, kukurūzams, egzotiškiems prieskoniams, kavai, arbatai ir kt. Kartu neišvengiamai kito ir
iki tol vyravęs europietiškas skonis.
Naujosios mitybos idėjos ir mados skleidėsi per vis didesnį pagreitį po XVIII a. pabaigos Didžiosios Prancūzijos revoliucijos įgavusius restoranus, kuriuose išlaisvėję
iš gildijų ir netekę juos globojusių šeimininkų virėjai
plėtojo dvaro aukštosios virtuvės (haute cuisine) meną10.
Taigi aukštajai virtuvei persikėlus į viešus restoranus,
ji tapo prieinama kiekvienam, turėjusiam pakankamai
pinigų. Trumpai tariant, aukštoji virtuvė buržuazėjo
kartu su aristokratija11. Kita vertus, atradimai maisto
pramonėje taip pat atliko nemenką vaidmenį – tokios
mikrobiologinės naujovės kaip konservavimas ir pasterizacija leido ilgiau išlaikyti ir kaupti nepakitusių savybių maistą. Virtuvinės technikos naujovė – viryklė
su didesniu kiekiu kaitviečių ir patogiu ugnies intensyvumo reguliavimu – leido vienu metu paruošti daugiau
patiekalų ar jų sudedamųjų dalių12.
O kokie esminiai vietinės virtuvės elementai vyravo
buvusiose ATR žemėse? Sostą užėmus Stanislovui Augustui, prancūziškos kulinarinės mados nurungė vietines „sarmatiškąsias“ tradicijas. Karališkoji Varšuvos
virtuvė skleidė rafinuotų ir lengvų patiekalų madą13.
Didikų dvarai kopijavo ar iš visų jėgų stengdavosi imituoti karališkąjį dvarą14. Vidutinė ir smulkioji bajorija
stengėsi neatsilikti15 – buvo madinga mėgautis kava,
10
Jean Pitte, „The Rise of the Restaurant“, in: Food: A Culinary History from Antiquity to the Present, New York: Columbia University
Press, p. 474–476.
11
Жан-Франсуа Ревель, Кухня и культура: литературная история
гастрономических вкусов от Античности до наших дней, Екатерин
бург: У-Фактория, 2004, p. 244–248.
12
Ibid., p. 224, 298; Terence Scully, The Art of Cookery in the Middle
Ages, Woodbridge, Suffolk: The Boydell Press, 2009, p. 86–87.
13
Jarosław Dumanowski, „Kuchnia bez schabowego: O wieprzowi
nie, szołdrach i tajemnicach kuchni staropolskiej“, in: Mówią wieki,
2009, Nr. 12 (599), in: http://www.mowiawieki.pl/index.php?page=
artykul&id=272, (2012-12-04).
14
Philippe Meyzie, „Jean-Louis Flandrin: Historia smaku we Francji
i w Polsce“, in: Mówią wieki, 2009, Nr. 12 (599), in: http://www.mowiawieki.pl/index.php?page=artykul&id=260, (2012-12-23).
15
Plg. su senojoje Lenkijos virtuvėje dominavusiais iš dalies mėsiš-
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kakava, arbata. Senoji lenkų virtuvė (kuchnia staropolska) XVIII–XIX a. pradžioje patyrė esmines transformacijas – nuo seno patiekalams gardinti ir padažams
gaminti lenkų virtuvėje buvo naudojami medus, actas,
tačiau XVIII a. viduryje jie yra išstumiami; juos pakeičia kur kas įmantresni ingridientai: citrinos, alyvuogės,
ančiuviai, kaparėliai, marinuotos austrės, įvairūs vynai

Annos Ciundziewickos knygos
Gospodyni Litewska antraštinis
puslapis (Vilnius, 1848)

Jano Szyttlerio knygos Kucharka
oszczędna antraštinis puslapis
(Vilnius, 1835)

padažų ruošimui, brangūs aliejai, įvairios esencijos16.
Tiesa, dalį naujovių, pavyzdžiui, vėžlio sriubą, paskanintą romu, sraiges, įvairiems padažams naudojamus
prancūziškus vynus bajorai „sarmatai“ sutiko su atviru
priešiškumu17. Ne tik dvaruose įsivyravo prancūzų virtuvė, jos apraiškos pastebimos ir pasiturinčių miestiečių mityboje18.
Vis dėlto išliko svarbiausias „sarmatiškosios“ tradicijos elementas – laukiniena (dziczyzna – šis terminas
apima ir žvėrieną, ir laukinius paukščius). Vidurinis
bajorų sluoksnis, net ir gyvendamas pasiturinčiai, buvo
išlaikęs paprastumo ir kuklumo elementus kulinarijoje.
Tačiau tokiai „vidutinių bajorų kaimo papročių“ XIX a.
kais valgiais; žr. Tomasz Flasiński, „Nie tylko combry i kapłony“, in:
Mówią wieki, 2009, Nr. 12 (599), in: http://www.mowiawieki.pl/index.
php?page=artykul&id=268, (2012-12-16); XVIII a. pirmoje pusėje vyravo tokie patiekalai kaip barščiai, kopūstų bigosas su mėsa, rauginti kopūstai su smulkintais lašiniais ir kt. (Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów
i zwyczajów za panowania Augusta III, Śniatyń: nakł. i druk. L. Pohorilles, 1910). XVII–XVIII a. prancūzų keliautojus Lenkijoje labiausiai stebindavo itin gausus senosios lenkų virtuvės prieskonių – cukraus, druskos, pipirų, cinamono, gvazdikėlių, muskato – ir kitų naudojimas (Jean
Flandrin, „Dietary Choices and Culinary Technique, 1500–1800“, in:
Food: A Culinary History from Antiquity to the Present, p. 411).
16
Jędrzej Kitowicz, op. cit., p. 78–79.
17
Elżbieta Kowecka, W salonie i w kuchnie, Poznań: Zysk i S-ka,
p. 137–138.
18
Jan Bułhak, Vaikystės metų kraštas, iš lenkų kalbos vertė Stanislovas Žvirgždas, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2008, p. 160.
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mąsčius šias laikotarpio realijas, būsimieji kulinarinių
veikalų autoriai turėjo surasti savo kulinarinės veiklos
ir minties nišą.
Ankstyviausias iš XIX a. kulinarinių knygų autorius,
rašęs ir spausdinęs jas Lietuvoje, buvo Janas Szyttleris
(1763–1850). Jis pirmiausia išgarsėjo Lietuvoje kaip
profesionalus virėjas19, pats nevengęs vadintis „vienu

žymiausių Europos virėjų“20. Laikomas pirmuoju lenkiškai rašiusiu sisteminių kulinarinių knygų autoriumi21. Rašyti jis ėmėsi jau sulaukęs garbaus amžiaus,
apsigyvenęs Vilniuje 1820 m., po ilgų virėjavimo metų
ATR didikų dvaruose. Szyttlerio mokytojas buvo Stanislovo Augusto asmeninis virėjas prancūzas hugenotas Paulis Tremo – rafinuotos, tačiau lengvumu ir pap
rastumu pasižymėjusios, prancūziškąsias ir vietines
kulinarines tradicijas jungusios virtuvės kūrėjas22. Neabejotina, kad Szyttleris perėmė daugelį Tremo idėjų ir vėliau pritaikė savo kulinarinei minties plėtotei.
Medžioklės teorija buvo kita Szyttlerio literatūrinės
veiklos sritis, žinoma, sietina su gausiais žvėrienos patiekalų receptais jo kulinariniuose veikaluose. Jo kūrybinis palikimas yra ypač gausus ir, prieš pasirodant
Lietuvos virėjai, Szyttlerio kulinarinių veikalų jau buvo
pasirodę mažiausiai 10 originalių leidimų. Jo knygos
buvo skirtos ir profesionaliems virėjams, gaminusiems
turtingiausiems aristokratams, ir smulkiųjų bajorų ar
miestiečių namų šeimininkėms, kurios veikiausiai pačios stovėdavo prie viryklės23.
Kita autorė, kuri pasirodžius Zawadzkos leidiniui jau
buvo įsitvirtinusi rinkoje, buvo Anna Ciundziewicka
(1803–1850), kilminga ir išsilavinusi bajoraitė iš Minsko gubernijoje esančio Kiščynos Slabados kaimo (Kisz
czyna Słoboda, Кішчына Слабада, dab. Barysavo raj.).
Ciundziewicka parašė ir 1848 m. išleido vieną svarbiausių veikalų apie šeimininkavimą namų ūkyje XIX a.
Lietuvoje – Gospodyni Litewska25. Savo veikalo pratarmėje Ciundziewicka pripažino, kad įkvėpimo sėmėsi
būtent iš Szyttlerio Kucharz dobrze usposobiony (Gerai
apsirūpinęs virėjas) ir VU auklėtinio botaniko Józefo
Strumillos (1774–1847) sodininkystės ir daržininkystės vadovėlio Ogrody północzne (Šiaurės sodai), kaip
vertingiausių savo žanro veikalų, ir tikėjosi jos veikalą
tapsiant tokiu pat nepamainomu25 namų ponioms. Nors
ji mirė tais pat metais kaip ir Szyttleris (1850), tačiau
Ciundziewickos veikalų leidyba tik įsibėgėjo ir tai liudija veikalo komercinė sėkmė – 1848–1898 m. Gospodyni
Litewska buvo perleista net 15 kartų.
Netrukus po Ciundziewickos mirties Gospodyni Litewska redaguoti ėmėsi jos pagrindinio leidėjo ir spaustuvininko Adomo Zawadzkio žmona Wincenta Zawadzka. Tikėtina, kad būtent šio veikalo redagavimas galėjo
įkvėpti ją imtis ir savo kulinarinio leidinio rengimo. Pasirodė bent keturi Zawadzkos redaguoti Ciundziewickos

19
Dnia 6go Czerwca b.r. umarł w Wilnie Jan Szyttler, [nekrologas],
in: Kurjer Warszawski, 1850, Nr. 273, p. 1457, in: http://ebuw.uw.edu.
pl/dlibra/doccontent?id=37343, (2012-12-03).
20
Elżbieta Kowecka, op. cit., p. 120.
21
„Jan Szyttler (ur. 1763, zm. 1850) – kucharz, autor pierwszych
systematycznych książek kucharskich na ziemiach polskich“ („Jan
Szyttler“, in: Wikipedia, in: http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Szyttler,
(2012-11-12).
22
Jarosław Dumanowski, „Kuchmistrz króla Stasia“; „Szcupak po

polsku, czyli co Polacy dali Europie“, in: Muzeum Pałac w Wilanowie,
in: http://www.wilanow-palac.pl/szczupak_po_polsku_czyli_co_polacy_dali_europie.html, (2012-12-23).
23
Goda Gasiūnaitė, Kulinarinė literatūra XIX a. Lietuvoje: Biografiniai ir bibliografiniai aspektai: Bakalauro darbas, Vilnius: VU Istorijos
fakultetas, 2012, p. 26.
24
Anna Ciundziewicka, Gospodyni Litewska, Wilno: Druk. Zawadz
ki, 1848.
25
Ibid., p. III.

pirmajame trečdalyje virtuvei reikėjo neabejotinai daugiau išmonės – neabejotina, jog norint suvartoti pačių
užsiaugintas sodo ir daržo gėrybes, kūrybingiau reikėjo
suktis ir atsakingiems už maisto ruošą pavaldiniams ar
pačioms namų ponioms vartant tuomet ne itin gausią,
dažnai ne itin pritaikomą vietinėms tradicijoms užsieninę ir fragmentuotą kulinarinę literatūrą. Išsamiau ap-

Žuvies patiekalai. Iliustracija iš Wincentos Zawadzkos
knygos Kucharka Litewska (Vilnius, 1938)
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veikalo leidimai26. Zawadzkos įkvėpimo šaltiniai, pasak
jos pačios, buvo jau minėtas Szyttleris, redaguojamas
Ciundziewickos Gospodyni Litewska veikalas ir verstinė vokietės Karolinos Eleonoros Grebitz knyga Rządna
gospodyni we względzie kuchni i śpiżarni27.
Zawadzka Szyttlerį išskyrė kaip labiausiai atsidėjusį
kulinarijos menui, vertino jo praktiškai išbandytus receptus. Tačiau autorė nurodė ir esminį jo knygų trūkumą28: pati būdama namų šeimininke, Zawadzka gerai
žinojo, kiek brangaus laiko gali užimti po atskirus tomus ir teminius leidinius išsklaidytų Szyttlerio receptų
ieškojimas. Ji norėjusi visus receptus tvarkingai sudėti
į vieną knygą.
Zawadzka buvo tikra cuisine bourgeoise atstovė, jos
patiekalų receptai „pasižymėjo išmone, būdinga kulinarijos meno nesimokiusioms virėjoms, galinčioms ant
lėtos ugnies virti begalę laiko ir taip sukurti aukščiausios klasės restoranuose neaptinkamus šedevrus“29. Kitaip negu Ciundziewickos, Zawadzkos veikalas skirtas
tik patiekalų ruošimui.
Galima tarti, kad Zawadzka galėjo mėgautis ir tam
tikra privilegijuota padėtimi: nuo pat pradžių knygą
leido jos vyrui Adamui Zawadzkiui (1814–1875) priklausiusi leidybos įmonė, taigi autorė galėjo atsidėti
nuolatiniam teksto tobulinimui ir papildymui vis naujiems perleidimams (vidutiniškai kas keturis metus)
iki 1885 m. Knyga buvo ne kartą perleista ir po autorės
mirties 1894 m. – iš aštuonių pakartotinių leidimų trys
buvo lietuvių kalba30.

keriopą profesinį pakylėjimą, atsispindėjusį ir spausdinant kulinarines knygas – XIX a. prasidėjo tikras kulinarinės literatūros bumas31. Jis apėmė ne vien grande
cuisine idėjų sklaidą, bet ir platesnio turinio, tarptautinės bei tradicinių regioninių virtuvių sintezės pavidalu
besireiškiančią buržuazinę virtuvę32. Intensyvėjančioje
kulinarinėje literatūroje ėmė ryškėti atskiri žanrai. Re-

II. Lietuvos virėja bendraeuropiniame
kulinarinės literatūros kontekste
Straipsnio pradžioje jau užsiminėme apie konceptualų Revelio XIX a. europinės kulinarinės literatūros
klasifikavimo modelį, įgalinantį aktualizuoti ir kontekstualizuoti Lietuvoje išleistų kulinarinių veikalų (ne)atitikimą XIX a. Europos kulinarinės literatūros tendencijoms.
Natūraliai klaustina, ar buvo įmanomos vientisos
bendraeuropinės tendencijos XIX a. kulinarinėje literatūroje? Prancūzijos dvarų virtuvė, grande cuisine
(kitaip – haute cuisine), tapo tarptautine – Europoje
ja buvo sekama, kopijuojamas jos rafinuotas skonis ir
elegantiškas patiekalų pateikimas. Ji išgyveno ir viso-

velis, domėjęsis Prancūzijos ir visos Europos kulinarijos istorija, išskyrė tris pagrindines tokios literatūros
sroves33.
Pagal Revelio modelį pirmoji srovė apima virėjų profesionalų originalius veikalus, skirtus tokiems pat profesionalams. Žymiausi šio tipo kūriniai – Marie-Antoine
Carême Paryžiaus virėjas (1815) ir Prancūzų metrdo-

Tiksliai žinoma dėl 4, 5, 6 ir 7 leidimų.
W. A. L. Z., Kucharka Litewska, wydanie 6, Wilno: Druk. Zawadz
ki, 1881, p. II.
28
Ibid., p. VI: Przytem rozrzucone w kilku tomach, co ich nabycie
mniej przystepem czyni, nie mieszczą też nowszych, wprowadzonych
od niejakiego czasu do naszej kuchni potraw.
29
Juozapas Paškauskas, „Apie virškinimą ir pažinimą: Zawadzkos
receptai“, in: Knygų aidai, 2010, Nr. 2, p. 9.
30
V. A. L. Zavadzkienė, Lietuvos virėja, Vilnius: Juozapo Zavadzkio
knygyno lėšomis, 1907; V. Zavadska, Lietuvos virėja, kurioje sudėti rim-

ti ir aiškūs receptai, patikrinti savo pačios patirtimis, kaip paruošti skanių, rafinuotų, pigių ir paprastų tiek mėsiškų, tiek pasninko patiekalų ir
pyragų, saldumynų, kremų, želių, uogienių ir kitų desertinių skanėstų,
daugybę vaisinių uždarų, konservų ir retesnių valgių, Vilnius: Juzefo Zawadzkio lėšomis, 1938; W. A. L. Zawadzka, Lietuvos virėja, op. cit.
31
Julia Csergo, „The Emergence of Regional Cuisines“, in: Food: A
Culinary History from Antiquity to the Present, p. 505; Жан-Франсуа
Ревель, op. cit., p. 250, 262.
32
Ibid., p. 250.
33
Ibid., p. 278–283.

26

27
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Arbatos pašildymo įrenginys. XIX a.
Piešinys iš http://wstarejkuchni.blox.pl/
html/1310721,262146,21.html?1141016
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telis (1822) bei Nicolas Appert Konservavimo menas
(1810). Iš vėlesnių autorių Revelis išskiria Urbaino Dubois (1818–1901) Klasikinę virtuvę (1856) ir Visų šalių
virtuvę (1868) bei Josepho Favre (1849–1903) keturtomį
Universalųjį virtuvės žodyną (1883–1889)34.
Antroji srovė – tai profaniška, namų reikmėms ir virėjams mėgėjams adaptuota, dažniausiai kompiliatyvi
kulinarinė literatūra. Jos bibliografija milžiniška, ta-

Universali pjaustymo mašinėlė. XX a. pradžia. Piešinys iš http://
wstarejkuchni.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?1141016

čiau itin sėkmingų veikalų būta mažai. Šioje srovėje
išryškėjo dvi naujos tendencijos. Pirma, atsiranda autorių moterų, moterys rašo moterims apie virimą ir namų
priežiūrą. Amžiaus viduryje ypač išgarsėjo anglių Elizos
Acton (1799–1859) Modern Cookery for private families
(1845) ir Isabellos Beeton (1836–1865) Mrs Beeton’s
Household Management veikalai35. Antra, visoje Europoje ir net JAV nepalyginamai daugiau dėmesio skiriama regioninei ir tautinei virtuvių specifikai36.
Neišvengiamai reikia kiek daugiau dėmesio skirti
minėtiems moterų kūriniams. Acton yra laikoma pir34
Marie-Antoine Carême, Le Pâtissier royal parisien, Paris, 1815; Marie-Antoine Carême, Le Maître d’hôtel français, Paris: J. G. Dentu, 1822;
Nicolas Appert, Le livre de tous les ménages, ou l’art conserver pendant plusieurs années toutes les substances animals et vegetares, Paris:
Chez Charles-Frobert Patris, 1810; Urbain Dubois, Emile Bernard, La
Cuisine classique, Paris: Chez les Auteurs, 1856; Urbain Dubois, Cuisine de tous les pays, études cosmopolites où sont rassemblées nombre
de recettes, allemandes, françaises, italiennes, anglaises, russes, polonaises, etc. Paris: E. Dentu, 1868; Joseph Favre, Dictionnaire universel de cuisine et d’hygiène alimentaire, t. 1–4, Paris: En Vente chez
l’Auteur, 1883–1889.
35
Eliza Acton, Modern Cookery for Private Families, London: Long
man, Green, Longman, Roberts, and Green, 1845; Isabella Beeton,
Mrs Beeton’s Book of Household Management, London: S. O. Beeton
Publishing, 1861.
36
Jean-Baptiste Reboul, La Cuisinière Provençale, Marseille: Ruat et
Tacussel, 1897.
37
Eliza Acton, Modern Cookery for Private Families, London: Qua-
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mosios modernios kulinarinės knygos autore. Jos veikalas Modern Cookery for private families, pasirodęs
1845 m., buvo skirtas išimtinai pradedančiosioms ir
maisto gaminimo sferą jau įsisavinusioms namų ponioms, taigi žymėjo įsibėgėjančią modernių tų laikų supratimu kulinarinių knygų leidybą – šiuo atveju Acton
veikalo modernumas atsirėmė į tai, jog jame buvo pirmąkart išvardinti tikslūs produktų kiekiai ir nurodytas
konkretus gaminimo laikas – anksčiau tokio pobūdžio
informacija kulinarinėse knygose paprasčiausiai beveik
nebuvo nurodoma; tokių knygų idėjos rėmėsi prielaida,
jog virėjas profesionalas išmanė savo amatą. Beje, šis
Acton veikalas po keliolikos metų įkvėpė kitos autorės šeimininkavimo vadovėlį Mrs Beeton’s Household
Management. Tyrinėtojai teigia, kad Beeton po Acton
mirties yra laikoma pastarojo veikalo plagiatore37. Pati
Beeton, Londone įsikūrusio anglų leidėjo Samuelio Beetono žmona, daugelį idėjų pasiskolinusi iš Acton veikalo, įvedė vieną žymų patobulinimą: jei Acton veikale
reikiami ingridientai buvo išvardijami recepto gale, tai
Beeton juos perkėlė į recepto pradžią38 – tokia tvarka
kulinarinėse knygose yra nepakitusi iki šiol. Beeton
veikalas mėgavosi komercine šlove – vien iki 1868 m. jo
tiražas siekė apie du milijonus39.
Aiškiai matyti, kad Zawadzkos Lietuvos virėja atsiradimo data įsiterpia tarp šių dviejų modernių kulinarinių veikalų. Tiesa, dėl pirmojo leidimo datos tikslumo kyla neaiškumų. Į šią problemą atkreipė dėmesį
Elżbieta Koniusz40. Iš Vilniaus kilęs Lenkijos istorikas
Wacławas Odyniecas (1922–1999), 1985 ir 1987 m. Olštyne pasirodžiusių Kucharka Litewska fotografuotinių
(iš paskutiniojo originalaus, 14-ojo, 1938 m. leidimo)
reprintų pratarmėse pateikia šio veikalo atsiradimo
1854 m. versiją41, remdamasis, anot jo, „trečiojo leidimo“
(1856) Zawadzkos parašyta pratarme. Tačiau pagal surinktą iš įvairių šaltinių ir atnaujintą Zawadzkos bibliografiją42 matyti, kad trečiasis leidimas galėjo pasirodyti
tik 1863 m.43 Taigi tikėtiniausia, kad pirmas leidimas
pasirodė 1858 m. ir tik viso labo 13 metų teatsiliko nuo
drille Publishing Limited, 2011, p. VIII–X.
38
Isabella Beeton, Mrs Beeton’s Book of Household Management,
London: Wordsworth reference, 2006, p. I.
39
Ibid., p. II.
40
Elżbieta Koniusz, „Elementy kresowe w języku Kucharki Litewskiej Wincenty Zawadzkiej“, in: Acta Baltico-Slavica, Warszawa, 2007,
t. 31, p. 130.
41
Wincenta Zawadzka, Kucharka Litewska, Olsztyn: Pojezierze,
1985, p. VI. Tačiau pateikiama ir kita data – 1858 m.: Karol Estreicher,
Bibliografija polska XIX stulecia, t. 5, Kraków: drukarni C. K. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1880, p. 248, in: http://www.estreicher.uj.edu.
pl/xixwieku/indeks/14982.html, (2012-03-29).
42
Dėl Zawadzkos leidinių bibliografijos plačiau žr. Goda Gasiūnaitė, op. cit., p. 55–59.
43
W. A. L. Z., Kucharka Litewska, wydanie trzecie poprawne i znacnie pomnożone, Wilno: nakł. Autorki, druk. Zawadzki, 1863. Tą patvirtina ir Karol Estreicher, op. cit., p. 248.
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pirmosios modernios kulinarinės knygos. Fenomenalu,
kad 1858 m. pasirodžiusi Lietuvos virėja laike lenkia
Beeton kulinarinį bestselerį.
Galima klausti, o kuo Zawadzkos veikalas buvo panašus ir kartu išskirtinis moderniųjų kulinarinių veikalų
kontekste? Visų pirma ir svarbiausia, kad Zawadzka
jau 1858 m. patiekalui reikalingų ingredientų sąrašą
įkėlė prieš pačius receptus, kai tuo tarpu Beeton tokią
korekciją atliko tik 1859–1861 m.
Zawadzka savo veikalu siekė „pasitarnauti mūsų šeimininkėms tokia kulinarine knyga [sistemiškai sudaryta], kuri joms daug darbo ir išlaidų sutaupytų“44. Nors
autorė ir sukritikavo minėto vokietės Grebitz veikalo receptų nepraktiškumą ir dažną nepritaikomumą,
bet pati autorė pripažino, kad būtent iš jos pasiskolino patiekalų suskirstymo principus45: patį sisteminį
vienetą, pavyzdžiui, sriubas, išskaidydama į konkretesnius aspektus pagal jų pateikimo ypatybes:
saldžiosios vyno ir uogų sriubos, karštos sviestinės ir
pasninko sriubos, karštos mėsiškos sriubos ir t. t.
Zawadzkos knyga ypač išsiskiria skelbiamais
savaitės, mėnesio, metų valgiaraščiais (dyspozycja
obiadów na tydzień każdego miesiąca). Šiuo atžvilgiu
autorė skatino šeimininkes sugebėti verstis išmoningai,
t. y. racionaliai naudoti nuosavo ūkio maisto išteklius ir
produkciją, besikeičiančią kiekvieną mėnesį, sezoniškai.
Pavyzdžiui, dėl veršienos: nurodė, kad rugpjūčio mėnesį
jos beveik nebūna, taigi ją galima pakeisti jaunų žvė
rių, naminių paukščių mėsa arba aviena46. Tokiu mėne
siniu valgiaraščiu norėta supaprastinti patiekalų re
ceptų paiešką knygoje. Beje, tokiais valgiaraščiais
nepasižymėjo pirmoji moderni kulinarinė Acton knyga.
Kuo apskritai paaiškinti moterų kulinarinės literatūros atsiradimą ir suklestėjimą XIX a. viduryje? Galima
sakyti, kad didžiąja dalimi tai buvo Europoje sparčiai
vykusios industrinės revoliucijos padarinys (spartus
urbanistinės populiacijos augimas, žmonių kėlimasis
gyventi iš kaimų į miestus). Ši tendencija pasireiškė
ir industrinės revoliucijos dar nelabai paveiktuose regionuose ir šalyse. Tai savo ruožtu lėmė, kad buržuaziniai namų ūkiai neteko nemažos dalies aptarnaujančio namų personalo – taip pat ir virėjų. Miestiečių
ponios buvo priverstos gaminti ir prižiūrėti namų ūkį
pačios47.
Trečioji srovė Revelio modelyje santykinai vadintina
kulinarijos meno kritika. Daugiausia jos spausdinta
pramoginėje periodikoje, tačiau buvo ir stambių traktatų, išgarsėjusių ne mažiau nei receptų knygos. Tur44
W. A. L. Z., Kucharka Litewska, wydanie 6, Wilno: Druk. Zawadz
ki, 1881, p. II.
45
Ibid., p. VII.
46
Ibid., p. XV.
47
Jean Flandrin, „From Industrial Revolution to Industrial Food“, in:
Food: A Culinary History from Antiquity to the Present, p. 435–436.
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būt garsiausias šios srovės atstovas buvo Anthelme’as
Brillat-Savarinas (1755–1826), prancūzų teisininkas ir
politikas, aristokratas, aktyviai dalyvavęs Paryžiaus
saloniniame gyvenime. 1826 m. anonimiškai, mokslinio traktato parodijos forma, išleido didaktinį veikalą
Skonio fiziologija arba Meditacijos apie transcendenti-

Kavos virimo aparatai. XIX a. Piešinys iš http://wstarejku
chni.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?1141016

nę gastronomiją48, skirtą būsimiems „salonų liūtams“
auklėti.
Vėliau žaismingus Brillat-Savarino pafilosofavimus
apie skonio prigimtį į išties filosofinį lygmenį pakėlė
vokietis baronas Eugenas von Vaerstas (1792–1855),
pagrindęs sąvoką „gastrosofija“49. Dar vienas žymus
pastarojo žanro atstovas – nuotykinės literatūros korifėjus Alexandre’as Dumas (1802–1870). Jo sudarytas
Didysis kulinarinis žodynas išleistas jau po mirties50.
Trečiasis žanras (kaip srovė) – kulinarijos meno kritika – buvusiose ATR žemėse nepaliko žymesnio pėdsako, nors Rusijoje jo užuomazgų atsirado. Kunigaikštis Vladimiras Odojevskis (1803–1869) „Daktaro Pufo“
48
Anthelme Brillat-Savarin, La Physiologie du goût ou méditations de
gastronomie transcendante, Paris: A. Sautelet, 1826.
49
Eugen Baron von Vaerst, Gastrosophie oder die Lehre von den
Freuden der Tafel, Leipzig: Avenarius & Mendelsohn, 1851.
50
Alexandre Dumas, Grand Dictionnaire de cuisine, Paris: Alphonse Lemerre, 1873.

49

Goda Gasiūnaitė

slapyvardžiu 1844–1845 m. spausdino humoristiniusgastronominius etiudus Sankt-Peterburgo laikraščio
Литературная газета priede Записки для хозяев51.
Bendrais bruožais šios trys srovės aptinkamos ir Rusijos imperijoje, įskaitant buvusios ATR žemes. Žino-

Natiurmortas su sriubos vaza. XIX a. Graviūra iš http://
wstarejkuchni.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?1141016

ma, ryškiausias profesionaliosios kulinarinės literatūros kūrėjas čia buvo vilnietis Szyttleris, vėliau įkvėpęs
Zawadzką. Nei Sankt Peterburge, nei Varšuvoje visą
XIX a. nematyti tokių profesionalių, vietinių virėjų parašytų knygų.
Nuo XIX a. vidurio čia profaninėje kulinarinėje lite51
Илья Лазерсон, „Доктор Пуф, или Кулинарные изыски князя
Одоевскогo“, in: http://lib.rus.ec/b/348020/read, (2012-05-25).
52
Lucynа C[wierczakiewiczowa], 365 obiadów za pieć złotych przez
Lucynę C. Autorkę kursu gospodarstwa dla kobiet, jedynych praktycznych prepisów, poradnika porządku, Warszawa: nakł. Autorki, druk.
K. Kowalewski, 1858.
53
Krystyna Bockenheim, Przy polskim stole, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1999, p. 117.

50

ratūroje reiškėsi beveik vien moterys. Bene įtakingiausia ir produktyviausia XIX a. antros pusės kulinarinių
knygų autorė Lenkijoje buvo varšuvietė Lucyna Ćwier
czakiewiczowa (1829–1901). Svarbiausias jos veikalas
365 obiadów za pieć złotych52 puikuojasi „XIX amžiaus
bestselerio“ titulu53 (virš 20 leidimų). Šiandien mažiau
žinoma Karolina Biełozierska (1831–1911), 1888 m. Vilniuje vykusios žemės ūkio parodos medalininkė, Varšuvoje išleidusi Nowa praktyczna gospodyni litewska54,
kurioje, anot jos pačios, papildė Zawadzkos veikalą konditeriniais bei konservavimo receptais. Žymiausia rusiškai rašiusi autorė buvo Jelena Molochoviec (1831–
1918). Jos 1861 m. knyga Подарок молодым хозяйкам
или средство к уменьшению расходов в домашнем
хозяйстве55 dar jai gyvai esant perleista 29 kartus56.
Nors Zawadzkos kūriniai savo tiražais ir reprintais
negali lygiuotis į Molochoviec ir į iš dalies varšuvietės
Ćwierczakiewiczowos darbus ir jų sklaidos galimybes,
tačiau XIX a. antroje pusėje ir XX a. pirmoje pusėje
Lietuvos virėja buvo neabejotinai populiari lenkiškai
kalbančiuose visuomenės sluoksniuose. Ši knyga sėk
mingai apjungė profesionalaus virėjo Szyttlerio kulinarines idėjas, gilias ATR virtuvės tradicijas bei Ciundziewickos praktiškai patikrintus receptus. Lietuvos
virėja tapo XIX a. pirmųjų moderniųjų kulinarinių knygų epochos išraiška ir simboliu Lietuvoje. Zawadzkos
idėjos ir jų įgyvendinimas buvo savalaikis, bendraeuropinį kulinarijos knygų leidybos kontekstą atitinkantis
reiškinys.
54
Karolina Biełozierska, Nowa praktyczna gospodyni litewska, War
szawa: Gebethner i Wolff, 1889.
55
Eлена Молоховец, Подарок молодым хозяйкам, или Средство к
уменьшению расходов в домашнем хозяйстве, Спб: Типография Н. Н.
Клобукова, 1861.
56
Людмила Чубайс, „Молоховец Елена Ивановна“, in: http://www.
russika.ru/termin.asp?ter=1853, (2012-03-12).

naujasis židinys-aidai 2014 / 8

Istorija

Gyvenimas name ant paklėčių
XVI–XVII a. pirmos pusės bajoro kasdienybė

Neringa Dambrauskaitė

1015 m. miręs Kijevo kunigaikštis iš jo aukšto medinio
namo buvo išneštas pro priemenės duris, virvėmis nuleidus kūną ant žemės. Dar būdamas gyvas, kunigaikštis į
namus galėjo patekti pakildamas lentine priemenės pakyla, apačioje palikdamas kelis be pamato sunertus sienojų vainikus – vadinamąjį paklėtį1. 1583 m. Vilniaus
pavieto Merkinės dvare gyvenamojo namo paklėtyje gulėjo velionio Jurgio Jakubavičiaus Gardyno kūnas2. Šis
tikriausiai buvo išneštas per apačioje, paklėtyje, įrengtas duris. Naujasis šeimininkas į namų gyvenamąsias
patalpas įžengs laiptais užsiropštęs į prieangį. Taigi tai
du mirties šešėlio paliesti namai, vienas nuo kito nutolę
laike ir erdvėje, ir vis dėlto – kai kuo panašūs.
Gyvenamųjų namų ant paklėčių tradicijos egzistavimas LDK jau anksčiau buvo pastebėtas keleto Lietuvos
istorijos tyrėjų. Viena pirmųjų tai atskleidė Algė Jankevičienė, teigusi, kad XVI a. „dvarų rūmai“ dažniausiai
buvę statomi ant aukštų paklėčių, o XVII a. – jau be jų3.
Tiesa, dabar prieinamas daug platesnis šaltinių ratas
leidžia patikslinti, kad bajorai namus ant paklėčių statydinosi dar ir XVII a. pirmoje pusėje. Daugiau įžvalgų
šiuo klausimu yra pateikęs Juozas Jurginis. Būtent jis
atkreipė dėmesį, kad namų ant paklėčių statybos tradicija esanti ypatinga – ją netgi sudėtinga suvokti iš tyrėjo gyvenamojo laiko retrospektyvos. Apie šią problemą
Jurginis rašė šitaip: „Tai, kas parašyta inventoriuose,
dabar ne taip lengva suprasti. Mes žinome klėtį, prieklėtį ir paklėtį. Bet kaip gyvenamasis namas galėjo stovėti
ant paklėčio, mums nebesuprantama“. Vis dėlto istorikas atskleidė, kad aptariamojo meto namo paklėtis – tai

keli apatiniai sienojų vainikai, be pamato sunerti ant
žemės4, o paklėčio patalpa būdavusi naudojama kaip
podėlis5. Kiek vėliau Mečys Urbelis nustatė, kad tokie
namai XVI a. buvo būdingi pasiturinčių bajorų sodyboms. Išskirtiniu tokio namo bruožu tyrėjas laikė ne tik
paklėtį, bet ir prieangį6, tačiau turime pabrėžti, kad šią
architektūrinę konstrukciją turėjo ir namai, statyti tiesiog ant žemės. Šiuolaikinėje istoriografijoje namų ant
paklėčių statybą Žemaitijoje yra pastebėjęs Eugenijus
Saviščevas. Tyrėjas tai laiko modernumo ženklu to meto

1
Николай Воронин, „Жилище“, in: История культуры древней Руси,
t. 1: Домонгольский период. Материальная культура, под ред. Н. Во
ронина, М. Каргера, М. Тихановой, Москва: Изд-во АН СССР, 1951,
p. 220.
2
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių
skyrius, (toliau – LMAVB RS), f. 256 (Jablonskis Konstantinas), b. 3397,
l. 3.
3
Algė Jankevičienė, „Buvusių dvarų sodybos ir pastatai“, in: Lietuvių liaudies architektūra, d. 2: Miesto gyvenvietės, visuomeniniai pastatai, ūkiniai ir gamybiniai trobesiai, buvusių dvarų sodybos ir mažoji
architektūra, redaktorius Klemensas Čerbulėnas, Vilnius: Mintis, Kauno
politechnikos institutas, Lietuvos Ministrų Tarybos Valstybinis statybos
reikalų komiteto Statybos ir architektūros institutas, 1968, p. 87.
4
Juozas Jurginis, „Upytės dvareliai“, in: Kraštotyra: Leidinys skirtas

Tarybų valdžios penkiasdešimtmečiui, vyr. redaktorius Bronius Vaitkevičius, Vilnius: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija, 1967,
p. 63.
5
Juozas Jurginis, Alytaus ekonomijos dvarų pastatai 1649 metais,
Vilnius: „Pergalės“ spaustuvė, 1972, p. 6.
6
Mečys Urbelis, „XVI a. Lietuvos kaimo gyvenamieji pastatai pirminių šaltinių duomenimis“, in: Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų darbai.
Architektūra ir miestų statyba, 1978, Nr. 6, p. 74–75.
7
Eugenijus Saviščevas, Žemaitijos savivalda ir valdžios elitas 1409–
1566 metais, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010, p. 196. Šiame
straipsnyje mes modernumu vadiname LDK pasiekusias Vakarų Europos naujoves, o namų ant paklėčių tradiciją vadiname tradicija, atėjusia iš Kijevo Rusios.
8
Dalė Puodžiukienė, Medinės ponų namų architektūros raida Lietu-
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Kijevo kunigaikščio kūno išnešimas. 1015.
Iš knygos Древняя Русь: Город, замок, село (Maskva, 1985)

bajoro kasdienybėje7. Išsamiau bajorų gyvenamuosius
namus tyrinėjusi Dalė Puodžiukienė pritarė Urbeliui –
tokie namai buvo būdingi turtingiesiems bajorų luomo
atstovams. Tyrėja taip pat nustatė, kada ir kodėl dvarų
architektūroje paklėčių buvo imta atsisakyti8.
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Nepaisant minėtų istorinių tyrimų, Lietuvos visuomenės atmintyje nėra išlikęs namo ant paklėčių, kaip
bajoro kasdienio gyvenimo tikrovės, vaizdinys. Lietuvių kalbos žodyne paklėtis apibrėžiamas tik kaip vieta po klėtimi, pastogė prie klėties ar klėties pasienis9.
Nors paklėtis pirmiausia ir buvo klėties architektūrinis elementas, ką pasako ir aiški etimologinė sąsaja, o
pati klėtis LDK buvo ne tik ūkinis, bet ir gyvenamasis
pastatas (aptariamuoju laikotarpiu – paprastai jau tik
valstiečių sodybose10), paklėtį turime sieti ir su XVI–
XVII a. pirmos pusės bajorų gyvenamuoju namu, kuris
šaltiniuose vadinamas seklyčia (swetlica, светлица)11
arba namu ant paklėčių (dom na podkletach, домъ на
подклетахъ).
Čia ir pamėginsime šį objektą – bajorų namus ant
paklėčių – kilstelėti į tyrimo akiratį ir suprasti kaip fenomeną – kaip kultūrinių sankirtų išdavą, kaip atskirą
architektūrinės raidos tarpsnį, kaip bajoro šeimos būvį
ir jo sąlygas. Tam tikslui pasigilinsime į svarbiausių
šaltinių – bajorų dvarų inventorių – duomenis, išryškindamos namų ant paklėčių architektūros, vidaus plano ir
gyvensenos juose problemas. Todėl pasitelksime keletą
konkrečių pavyzdžių, kaip atskiri asmenys įsikurdavo
tokiuose namuose.
Gyvenamieji namai ant paklėčių LDK žinomi nuo
XVI a. pradžios. Jonas Čižas tokį namą dar prieš
1547 m. pasistatė Varnių dvare12, Vilniaus paviete, o
Stanislovo Davainos namas ant paklėčių, stovėjęs Daugirdiškio dvare, Trakų paviete, 1552 m. jau buvo supuvęs13. Per XVI–XVII a. pirmos pusės laikotarpį tokių bajorų namų statybos tradicija apėmė rusėniškas žemes
(ir dabartinės Baltarusijos, ir Ukrainos) bei visą Lithuania propria teritoriją. Ši tradicija buvo Kijevo Rusios
palikimas14. Jau X a. Podolės Kijeve ant paklėčių buvo
statyti ūkiniai pastatai, naudojami kaip klėtis javams
laikyti. X a. antroje pusėje Naugarde apatinį aukštą –
ūkinį paklėtį – turėjo ir gyvenamieji namai15. XI a. pradžioje ant paklėčio konstrukcijos buvo suręstas minėto
Kijevo kunigaikščio gyvenamasis namas. XIV a. tokie
namai buvo žinomi ir Polocke, Smolenske, Vitebske,
Maskvoje16.

Tokia statybos tradicija buvo būdinga medinei architektūrai. Įrengiant paklėtį, keliais sienojų vainikais pakeliant namą nuo drėgnos žemės, buvo siekiama apsaugoti pastatą, ypač gyvenamąsias patalpas, nuo pernelyg
greito supuvimo. Ši namų greitos „senatvės“ problema
LDK iš tiesų buvo ryški per visą aptariamąjį laikotarpį.
Juk medinių pastatų „išgyvenimo“ laikotarpis siekė tik
30–40 metų17. Su tokia problema neteko susidurti Vakarų Europos kilmingiesiems, gyvenusiems mūrinėse
pilyse ar rūmuose. Tačiau ją aiškiai juto medinius dvarus turėję lenkų bajorai. Įdomu, kad lenkų medinėje architektūroje paklėčių nebuvo, tad ši statybos tradicija, į
Lietuvą atėjusi iš rusėniškų žemių, čia ir sustojo.
Namai ant paklėčių būdavo statomi bajorų kaimo
sodybose – vyraujančioje to meto bajorų gyvenamojoje
aplinkoje. Čia toks namas buvo išskirtinis, aukščiu pralenkęs visus sodybos pastatus: kitą vienaaukštį bajoro
gyvenamąjį namą prie žemės, pastatytą be jokio pamato
ir be paklėčio, taip šeimynos (tarnų) namą bei ūkinius
pastatus. Su juo galėjo lygiuotis tik klėtys ir svirnai,
taip pat neretai statyti ant paklėčio konstrukcijos. Gyvenamojo namo paklėtis buvo iš tiesų aukštas – vieno
namo aukšto, nors paprastai jame nebūdavo gyvenamųjų patalpų. Žvelgiant iš išorės, apačioje matėsi tik
aukštas medinių rentinių cokolis, o tik pakėlus akis –
gyvenamųjų patalpų stikliniai langai su medinėmis
langinėmis. Į gyvenamuosius kambarius būdavo patenkama užlipus laiptais ir įėjus per priemenės duris. Toks
namas į kitus bajorų namus, statytus prie žemės, buvo
panašus prieangiu, kuris apskritai buvo itin būdingas
ir Lenkijos, ir LDK bajoriškajai medinei architektūrai.
Namo ant paklėčio stogą, kaip ir įprastai bajorų namus
šiuo laikotarpiu, dengė skiedros arba malksnos.
Šių namų (kaip ir statytųjų tiesiai ant žemės) vidaus
planas nebuvo šabloniškas. Kiek name bus patalpų ir
kam jos bus naudojamos, buvo paties bajoro pasirinkimas, nelygu poreikiai ir turtingumas. Tačiau esminius
vidaus plano aspektus veikė tradicija ir naujos architektūrinės tendencijos. Tradiciškai per visą aptariamąjį laikotarpį, o ir vėliau, gyvenamosios patalpos bajorų name grupavosi abipus didelės priemenės. Tačiau

voje XVI a. vid. – XIX a. vid., Daktaro disertacija, Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2011, p. 19, 22.
9
Lietuvių kalbos žodynas, t. 9, redaktorius Jonas Kruopas, Vilnius:
Mintis, 1973, p. 182.
10
XVI a. pirmos pusės šaltinyje užfiksuotas išimtinis atvejis, kai bajoro sodyboje klėtis buvo ir gyvenamasis pastatas – 1528 m. Kauno pavieto bajoro Stanislovo Giržado žmona miegojo klėtyje, kurioje užpuolimo metu buvo nužudyta; žr. Lietuvos Metrika (1528–1547), Nr. 225:
6-oji Teismų bylų knyga, parengė Stanislovas Lazutka, Irena Valikonytė,
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1995, p. 37–38.
11
Seklyčios, kaip bajoro gyvenamojo namo, sampratos taip pat nesame išsaugoję – dabartinėje lietuvių kalboje „seklyčia“ reiškia tik etnografinio valstiečių namo kambarį svečiams; žr. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, vyr. redaktorius Stasys Keinys, Vilnius: Lietuvių kalbos
institutas, 2000, p. 684.

Lietuvos Metrika (1546–1548), Nr. 234: 19-oji Teismų bylų knyga,
parengė Irena Valikonytė, Saulė Viskantaitė-Saviščevienė, Lirija Steponavičienė, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2009, p. 166.
13
LMAVB RS, f. 138 (Riomerių šeimos aktai), b. 1381, l. 8.
14
Лидия Молчанова, Очерки материальной культуры белорусов XVI–
XVIII вв., Минск: Наука и техника, 1981, p. 20–21.
15
Михаил Свердлов, Генезис и структура феодального общества
в Древней Руси, Ленинград: Наука, 1983, p. 67.
16
Древняя Русь: Город, замок, село, ред. Борис Колчин, Москва: Наука,
1985, p. 142.
17
Jarosław Zawadski, „Dwory, zamki i palace w siedzibach Kiszków
herbu Dąbrowa do polowy XVII wieku“, in: Barok. Historia – Literatura – Sztuka, 2006, t. XIII/1 (25), p. 112. Tyrėjas tvirtindamas, kad mediniai pastatai išsilaikydavo kelias dešimtis metų, šiuo požiūriu pritaria
archeologo Andrzejaus Buko pateiktiems skaičiams.
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Gyvenimas name ant paklėčių

jeigu XVI a. pirmoje pusėje net ir pasiturinčio bajoro
name būdavo vos dvi patalpos – seklyčia arba kamara
su priemene, ar abipus priemenės seklyčia ir kamara,
tai antroje amžiaus pusėje patalpų gausėja. Tokia tendencija atsispindi ir namų ant paklėčių architektūroje.
Jei buvo pagrindinis gyvenamasis namas, tai vienoje jo
priemenės pusėje būdavo valgomasis, kitoje – mažesnė
seklyčia, o prie šios – kamara. Nuo XVI a. antros pusės

Jurgio Jokūbaičio Volčkavičiaus Rusotos dvaro gyvenamasis
namas ant dviejų paklėčių – pagal 1556 m. inventorių. Iš Jurijaus
Jakimovičiaus knygos Зодчество Беларуссии XVI – середины XVII в.
Справочное пособие (Minskas, 1991)

šalia kamaros arba priemenės imtos įrengti išvietės,
vidaus plano schemoje taip pat atsiranda dvi ar daugiau priemenės bei alkierius – papildoma gyvenamoji
patalpa šalia seklyčių ir kamarų. Alkierius buvo itin
būdingas Lenkijos architektūros elementas. Alkierių,
kaip ir kitus Vakarų Europos architektūros elementus, pirmiausia perėmė didikai. Jų namuose ant paklėčių būdavo įrengiama daug patalpų. Įspūdingas turėjo
būti toks Vilniaus vaivados Kristupo Radvilos namas,
pastatytas Derevinos dvare, Minsko paviete. 1591 m. jį
sudarė 15 patalpų ir 4 paklėčiai18.
Kaip vyko gyvenimas tokiame name, galima suprasti
pažvelgus į konkrečius pavyzdžius. Visi jie buvo laikomi
pagrindiniu gyvenamuoju namu sodyboje, visi atspindi
XVI a. antros pusės gyvenimo realijas, kadangi tik nuo
šio laikotarpio dvarų inventoriuose atsiranda detalesnis jų aprašymas. Pasirinkti pavyzdžiai skiriasi trimis
aspektais: 1) inventoriaus sudarymo metais (XVI a.
šeštas dešimtas dešimtmetis), 2) teritorija (Lithuania
propria, išskiriant ir Žemaitiją, bei rusėniškos teritorijos), 3) savininkais (priklausę skirtingoms bajorijos
luomo stratoms).
1556 m. Gardino paviete, Rusotos dvare, dideliame
name ant dviejų paklėčių gyveno valdovo maršalkos
pareigybininkas Jurgis Jokūbaitis Volčkavičius. Jo na18
Archiwum Główne Akt Dawnych, f. Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, (toliau – AGAD AR), dz. XXV, Nr. 733, l. 3v.
19
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kasdienis gyvenimas, sudarė ir
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mas atspindėjo to meto aukšto statuso bajoro gyvenseną, kurioje šeimos privatumas privalėjo derėti su viešumu, kaip būtinybe reprezentuoti savo statusą. Dėl to
viename namo gale buvo įrengtas erdvus valgomasis,
kuriame turėjo užtekti vietos būriui svečių. Privačiam
šeimos gyvenimui buvo skirta kita namo pusė – šviesi
seklyčia ir tamsesnė kamara, kurioje buvo miegama.
Šias dvi dalis skyrė didelė priemenė, į kurią pirmiausia
būdavo patenkama atėjus iš lauko. Tad namo gyvenamasis aukštas turėjo keturias erdvias patalpas. Deja,
mes nežinome, kaip jos buvo apstatytos. Žvelgiant retrospektyviai, seklyčiose turėjo stovėti krosnys, priemenėje – kaminas dūmams išeiti, o visa apstatyta stalais
ir suolais – pagrindiniais to meto baldais.
Po šiuo namu buvo įrengti du paklėčiai. Juos Volčkavičius naudojo kaip sandėliukus. Viename paklėtyje jis
tuo metu laikė pašarus žirgams – 20 statinių duoklinių
avižų. Kitame – maisto produktus savo šeimos virtuvei:
kubilą sūdytų ir 5 kubilus raugintų kopūstų, 40 vainikų
svogūnų, 2 vainikus česnakų, po statinę pastarnokų ir
burokėlių. Šeimynai (tarnams) pavalgydinti tuomet čia
buvo laikomi 3 kubilai balandų ir kopūstų. Tame pačiame paklėtyje buvo padėtas nenaudojamas virtuvinis
katilas, nedidelė geležinė grandinė, žibintas, vamzdžiai
degtinei varyti ir geležinis pjūklas19. Tokia paklėčiuose
laikytų dalykų visuma tik patvirtina, kad šis namas ant
paklėčių priklausė asmeniui, kurio dvaro ir namų ūkis
buvo išplėtotas.
Spalvinga buvo Upytės paviete, Plonėnų dvarelyje
gyvenusio Venslavo Plonenskio kasdienybė. Dar iki
1569 m. jo naujame name ant paklėčių buvo įrengta didelė seklyčia, priemenė ir mažesnė seklyčia su kamara.
Naują namą bajoras statydinosi pagal dar tebestovinčio
senojo pavyzdį – jų plano struktūra ta pati, tik senajame po paklėčiais dar buvo išrausti rūsiai. Abiejų – naujo
ir seno (galėjusio turėti apie 20 metų) namo įrengimas
sutapo su apie XVI a. vidurį pastatyto Volčkavičiaus
namo įrengimu. Tad šiuo požiūriu namai ant paklėčio
rusėniškoje teritorijoje ir Žemaitijoje praktiškai nesiskyrė. Nors Plonenskis neturėjo svarbios pareigybės,
jis buvo pasiturintis bajoras. Norėdamas tai pademonstruoti, įsigijo du brangius vokiškus stalus ir pasistatė
juos naujojo namo didžiojoje seklyčioje, taip pat įsirengė raudonai dažytą krosnį, parūpino 4 suolus. Priešinėje šio namo seklyčioje taip pat buvo raudonai dažyta
krosnis, tačiau stalas – paprastas, su trejais suolais. Po
namu įrengtuose paklėčiuose dar nebuvo nieko sudėta,
jie buvo tušti. Tik keista, kad pats namas buvo dengtas
šiaudais, o ne skiedromis – paprastai šiaudais būdavo
dengiami tik paprasti ūkiniai pastatai. Vis dėlto šiuo
parengė Algirdas Baliulis, Elmantas Meilus, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2001, p. 258.
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atveju tai negali būti Plonenskio skurdumo ženklas –
senąjį namą dengė storlentės ir tik kamaros dalį – šiaudai, o jo visa sodyba buvo didelė – trijų kiemų, su 21
pastatu20.
Link XVI a. pabaigos tokių pasiturinčių bajorų, o ypač
didikų, namai ant paklėčių tampa vis prabangesni. Juose įrengiama daugiau įvairios paskirties patalpų, o šios
apstatomos brangiais baldais, turinčiais ne tik funkcinę, bet ir dekoracinę reikšmę. 1580 m. Petras Adamkevičius, turtingas Žemaitijos bajoras, po mirties savo sūnums paliko Kolainių dvarą, kuriame tuo metu stovėjo
du gyvenamieji namai – abu ant paklėčių. Viename jų
įrengta didžioji seklyčia tviskėjo to meto prabanga –
nauja, žaliai glazūruotų koklių krosnis, staliaus darbo
didelė spinta, ąžuolinis staliaus darbo stalas, viduryje
seklyčios ant lubų grandine prikabinta žalvarinė žvakidė su devyniomis žvakėmis ir dar trys suolai laukė
pritariamo svečių žvilgsnio. Kitos patalpos buvo kuklesnės – tai priemenė, už jos kamarėlė, kitam namo
gale – kamara su suolais, kamarėlė su suolais ir žaliai
glazūruota krosnimi, išvietė. Po šiomis patalpomis buvo
3 paklėčiai, kuriuos Adamkevičius, kaip ir daugelis tokiuose namuose gyvenusių bajorų, naudojo sudėti daiktams ir maisto produktams. Viename jo namo paklėtyje
buvo padėtas nedidelis ąžuolinis stalas, alaus statinė,
trys mažos statinaitės, du blogi kibirai, vyšnių kubilas
ir supuvę kubilai.
Greta, tik už virtuvės pastato, stovėjęs kitas namas
nenusileido jau aptartajam. Vienoje seklyčioje sienos
tarp langų buvo išmuštos žalia gelumbe, įrengta žaliai
glazūruota krosnis, stovėjo 2 ąžuoliniai staliaus darbo
stalai ir 4 suolai prie sienų. Priešinė seklyčia, už priemenės su išviete, buvo didelis ir prabangus šeimos miegamasis. Čia stovėjo staliaus darbo lova, šaltu metu kūrenosi žalia glazūruota krosnis, buvo ąžuolinis staliaus
darbo stalas, o prie jo – suolas su skrynia ir staliaus
darbo suoliukas, dar keturi suolai sustatyti palei sienas.
Šio namo paklėčiuose buvo įrengti aruodai su miežiais,
avižomis, rugiais, grikiais, statinėje laikomas salyklas,
o viename paklėčių numestas senas turkiškas balnas21.
Dar didesne prabanga, sudėtingesne vidaus plano
struktūra ir dydžiu pasižymėjo Vilniaus vaivados Kristupo Radvilos pagrindinis gyvenamasis namas. 1591 m.
Derevinos dvare, Minsko paviete, buvusį didįjį namą
ant paklėčių sudarė 15 patalpų. Didelis valgomasis
buvo apstatytas ne tik žaliai glazūruota krosnimi su
židiniu, dviem stalais ir suolais, bet ir kredenso prototipu – vadinamąja služba, na kturey pic nalewano. Šis
baldas, LDK interjere atsiradęs tik XVI a. antroje pusėje, liudijo itin turtingą namų atmosferą. Name buvo
20
Istorijos archyvas, t. 1: XVI amžiaus Lietuvos inventoriai, surinko Konstantinas Jablonskis, Kaunas: VDU biblioteka, 1937, Nr. 21, sk.
171–173.
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XIX a. antros pusės etnografinis rusų valstiečių namas ant
negyvenamo paklėčio. Užbaikalės tautų etnografinis muziejus.
Iš http://www.regent-decor.ru/lib/glossary/p/podklet.html

dar 3 didelės menės, kuriose stovėjo po žalią glazūruotą
krosnį su židiniu, stalą ir kelis suolus. Dviejose nedidelėse kamarose ir alkieriuje buvo laikomi daiktai. Kitame alkieriuje, atskirtame viename iš kambarių, stovėjo
mažas staliukas ir suolas, o ant sienos kabėjo tapytas
popierinis paveiksliukas. Name, be didžiosios priemenės, buvo įrengtos dar trys priemenėlės, vienoje kurių
buvo jau blogos būklės ugniakuras. Dar dvi mažos patalpėlės buvo skirtos išvietėms. Po tokiu dideliu namu
buvo įrengti net keturi paklėčiai22.
Tačiau ne itin pasiturinčių bajorų luomo atstovų kasdienybė per visą aptariamąjį laikotarpį buvo pastebimai
kuklesnė. Štai iki mirties 1562 m. nedidelį Paštuvos
dvarelį (dabartinis Kauno raj.) turėjusi Vilkijos karužienė Jonieška Martynienė Ručkevičienė gyveno seklyčioje, kuri tais metais jau buvo sena. Ją tesudarė viena
patalpa su krosnimi, ilgu stalu ir suolais. Po seklyčia,
paklėtyje, bajorė laikė sukauptus maisto produktus ir
kai kuriuos paprastus daiktus: 5 alaus statines, tačiau
jau be alaus, 2 kubilus kopūstų, mėsos paltį, lašinius
ir pusę šiupininės žirnių, taip pat 2 tuščias pintinėles,
4 medinius dubenis ir 5 medinius šaukštus. Taigi palyginus su aukščiau aptartaisiais, šios bajorės turtinis
lygmuo iš tiesų buvo daug žemesnis, tad ir kasdienybė,
kaip matome, – skurdesnė. Nepaisant to, savo kasdienybei (bet ne reprezentacijai) ji buvo aprūpinta. Jos
sodybą sudarė dar 11 pastatų, tarp jų 2 klėtys ant pak
lėčių, pirtis, pastatai javams laikyti ir kt., dvare buvo
laikomi trys jaučiai arimui, trys karvės, trys kumelės ir
kiti gyvuliai, bajorė turėjo ir kelis alavinius indus23.
21
22

LMAVB RS, f. 256, b. 3631, l. 4–5.
AGAD AR, dz. XXV, Nr. 733, l. 3–3v.
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Jonas ir Čėsna Petravičiai Nekrošiai net ir pačioje
amžiaus pabaigoje (1597) gyveno name, kuriame buvo
tik trys patalpos. Tuo metu jis stovėjo Motėnų dvare,
Veliuonos valsčiuje. Vis dėlto namas buvo didelis, eglinis, pastatytas ant dviejų paklėčių. Kaip ir pridera bajorams, name buvo įrengta didelė šviesi seklyčia. Tačiau
priešais ją, už priemenės, tebuvo tik kamara, kurioje
tada buvo sudėti patalai: dvi didelės viršutinės pūkinės
antklodės, dvi apatinės antklodės ir keturios pūkinės
pagalvės24.
Minėti pavyzdžiai rodo, kad per visą aptariamąjį laikotarpį egzistavo gyvenamųjų namų ant paklėčių skirtybės, nulemtos šeimininko turimų turtų, bet ne regioniškumo. XVI a. pabaigoje atotrūkis tarp šių skirtybių
tapo dar didesnis – mat į didikų ir pasiturinčių bajorų
namus, išlaikiusius senas Kijevo Rusios architektūrines tradicijas, skverbėsi vakarietiškasis modernumas.
Jo apraiškos buvo stikliniai langai, importuoti baldai
ir audiniai, naujoviški, nuo XVI a. antros pusės bajorų
namuose pasirodantys baldai: lova, spinta, kredensas,
Istorijos archyvas, t. 1, Nr. 14, sk. 152.
LMAVB RS, f. 256, b. 3996, l. 1.
25
Dalė Puodžiukienė, op. cit., p. 28.
23
24

taip pat paveikslai. Tokių apraiškų būta dar daugiau –
tai knygos, muzikos instrumentai, šakutės ir kt. Tačiau
vakarietiškumo lygis koreliavo su bajoro turtiniu ir socialiniu statusu – juo šis buvo aukštesnis, juo didesnė
tikimybė jo namuose aptikti minėtų apraiškų.
Tačiau šį fenomenalų statinį jau XVI a. antroje pusėje
persekiojo „seno namo“ apibrėžtis. Pasenus šiam, naujas namas būdavo statomas ir be paklėčių. Nuo XVII a.
vidurio namai ant paklėčių jau pastebimai nyko iš LDK
kraštovaizdžio. Didžiausią įtaką šiam procesui darė
Vakarų Europos architektūros pavyzdžiai, kuriuos
pirmiausia perėmė didikų ir pasiturinčių bajorų dvarai – juose kilo dideli vienaaukščiai daugiafunkciniai
namai25. Taip materialus objektas, tapęs dulkėmis žemėje, laipsniškai išnyko ir iš vaizduotės, iš visuomenės
sąmonės. Tačiau iki šiol mintis apie namus ant paklėčių esti tolėliau į rytus – dabartiniame rusų kalbos žodyne išlaikyta paklėčio kaip gyvenamojo namo aukšto
reikšmė – tokie buvo ir etnografiniai rusų valstiečių
pastatai26.
26
Rusų-lietuvių kalbų žodynas, t. 3, sudarė Jadvyga Kardelytė, Jonas
Macaitis, Alina Mankevičienė, Vilnius: Mokslas, 1984, p. 183.
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nustebimai

Vėl euras ir vėl kainos
Guoda Azguridienė

Ne taip seniai dar diskutavome, ar
euro mums reikia. Dar gerokai prieš
oficialų pareiškimą, kad euras bus,
šios diskusijos išsikvėpė. Ir ne todėl,
kad susitarėme, jog euras mums yra
reikalingas. Veikiau išsikristalizavo
supratimas, kad euro įvedimas nėra
tiesiog ekonominis klausimas, kur galima būtų suskaičiuoti naudas ir sąnaudas ir tuo remiantis pasirinkti geresnį variantą (nors Lietuvos centrinis
bankas suskaičiavo, kad apsimoka).
Tačiau realaus pasirinkimo kaip ir
nebuvo. Euro įvedimas, pasiekus nustatytus reikalavimus šalies finansams, yra integrali stojimo į ES tąsa.
Dėl to taip pat galima diskutuoti, išryškinant tolesnes ES raidos perspektyvas: federacija ar tolesnė centralizacija. Tačiau Ukrainos įvykių fone
diskusija persikėlė į dar fundamentalesnį – saugumo lygmenį. Kiekvienas
svyravimas dėl pasirinkto kurso gali
sudaryti įspūdį, kad ES esanti silpnas
darinys, ir kitos valstybės galinčios ją
apeiti, siekdamos savo geopolitinių
tikslų. Taigi jei Lietuva būtų nusprendusi, kad mums euro nereikia, tai būtume prisidėję prie šio nepageidautino įvaizdžio. Dabar neprisidėjome, ir
tai yra gerai.
Kita vertus, tai visiškai nereiškia,
kad euras kaip valiuta ir jo įvedimas
kaip sudėtingas visuomeninis pokytis,
mums praeis be pasekmių. Nepraeis,
o ir jau nepraėjo.
Galima stebėtis ir piktintis, kaip gi
taip: sprendimas mums brangus ir kitaip sudėtingas, bet mes jį vadiname
teisingu. Tačiau taip yra daugybėje
gyvenimo sričių. Tarkime, asmeniniame gyvenime ir versle dažnai keliami ilgalaikiai ir trumpalaikiai tikslai,
kurie gali būti visiškai prieštaringi.
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Trumpalaikiai tikslai gali gadinti strateginius arba strateginiai būti daromi
šiandienos naudos sąskaita. Bet verslui ir individui tai ne naujiena, ir procesai šie yra suvaldomi.
Valstybės valdyme ilgalaikių tikslų
siekti apskritai sudėtinga, jau vien dėl
politikų kadencijos. Net ir turėdami
tokių ketinimų politikai gali nespėti
per savo kadenciją iki galo sutvarkyti, tegul ir ne radikalių, bet vis dėlto
esminių pokyčių. Tai viena priežasčių,
kodėl nevyksta struktūrinės reformos
sveikatos apsaugos, pensijų, socialinės
paramos srityse. Nes vien reformas
parengti gali prireikti visos kadencijos. Užtruks, kol jos bus įvykdytos, rastos ir pataisytos klaidos (kurių tikrai
bus ir be piktos valios). O svarbiausia – rezultatai pasimatys tik dar po
poros kadencijų. Tai kam stengtis? Politologai pastebi, kad pastaruoju metu
ši tendencija politikoje siūlyti rinkėjams vien greitą ir labai greitą rezultatą, tik stiprėja. Ji lemia daug mums
visiems žalingų politikos pokyčių –
ieškoma sensacingų, lengvai suprantamų ir greitai įtakojamų klausimų,
todėl vis labiau braunamasi į privataus individo sferą ir vengiama imtis
kompleksinių problemų sprendimų.
Tai tokie dalykai, kurie paliečia daug
valdymo institucijų, platų spektrą teisės aktų, kaip antai žmonių verslumas, ūkio konkurencingumas, profesinis rengimas, pensijos
ir sveikatos apsauga,
pagyvenusių žmonių
slauga, savižudybių
prevencija ir pan.
Šia prasme sutarimas dėl euro buvo unikalus. Manau, dėl to,
kad šis klausimas, iš

dalies dėl geopolitinės situacijos, tapo
aukštesnio masto. Tačiau sprendimo pateikti ir pagrįsti valdantieji nemokėjo kitaip, kaip tik tradicinėmis
trumpalaikio efekto priemonėmis.
Šiuo atveju nauda nebuvo žadama,
bet apeliuota į didžiausią baimę – kad
kils kainos – bei pažadėta, kad jos nekils. Tik ekspertai sakė, jog jos neturėti kilti, nes kilimui nėra prielaidų. Politikai gi aiškiai žadėjo, kad jos nekils
todėl, kad „mes kontroliuosim“.
Pažvelgus atsietai į šį pareiškimą,
gali kilti abejonės, ar kalbame apie
Lietuvą, demokratinę vadinamosios
rinkos ekonomikos valstybę, kurioje
įdiegti pagrindiniai principai – konkurencija ir laisvos kainos. Kaip galima
tokiomis sąlygomis pažadėti kainas
kontroliuoti ir sukontroliuoti? Galima.
Ir tai nėra pirmas kartas. Jei žmonės
atkreiptų dėmesį, koks yra Centrinio
banko tikslas, tai nustebtų: palaikyti stabilias kainas, konkrečiai – 2%
augimą per metus. Žinia, centriniai
bankai yra žmonėms neįdomi ir sunkiai suprantama institucija. Kaip
bankas gali veikti kainas laisvų kainų sąlygomis? Visų pirma per pinigų
kiekio reguliavimą. Kita vertus, šiuolaikinės rinkos ekonomikos toli gražu
nėra taip grįstos konkurencija, kaip
pateikiama teoriškai. Vartotojai susiduria su daugybe tiesiogiai arba netiesiogiai reguliuojamų kainų, kurios
daro didžiulę įtaką jų išlaidoms, kaip antai šildymas,
elektra, centralizuotai tiekiamas vanduo, švietimo,
sveikatos apsaugos, slaugos paslaugos, akcizinės
prekės (kuras, cigaretės,
alkoholis ir pan.). Sakysite – švietimas ir sveikatos
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nustebimai
apsauga yra gaunami nemokamai.
Teoriškai taip, bet vis daugiau žmonių
susiduria su tuo, kad praktiškai ne.
Nes (beveik) nemokamai siūlomos ne
visai tos paslaugos, kurių konkrečiam
žmogui reikia, ypač tai išryškėja sveikatos apsaugos srityje. Jei čia veiktų
rinkos dėsniai, tai kainos normalizuotųsi dėl konkurencijos, tačiau, kadangi de jure rinkos čia nėra, tai ir konkurencija normali negali atsirasti.
Taigi žvelgiant iš ekonominės analizės pusės, kainas valstybė (ir Lietuva, ir ES) veikia ir per pinigų politiką,
ir per mokesčius, ir tiesiogiai nustatydama kainas tam tikruose sektoriuose, drausdama arba ribodama konkurenciją, pati dalyvaudama kaip didelis
pirkėjas ir t. t. Beje, Europos centrinis
bankas kaip tik siekia kainų augimo,
kuris esą turėtų išjudinti sustingusią
ekonomiką...
Žvelgiant iš žmogaus pusės, tų instrumentų nematyti. Jam taip pat sunku įvertinti monopolinių paslaugų kainų kitimą, nes jos priklauso nuo oro
sąlygų, būsto būklės ir kitų kintamųjų. Dar sunkiau pastebėti, kaip šeimos
biudžete atsispindi sveikatos ir švietimo kainos, nes visi skirtingai su jomis susiduriame. Jei jums poliklinikoje paskyrė laiką konsultacijai po trijų
mėnesių, kai jums reikia šiandien, tai
galite visai nepastebėti, kad sveikatos
paslaugos smarkiai pabrango. Žmonės seka vartojimo prekių mažmenines kainas. Kad ir kaip atrodytų lengva jas fiksuoti, atrodymas šis labai
paviršutinis. Mat tų prekių (pavyzdžiui, pieno) kainos įvairuoja priklausomai nuo gamintojo, kiekio, riebumo,
pakuotės, pardavimo vietos, nuolaidų.
Net jeigu žmogus stebi to paties gamintojo tą patį produktą ilgesnį laiką, lieka neaišku, kaip traktuoti kainų
nuolaidas per akcijas.
Jei šis klausimas būtų keliamas kurioje kitoje šalyje (netgi Latvijoje), galėtume sakyti, kad akcijos nėra esminis
dalykas stebint kainas. Lietuvoje jau
kurį laiką akcijos yra ne išimtis, o taisyklė. Ir būtent populiarioms prekėms,
vartojamoms daugelio žmonių, kurie
pirkdami kainas seka, akcijos yra tai-
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komos masiškai. Pardavėjai akcijomis
populiariems produktams pritraukia
pirkėjus pas save, kur jie nuperka dar
vieną kitą prekę ir be akcijos. Tai leidžia pardavėjams išlaikyti savo pajamas, kainas sekantiems žmonėms
nusipirkti pigiau, bet visiškai sujaukia ir taip sudėtingą kainų žemėlapį.
Kitas dalykas: vidutinė kaina skaičiuojama ne tik išvedant vidurkį iš skirtingų to paties produkto grupės kainų,
bet ir suvienodinant pirkėjų krepšelį –
mes juk vartojame tokius skirtingus
dalykus. Taigi net objektyviai nieko
nuostabaus, jog statistika fiksuoja kainų mažėjimą, o žmonės fiksuoja kainų
didėjimą. Taip pat nepamirština, kad
žmonės objektyviai nevertina dalykų,
kurie jiems svarbūs. Mes kaip pirkėjai
visada labiau pastebime kainų padidėjimą, negu sumažėjimą, ypač kai to padidėjimo grėsmė mielai eskaluojama.
Sumažėjimo veikiausiai nepastebime
visai. Tad be detalaus fiksavimo raštu niekaip negalime įvertinti proporcingai, kiek vienas ar kitas pirkinys
atsiliepia mūsų biudžetui. Žmonės,
kurie tokius stebėjimus atlieka, norėdami pirkti geresnės kokybės brangesnį produktą, pastebi, kad kainų skirtumas ne toks ir didelis, kaip atrodė.
Te nesusidaro įspūdis, jog noriu pasakyti, kad infliacijos statistinis rodik
lis atspindi kainas teisingai, o žmonės
jas mato neteisingai. Jie mato kainas
taip, kaip patys jas patiria. Ir jiems
tai yra svarbu. Tačiau kainos rinkoje yra įvairios ir nuolat kinta. Statistika skaičiuoja formalų vidurkį pagal
hipotetinį vartotojo krepšelį. Gal būt
apskritai neegzistuoja žmogus, kuris
būtent tokius produktus perka. Politika ir makroekonomika operuoja vidurkiais, todėl susidūrę su konkrečiais
gyvais žmonėmis politikai taip sutrinka. O sutrikę puola žadėti kokias nors
neadekvačias priemones arba aiškinti
neatitikimus kieno nors kito kalte.
Euro istorijoje tas kaltininkas įvardijamas aiškiai – tai verslas, kuris tik
ir taikosi pakelti kainas, pasinaudodamas euro įvedimu. Kaltinimas neteisingas nuo pačių prielaidų. Kaip jau
minėjau, didelę dalį kainų kilimo žmo-

gus pajaučia būtent dėl valstybės veik
los, nes ji kelia akcizus, negeba efektyviai tvarkyti savo monopolizuotų
socialinių sferų, todėl žmonėms tenka
mokėti neproporcingai, kai šių paslaugų prireikia. Antras faktas – tiesiogiai
nereguliuojamų prekių kainas gamintojai bei pardavėjai ir taip gali bet kada
pakelti, jokio preteksto jiems nereikia.
Kai yra konkurencija, kainos kyla augant produkto paklausai. Paklausa
gali būti nulemta įvairių aplinkybių,
kaip antai vartojimo padidėjimo (kad ir
dėl mados), pasiūlos sumažėjimo (kad
ir dėl prasto derliaus), pervežimo ir logistikos komplikacijų (kad ir dėl geopolitinių priežasčių). Rinkoje kainos kyla
tiek, kiek leidžia konkurencija. Jei konkurencija maža, yra galimybė kainas
pakelti, jei didelė – ta galimybė labai
maža arba jos visai nėra. Būtent dėl to
kainos ir kyla, ir krinta. Kainos krinta ne todėl, kad atpigo kokia prekės
sudedamoji dalis, o todėl, kad jos nebeperka, nes kas nors pasiūlė pigiau.
Kaip tas kainų mažėjimas realizuojamas – paprastai ar per akcijas atrakcijas – kitas klausimas. Esmė ta, kad
esant konkurencijai kainų dinamika
yra nuolatinė ir būtina. Jai nereikia
pretekstų, o jei kokie išoriniai įvykiai
(prekybos apribojimai, ekonominės krizės, mokesčių pokyčiai) ir padaro poveikį, tai ne visam laikui. Kainos koreguojasi per visą gamybos ir prekybos
grandinę ir iš anksto net nėra aišku,
kaip konkretūs vartotojai tai pajus.
Tada belieka paklausti dviejų dalykų: kam tas vajus dėl kainų nedidinimo ir kodėl jausmas, jog viskas brangsta, toks įkyrus?
Vajus yra tam, kad būtų pateisintas
politikų pažadas kontroliuoti kainas.
Kyla vajus, socialinė reklama, abejonės, jų aiškinimas: reiškia – politikai
dirba, kontroliuoja. Nesvarbu, kad
švaistomas laikas ir pinigai. O jausmas, kad kainos kyla, yra visiškai teisingas. Kainos kyla, nes visos modernios valstybės per bankines sistemas
nuolat skiedžia pinigų vertę. Žmonės
tiek neprigamina, kiek nori išleisti.
Taip buvo prieš euro įvedimą, taip bus
ir po jo.
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apžvalga
Balsusis modernizmas:
Teodoro Kazimiero Valaičio
paroda
Algė Andriulytė

„Balsus“ reiškia garsus, skardus, susijęs su geru balsu. Tai ausimis sugaunamas gana stiprus oro virpėjimas.
Būtent toks buvo Teodoro Kazimiero
Valaičio (1934–1975) kuriamas modernizmas – galingas, įdomus, bet
laike tirpstantis. Lapkričio 14 d. didžiojoje Nacionalinės dailės galerijos
salėje atidaryta svarbiausia rudens sezono paroda, pristatanti šio menininko
80-mečiui skirtą retrospektyvą (kuratorė Giedrė Jankevičiūtė). „Balsiuoju“ spaudos konferencijoje dailininką
pavadino NDG direktorė Lolita Jab
lonskienė, metaforiškai oponuodama
įsitvirtinusiai „tyliojo modernizmo“
sąvokai. Balsus šiuo atveju reikštų ir
oficialus (bet ne propagandinis, ideologiškai angažuotas) sovietinės epochos
modernizmas.
Parodos kuratorė siekė reaktualizuoti modernizmo paveldą ir atverti
kitokį jo perskaitymo būdą – labiau
įkontekstintą, atvirą naujoms interpretacijoms ir griaunantį mitus. Kitaip tariant, siekta pristatyti ne tik
išskirtinę asmenybę, bet ir visą kartą,
pagavusią chruščiovinio atšilimo politikos siūlomą modernizacijos bangą ir
sėkmingai kurį laiką ant jos balansavusią. Reaktualizuoti Valaičio palikimą vertėjo dar ir dėl to, kad kadaise
garsus, įvairiomis medijomis kūręs
menininkas, šiandien yra gerokai pri
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mirštas. Dailininko palikimas, rūpestingai saugotas žmonos Marianos Bruni ir jos vyro Gedimino Kavaliausko
ne kartą buvo eksponuotas įvairiose
Vilniaus parodų erdvėse. Tačiau kas
dešimt metų rengiamos parodos, pritraukusios nemažą ištikimų gerbėjų
ratą, platesnei auditorijai, o ypač jaunajai kartai, buvo menkai žinomos.
Man, kaip ir daugumai vilniečių,
Valaitis iki šios parodos asocijavosi su
Lazdynų mikrorajono Vėtrunge. Vaikystėje ne kartą mirkiau kojas Vėtrungę supusiame baseinėlyje, kol vienas
iš tėvų šalia esančioje parduotuvėje
stovėdavo nesibaigiančiose eilėse. Neteko matyti Valaičio originalų žymiuose Vilniaus, Palangos ar Alytaus restoranuose, bet Vėtrungė įsirėžė kaip
konkurencijos neturintis vietoženklis,
prilygstantis (vaiko sąmonėje) dar vienam pasaulio stebuklui. Tad parodos
laukiau su nekantrumu, bet ne nostalgijos genama, o tikėdamasi išsamiau
pažinti nefragmentuotą Valaičio kūrybos visumą. Paroda atskleidžia gerokai daugiau nei buvo galima numanyti, kitaip tariant, patenkino lūkesčius
su kaupu.
Valaitis gimė nepriklausomoje Lietuvoje, vaikystėje išgyveno karo metus
ir pokario skurdą, tėvų išsiskyrimą,
tėvo mirtį neaiškiomis aplinkybėmis ir
motinos klajones, vėliau – skulptūros

studijos ir šeimos kūrimas, ypatingos
reikšmės užsakymai architektūrinėse
erdvėse ir darbai sau „į palovį“, galiausiai ankstyva ir netikėta mirtis.
Atrodo, lyg jis visą gyvenimą buvo
genamas vidinio nerimo ir įtampos,
kuri prasiverždavo įvairių kūrinių pa
vidalu, intelektiniu smalsumu, bohemišku gyvenimo būdu. Tai, o kartu
ir meistriškai kuriamas modernaus
menininko įvaizdis, užkonservavo
Valaičio figūrą kaip stabilią lietuviško
modernizmo ikoną.
Teodoro Kazimiero Valaičio parodą
papildo ir pratęsia jos katalogas. Tačiau pirmiausia – apie parodą, kuri
yra dar vienas Nacionalinėje dailės
galerijoje įgyvendintas modernizmo
problematikai skirtas projektas. Galerijos erdvėse nuo pat jos atidarymo
sistemingai grįžtama prie vis dar nepakankamai ištyrinėtos, bet įvairiais
kanonais apaugusios sovietinės modernizacijos analizės. Tokios parodos
kaip „Šaltojo karo metų modernizmas.
Menas ir dizainas: 1945–1975“ (2009),
„Modernizacija. XX a. 7–8-ojo dešimt
mečių Baltijos šalių menas, dizainas
ir architektūra“ (2011), sovietmečiu
kūrusių dailininkų ir fotografų personalinių parodų pristatymai, pasiūlė
naujas šio sudėtingo laikotarpio apmąstymo strategijas bei atvėrė kelią
diskusijoms. Valaičiui skirta paroda
yra dar vienas būdas kalbėti apie aktualią praeitį, o kartu įsižiūrėti į neeilinės asmenybės kuriamą pasaulį.
Parodos kuratorė Giedrė Jankevičiūtė, padedama architektų Aleksand
ro Kavaliausko ir Roko Kilčiausko
sukonstravo kelių dalių dinamišką
ekspozicijos lauką, kuriame žiūrovas
verčiamas migruoti nuo vienos erdvės
iki kitos, sekdamas loginį ir vizualinį
naratyvą. Sumanymas itin vykęs, nes
tokiu būdu lankytojas judėdamas įvairiomis trajektorijomis savo kūnu gali
pajusti Valaičio komplikuotą ir prieštaringą „dvasią“, kurioje šalia racionalumo tarpo emocija, o virtuoziškai brė-
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žiama linija galėjo virsti elegantiška
mylimos moters figūra arba atgrasiu
vidinio demono veidu. Todėl visai nestebina viename kampe eksponuojami statiški religinio turinio vaizdiniai,
o priešingame – aistra pulsuojančios
atviro sekso scenos, nes juk viskas turi
savo prasmę ir vietą po saule. Ekspozicijos kuriamas intelektinis nuotykis
siūlo ne tik kontrastus, bet ir nuoseklų
bei informatyvų pasakojimą. Jis pradedamas Valaičio skulptūros šešėlio
projekcija ant švarios baltos sienos.
Antikinėje kultūroje (kuria itin domėjosi ir pats dailininkas) šešėlis buvo
tapatinamas su anapusybe, o kartu su
atvaizdo, kurį inicijuoja fizinis žmogaus išnykimas, atsiradimu1. Platonui
šešėliai buvo mūsų ribotų galimybių
simbolis, o ką šešėlis reiškia Valaičio

parodoje? Matyt, kiekvienam žiūrovui
tenka išsiaiškinti pačiam arba priimti
tai kaip perspėjimą nepasikliauti vien
tik rega, bet parodoje ieškoti ir kitų (ne
tik vizualinių) prasmių ir potyrių.
Kelionė po parodą pradedama ankstyvaisiais Valaičio kūriniais: dar mokykloje sukurtu gipsiniu Beethoveno
biustu (turintį ryškių autoportretiškumo bruožų), romantizmo ir simbolizmo kupinais raižiniais bei piešiniais
iš natūros. Šį romantizmą, kaip teigia
Vincas Kisarauskas, Valaitis mokėjo
kai reikia ir suvaldyti2. Tai ypač atsispindi jo diplominiame darbe – Lauryno Gucevičiaus figūroje. Tipiški laik
mečiui pirmieji eksperimentai, tokie
kaip iš cemento ir akmens skaldos
nulipdyta „Onutė“ (1962), linoleumo
raižiniai interpretuojant liaudiškų

1
Tojana Račiūnaitė, „Šešėliai ir debesys:
anapusybės vaizdavimo ribos“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, 2012, t. 64: Vizualioji kultūra: problemos ir interpretacijos, su-

darytoja Monika Saukaitė, p. 49–64.
2
Vincas Kisarauskas, „Jutęs gyvenimo pilnatvę“, in: Literatūra ir menas, 1984-12-01.

skulptūrų formas, bei žavėjimasis
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio,
Auguste’o Rodino kūryba atskleidžia
platų menininko interesų lauką bei
nuolatinį siekį plėsti griežtas dailės
rūšių ir žanrų ribas, kurių nepaisymas
į neviltį varė sovietmečio modernistus.
Kitas parodos segmentas priartina
prie Valaičio kurto žemiškojo Edeno
ir atskleidžia šviesiąją, hedonizmo kupiną jo kūrybos pusę, masina žiūrovą
mėgautis kūniškumu, spalvų harmonija, laisve, kasdienybės grožiu – visu
tuo, kas oficialioje sovietmečio retorikoje buvo nutylima. Dailininko geras
bičiulis Eugenijus Cukermanas dar
1984 m. taikliai pastebėjo: „Valaičio
temperamente ir mentalitete buvo
kažkas mediteraniška: tai rodęs ir jo
ypatingas antikinės istorijos bei mitologijos pomėgis, dažni iš ano kultūros
klodo kilę darbų motyvai, sentimentai Krymui, kur jis mėgdavo pabūti
ir kur daug kas, net pati gamta pri-

Parodos ekspozicijos vaizdas. Architektai Rokas Kilčiauskas, Aleksandras Kavaliauskas, dizainerė Indrė Klimaitė.
Tomo Kapočiaus nuotr. NDG archyvas
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mena Adrijos ir Egėjo jūrų pakrantes,
ir pagaliau jo kūrybos dvasia – trykštanti savotišku hedonizmu, be šešėlio
niūrumo, misticizmo“3. Savąjį Edeną
Valaitis rado gyvendamas žmonos
Marianos Bruni tėvų vasarnamyje netoli Sudako, Kryme. Kaip prisimena

už Lietuvos ribų įgyvendinti architektūrinio dekoro (interjero) užsakymai.
Šie darbai neišliko, tad apie juos pasakoja įvairi dokumentacija, filmuoti
vaizdai, eskizai. Iš arti galima pamatyti tik restorano „Dainava“ kokteilių
barui sukurto kalstyto metalo reljefo

Bruni – „Krymas mums buvo amžina šventė – su maskaradais, šaradomis, pasivaikščiojimais iki tolimesnių
įlankų, ekskursijomis į Novyj Svetą
ir į genujiečių tvirtovę“4. „Edeniškų“
darbų (toli gražu ne tik Krymo motyvais) variacijos siejasi su klasikiniam
prancūziškam modernizmui būdingomis formomis ir žavi paveikumu bei
vidine jėga. Valaičio įvairiais būdais
deklaruojamas kūniškumas buvo puikiai realizuotas tiek jo paties asmenyje
(išvaizdų stotą ir ištobulintą, sportišką
figūrą akcentuoja kone kiekvienas jį
pažinojęs žmogus, tuo taip pat galima
įsitikinti žvelgiant į eksponuojamas
fotografijas ar filmuotus vaizdus), tiek
kūriniuose – ne vien žmones ar gyvūnus vaizduojančiuose darbuose, bet
net abstrakčiose biomorfose, kupinose
sultingo kūniško gaivališkumo.
Atskira parodos dalis – kūriniai architektūrai. Joje pristatomi vietiniai ir

„Saulė“ variantą ir pagal jį įsivaizduoti
pirmavaizdį, tapusį naujos septinto dešimtmečio pramogų kultūros simboliu.
Įsivaizduoti Vilniaus restorano „Šaltinėlis“ dekoratyvinį akcentą padeda
pieštinė brolių Algirdo ir Remigijaus
Gataveckų rekonstrukcija, kurioje
kaip inkliuzai įkomponuotos keturios
šeimos kolekcijoje išsaugotos autentiškos detalės. Šiandien Valaitį galėtumėm vadinti dizaineriu, diktavusiu
laisvalaikio kultūros madas. Jo kurti
kalstyto metalo objektai ar sumaniai
įveikiant sovietmečio medžiaginį skurdą dekoro detalėms pritaikyti lietuviško dulkių siurblio „Saturnas“ sferiniai
korpusai atitiko modernistinio dizaino
sampratą. Įsitvirtinti tarp lyderiaujančių interjero dizainerių Valaičiui
padėjo ne tik išskirtinis komunikabilumas, bet ir sėkmingas bendradarbiavimas su architektais ir (kas nemažiau
svarbu) – ištobulintas erdvės pojūtis.

Šioje parodos dalyje įdomiai pritaikyti dokumentiniai kadrai iš Monrealio
Expo-67: utopistinės architektūros
panoramoje šmėžuojantys vienuolių,
jūreivių, Jacqeline Kennedy, nežinomų žmonių, daugiausia paprastų
laisvo pasaulio piliečių, ritmingame
judėjime (ir patosinio užkadrinio diktoriaus balso fone) galima įžvelgti Valaičio kurtą dekoratyvinį pano, skirtą
SSRS paviljono okeanografijos skyriui.
Tokie kadrai, turėję įkvėpti sovietinį
žmogų didžiuotis „savos“ tėvynės pasiekimais, paradoksaliai atveria kitą
realybę – tai laisvės teritorija, į kurią
ne kiekvienam buvo lemta pakliūti.
Valaitis taip pat svajojo apie Vakarų
didmiesčius ir jų meno pasaulį, tačiau
kaip rašo Jankevičiūtė, „buvo priverstas tenkintis tolimais šios nepasiekiamos realybės atšvaitais, vos įžiūrimais
per Maskvoje pravertus langelius, ir
trumpais pabėgimais arčiau Europos
vidurio“5. Dizaineriškos Valaičio veik
los kontekstas kataloge pristatomas
Marijos Drėmaitės tekstuose. Juos
verta paskaityti, norint suprasti, kokiame lauke vyko mūšiai (ar derybos)
dėl naujosios estetikos, o katalogo ir
parodos autorės Jankevičiūtės komentarai paaiškina, kodėl Valaičio darbas
netiko Osakos Expo-70 parodai.
Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad didžiausias parodos skyrius
„Prieštaravimų dvasia“ jungia visa tai,
kas netilpo į kitas ekspozicijos dėlionės
sekcijas. Bet taip nėra, būtent tų pačių
motyvų pakartojimas taikant skirtingas menines medijas, nuolatinė opozicijų (tiek formos, tiek siužetų) paieška,
geometriniai narstiniai ir biomorfos,
šuoliuojantys žirgai ir čiukčių moterys, tapybinės abstrakcijos ir kovotojų
figūros piešiniuose vėl ir vėl panardina į valaitiška logika paremtą pasaulį,
suręstą iš kultūrinių citatų, analitinio
mąstymo, begalinio jausmingumo ir
pasiutiškai talentingos rankos prisilietimų. Parodą užbaigia skyrius „Naujojo pasaulio gyvūnai“, kurį kuratorė
pavadino „negimusių skulptūrų kunst-

3
Teodoras Kazimieras Valaitis, sudarytojas
Vladas Vildžiūnas, teksto autorius Algimantas
Patašius, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos,

1984, p. 5.
4
Teodoras Kazimieras Valaitis, 1934–1974:
Parodos katalogas, sudarytoja Giedrė Janke-

vičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos
leidykla, 2014, p. 330.
5
Ibid., p. 205.
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kamera“. Tai mažiausia parodos dalis.
Čia eksponuoti Valaičio mirties metais
nulipdyti molio eskizai, kurie įsirėžia
į atmintį keistai sulipusiais siurrealistiniais elementais, atskleidžiantys
dailininko stiliaus posūkį – ne mažiau
virtuozišką nei anksčiau, tačiau spontanišką ir iracionalų. Šių „gyvūnų“ atsiradimo ištakas Jankevičiūtė aptaria
siedama jas tiek su Valaičio natūraliu
polinkiu į siurrealumą, ankstesnių
darbų motyvais ir baigiant ketvirtą
dešimtį atsirandančiu nuovargiu bei
nusivylimu žmonėmis ir pasauliu.
Klausimas, ar tai buvo naujo kūrybinio etapo pradžia, ar dar vienas eksperimentas, liudijantis Valaičio nuolatinių transformacijų neišsenkančias
galimybes, – lieka atviras.
Paroda labiau skirta akims, t. y. grožėjimuisi ir emociniam žiūrovo sujautrinimui. Čia svarbi tampa estetinė patirtis, išgyventa kontempliuojant tiek
pačius kūrinius, tiek ekspozicijos architektūrą. Konkrečių kūrinių pasiektas įtaigumo lygis tarsi automatiškai
nusako ir jų vertę, o kylantys klausimai dažniausiai susiję su stiliaus arba
individualumo/unikalumo kategorijomis. Tuo tarpu parodos katalogas kviečia įsigilinti į Valaičio kūrybą ir pačią
epochą skaitant tyrinėtojų tekstus (be
Jankevičiūtės ir Drėmaitės straipsnių,
kataloge paskelbtas ir istoriko Nerijaus Šepečio analitinis tekstas), bendražygių atsiminimus. Estetika (kaip
grožio raiškos forma kūriniuose) šiuo
atveju nėra savipakankama, tai greičiau priežastis plėtoti bendrakultūrinį
diskursą. Parodos kataloge išsamiai
pristatyti Valaičio virsmai ir kūrybos
raida atveria menininko gyvenimą iš
vidaus, leidžia apčiuopti pačius įvai6
Nerijaus Šepečio straipsnis „Apie intelektualų kūrėją, (ne)palankų laiką, įšakninančius
kontekstus, (ne)peržengiamas ribas“ Marianos
Bruni pageidavimu buvo išimtas iš katalogo ir
išspausdintas kaip jo priedas.
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riausius sovietinio laikmečio niuansus, įsijausti į dailininko kasdienybę,
kurioje šalia kūrybos būta sporto,
kino, šeimyninių rūpesčių, linksmybių – viso to, kas egzistavo vyresnės
kartos vilniečių atmintyje ir sakytinėje tradicijoje. Dailininko palikimas

jausmas. Tekste atsiradusi distancija
ir mezgama diskusija kelia daugiau
klausimų nei pateikia „gatavų“ atsakymų. Ką reiškė (ne)būti disidentu
sovietmečiu? Kaip apibūdinti sovietinės bohemos siautulį? Kada opozicija
tampa prisitaikymo taktika? Tokie

Parodos ekspozicijos vaizdas. Tomo Kapočiaus nuotr. NDG archyvas

interpretuojamas plačiame istoriniame kontekste, parodant vidines meno,
politikos, ekonomikos sąsajas arba paraleles. Taip vienais argumentais pagrindžiamas, kitais kvestionuojamas
mitas apie šešto-septinto dešimtmečio
lietuvišką avangardą, apie lietuvių
menininkų staigų šuolį modernizacijos linkme, „vidinio užsienio“ Sovietų
Sąjungos kontekste sukūrimą.
Tikėtina, kad dažnas skaitytojas
pradės pažintį su katalogu nuo istori
ko Nerijaus Šepečio teksto, nes skan
dalinga jo publikavimo istorija6 gali
tapti rimtu pretekstu permąstyti iki
šiol eksploatuotą lietuvišką biografijų rašymo tradiciją. Skaitant Šepečio
svarstymus Valaičio ir sovietmečio
kultūros tema, pirmiausia į akis krinta
ryškus nesusitapatinimo su herojumi

ir kiti panašūs klausimai seniai rūpi
istorikams, bet nėra dažni dailėtyros
diskurse.
Paroda veiks iki vasario, katalogasišliks kaip jos dokumentas ir, tikėsimės,
kaip pagrindas tolesniems sovietinio
modernizmo tyrimams, suteikiantis
jiems kiek kitokią nei ligi šiol perspektyvą. Vietoje įprastai romantizuoto herojaus čia randame pasakojimą apie
talentingą kūrėją, išskleistą meistriškai atliktų istorijos skerspjūvių, atveriančių gilesnius epochos tarpsluoksnius, fone. Suprantama, kad toks iš
analitinės perspektyvos piešiamas
vaizdas kai kam gali pasirodyti mažiau patrauklus, nes verčia išeiti iš
komfortiškos išankstinio žinojimo zonos ir diskutuoti, ieškant argumentų,
plečiant įprasto žinojimo ribas.
!
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Savaime suprantama
Apie šeštąją nacionalinę Lietuvos sociologų konferenciją
Vytautas Volungevičius

Konferencija. Lapkričio viduryje Vilniuje vyko šeštoji nacionalinė Lietuvos sociologų konferencija Sociologinės erdvės
ir laiko formos. Pavadinimas, sumanymas, kurie nebūtinai visada sutampa,
užduoda toną. Tačiau kalbėti apie tokius dalykus – erdvę ir laiką (kartais
literatūroje vadinamus metafizikų kryžiumi) – pasirodo, nėra taip paprasta.
Ne tik todėl, kad Vakarų pasaulyje1
apie tai jau užtektinai prisikalbėjo, kas
tik netingėjo, bet ir todėl, kad nepaisant
to (ar kaip tik dėl to), kad nežinome
seno, sunku yra pasakyti kažką naujo.
Tačiau surinkus begalę duomenų, prob
lema lieka tik ta, kad reikia atskleisti
problemos problemiškumą ir dar ne bet
kaip, bet erdvėje ir laike.
Konferencija prieš penkiasdešimt
metų. 1967 m. Michelis Foucault architektų konferencijoje perskaitė pranešimą „Kitos erdvės: heterotopijos“. Bene
visą savo itin produktyvų gyvenimą
Foucault nedavė ramybės klausimas:
o kaip gi iš tiesų, kokiais būdais ir
kaip, veikia ir skleidžiasi galia? Vargu
ar minėtas tekstas, publikuotas prieš
pat filosofo mirtį, yra tas jo mąstymo
koncentratas, liudijantis neaprėpiamus jo minties tolius, tačiau jame bent
jau iš dalies atsiskleidžia pati Foucault
socialinio erdvėlaikio samprata. Apie
kurią – šiek tiek vėliau.
Turinys. Žvelgiant formaliai, konferencijos pranešimai pavadinimų požiūriu nieko bendro neturėjo su konferencijos pavadinimu, tačiau juk visi

žino: ne viskas auksas, kas auksu žiba.
Kai kažko nesupranti, visada išgirsti
patarimą, kad reikia labiau įsigilinti.
Taip istorikai dirba su šaltiniais – gilinasi. Archeologai gilinasi savo ruožtu.
Tad žvelgiant giliau, bene labiausiai
į temą pataikiusiais laikytini Zenono
Norkaus ir Liutauro Kraniausko pasirodymai. Norkus („Besivejanti raida
pasaulio sistemoje: pokomunistinės
transformacijos lyginamoji diachroninė analizė“), kaip jau įprasta paskutiniaisiais metais, akcentuodamas
centro ir periferijos sąvokas, erdvėje
ir laike judėjo nuo Lietuvos, Vidurio
Rytų Europos iki Jungtinių Amerikos
Valstijų per visą XX a., ir ne tik. Keldamas atotrūkio tarp Lietuvos, kitų
Europos valstybių ir JAV klausimą,
Norkus aktualizavo lenkų istoriko
Mariano Małowisto mintį (beje, labai
abejotiną), kad Vidurio Rytų Europa
turėjo istorinę galimybę pralenkti Vakarų Europą po XIV a. viduryje įvykusios juodosios mirties (maro) epidemijos. Norkaus mokinio Kraniausko
pranešimas („Stigmatizuotos miesto
erdvės: kur ieškoti naminės degtinės ir
kvaišalų Klaipėdoje?“) prasidėjo autobiografiniu pasažu, tad tūlas pašalietis
pasakytų, kad žmogus žino ką kalba,
o ne tik prisiskaitęs su tikrove nieko
bendro neturinčių paistalų. Pasirodo,
naminės degtinės paieškos Klaipėdoje
per visą nepriklausomybės laiką slopo,
o krizės (2009) pradžioje pradėjo nuosekliai augti. Beje, naminės degtinės

1
Raumtheorie: Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften, Hrsg. von
Jörn Dünne, Stephan Günzel, Frankfurt am
Main: Suhrkamp, 2006; Norbert Elias, Über
die Zeit, Hrsg. von Michael Schröter, Frank-

furt am Main: Suhrkamp, 1988; Reiner Wiehl,
Zeitwelten: Philosophisches Denken an den
Rändern von Natur und Geschichte, Frankfurt
am Main: Suhrkamp, 1998; Günter Dux, Die
Zeit in der Geschichte: Ihre Entwicklungslo-
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ir kvaišalų taškai kaip kokie pulsarai
išraiškingai atvaizduoti topografiškai.
Pirmas pavyzdys gerai reprezentuoja metodologines galimybes manipuliuoti laiko ir erdvės skirtimis,
remiantis skirtingais parametrais ir
aiškinant pasirinktų atvejų raidą iš
lyginamosios perspektyvos. Antrajame pranešime erdvė parodoma kaip
pati įgaunanti (laiko) matmenį, taigi gali būti „matuojama“, skaidoma,
analitiškai atskiriama nuo kitų. Tik
tokioje erdvėje skaitome laiką, kuris,
susidaro įspūdis, yra savaime suprantamas. Tačiau tuomet apskritai nėra
prasmės apie jį kalbėti, jo akcentuoti.
Juk viskas vyksta erdvėje ir laike. Tai
tarsi a priori duotybės, kuriose individas ir visuomenė ne tiek paskendę,
kiek tiesiog yra. Tačiau, metaforiškai
kalbant, laike formuojasi įtrūkiai, ilgalaikiai procesai lemia vienokią ar
kitokią visuomenės, reiškinių konfigūraciją. Tad jei, pavyzdžiui, kalbama
apie blato ryšius Lietuvos visuomenėje
sovietmečiu, gal būtų prasminga pabandyti formuluoti šio fenomeno raidos ir masto modelį. Tokiu būdu tyrimas įgautų laiko, kaitos matmenį.
Šiuo atveju sociologo reikalas turėtų
būti šiuos dalykus atkapstyti, iškelti į
dienos šviesą, aiškinti, o tokiam tikslui
pasiekti nėra pakankama vien tik surinkti daug duomenų.
Veikiausiai konferencijoje kiekvienas kalbėjo arba apie tai, apie ką jau seniai kalba, arba buvo pristatomas vykdomo tyrimo tarpinis rezultatas. Todėl
turbūt šioje konferencijoje (ir ne tik)
išėjo taip, kad sociologine erdve ir laiku tapo visa tai, kas sociologų tiriama.
Sugrįžtant prie Foucault. Foucault
aiškina, kad heterotopijos, priešingai
negu utopijos, yra realios vietos kiek
vienoje kultūroje kaip įtikrovintos utopijos, kuriose visos kitos konkrečioje
kultūroje esančios tikros vietos yra
kartu reprezentuojamos, supriešinamos, apverčiamos aukštyn kojomis.
gik vom Mythos zur Weltzeit, Frankfurt am
Main: Suhrkamp, 1992; Reihart Koselleck,
Zeitschichten: Studien zur Historik, Frankfurt
am Main: Suhrkamp, 2003.
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Šios vietos, nors yra anapus visų vietų,
gali būti lokalizuojamos tikrovėje.
Foucault skiria šias heterotopijas:
(1) krizės (hétérotopies de crise): sanatorija, psichiatrijos ligoninė, senelių namai; (2) funkcijos: kapinės; (3)
nesuderinamumo (vaizdas): scena, kinas, sodas (zoologijos sodas); (4) laiko
akumuliacijos: muziejus, biblioteka,
jomarkas; (5) izoliacijos-apsivalymo:
turkiška pirtis, sauna; (5) iliuzinėkompensacinė: viešnamis, kolonija
(jėzuitų).
Čia nėra toks svarbus šios koncepcijos išbaigtumas, vidinė logika, tačiau
galbūt kaip tik dėl to kiekvienas skaitantysis šiuo metu galėtų sugalvoti
dar po vieną heterotopiją, kuri atitiktų
bent vieną šios idėjos kriterijų, ir tokiu
būdu prisidėtų prie heterotopijų tipologijos plėtros. O kadangi kiekvienai iš
Foucault nurodytų heterotopijų nėra
būtinas kitų heterotopijų kriterijus,
vadinasi, jų sąrašą galima tęsti labai
ilgai. Tad gal paaiškėtų, kad žemė yra
viena didelė heterotopija.
Ir vis dėlto bene vienintelis visas
Foucault heterotopijas vienijantis ir
jungiantis kriterijus yra laiko pjūvis,
kurį jis apibūdina kaip įprastinio laiko pertrūkį. Ir čia mes susiduriame su
heterochronija. Iš to išplaukia, kad heterotopija yra pati savimi tik tuomet,
kai išpildoma pakitusio kasdienybės
laiko sąlyga. Tokiu būdu heterotopija
yra kartu ir heterochronija. Kokybiškai kintanti erdvė kartu yra ir esminė
laiko transformacija. Foucault, kaip istorikas, konstruodamas heterotopijų
idėją, pavyzdžių ieškojo istorijoje. Ar
tai būtų kapinės, jų topografijos mieste
kaita, mirties sampratos pokytis sekuliarizacijos kontekste, ar jėzuitų steigiamų gyvenviečių kolonijose struktūra – visa tai turi savo istoriškumo
matmenį.
Sugrįžtant prie sociologų. Bet kokia
žmogaus veikla yra istoriška, o tai, kad
tam tikroje epochoje nebuvo sukurti ar
neišliko serijiniai šaltiniai, įgalinantys
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užsiimti statistinėmis vingrybėmis,
toli gražu dar nereiškia, kad tai negali turėti nieko bendro su sociologija.
Problema ta, kad sociologija Lietuvoje
dažniausiai yra siejama (tikėtina, kad
ir jos cecho nariai panašiai galvoja) su

riškai, vadinasi, socialiai, kuriamas.
Žinoma, geomorfologijos, geologijos ir
kitų mokslų pamatas nėra pasakojimas (ar bent jau taip niekas nemano),
tačiau pats naratyvumas yra jungčių
tarp informacijos, duomenų, žinių per-

Šeštosios nacionalinės Lietuvos sociologų konferencijos
Sociologinės erdvės ir laiko formos plakatas. 2014-11-14. Vilnius

statistika, kuri juk tėra tik vienas iš
daugelio tyrimo įrankių. Statistikos
aptarinėjimo forma buvo būdinga
konferencijos erdvei ir laikui, tačiau
kalbant apie formą, visada turėtinas
omenyje turinys, kuris formuojamas
ne komentuojant lenteles (ar bent jau
neturėtų taip būti), kurios neabejotinai yra pagrindinė tyrimo bazė, tačiau
kuriant tekstą.
Ir tikrai nereikia visada apeliuoti į
teksto pobūdį, kurį tariamai nulemia
konkretaus mokslo prigimtis. Tai jau
būtų esencialistinis aiškinimas, kuris
niekur toli nenuves. Lietuvos gamtinės aplinkos paleogeografinės raidos
vėlyvajame ledynmetyje ir holocene
aprašymas (kaip, kada, kur link judėjo
ledynas, kas vyko jam besitraukiant,
kokie augalai radosi ir plito, kaip keitėsi klimatas, taigi kas vyko prieš ir po)
taip pat turi naratyvinę teksto struktūrą, nepaisant to, kad tai yra gamtinio,
o ne socialinio pasaulio aprašymas.
Tačiau jo raida (re)(de)konstruojama
paties žmogaus. Iš to išplaukia, kad ir
gamtos istorijos pasakojimas yra isto-

trūkių paieška, vienos žinutės siejimas
su kita, daugiau ar mažiau fragmentuotos informacijos įtekstinimas, įpavidalinimas.
Pabaigai. Nepaisant to, kad visada
gali būti kaip argumentas priešpastatyta naratyvumo ir analitiškumo konfrontacija, vis dėlto sociologams (ir ne
tik) turbūt taip pat reikėtų atsigręžti į
(diskredituotą?) naratyvumą, t. y. disponuojamos informacijos įtekstinimą
į prasmingą visumą, kurioje išsikristalizuotų pagrindinė idėja kaip ašis,
sutelkianti ir organizuojanti visą informaciją. Kita problema – chronotopas.
Erdvė ir laikas nėra savaime suprantamos (vargu ar mokslininkas, o juo
labiau mąstantis žmogus gali sau leisti
tokią prabangą) bet kokio tyrimo duotybės. Foucault įerdvino laiką, susiejo
laiką su erdve, suteikė laikui kontūrą.
To labai trūko aptartoje konferencijoje.
Parafrazuojant Albertą Einsteiną, bet
koks neįerdvintas mokslinis vaizdas
(aiškinimas) yra abstrakcija, neįlaikintas – be istorinio turinio.
!
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Kelios pastabos apie
„abrozdėlius“ ir religinius
atvaizdus
Dalia vasiliūnienė

Vilniaus arkivyskupijos Bažnytinio paveldo muziejuje 2014 m. lapkričio 20 d.
buvo atidarytos dvi parodos: ekspozicija „Abrozdėliai. Religiniai paveikslėliai
iš kunigo Mozės Mitkevičiaus kolekcijos“ (kuratorės Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Rita Pauliukevičiūtė) ir
Andriaus Kviliūno videoinstaliacija
„Gyvieji paveikslai“ (kuratorė Sigita
Maslauskaitė-Mažylienė).
Aptardama „abrozdėlių“ parodą apsiribosiu tik vienu iš galimų požiūrių į
eksponuojamus smulkiuosius spaudinius. Norėčiau paaiškinti, kodėl dailėtyrininkai apskritai domisi tokia marginaline religinės ir meninės kultūros
sritimi kaip devociniai paveikslėliai,
nes visokeriopa jų vertė, rūšys ir paskirtis gražiai pristatytos Skirmantės
Smilingytės-Žeimienės sudarytame
parodos kataloge (jame be įvadinio
straipsnio, dėl didelio smulkių eksponatų skaičiaus publikuojami vien
Vaikelio Jėzaus temos pavyzdžiai).
Manau, nesuklysiu teigdama, kad
pagrindine tokio susidomėjimo priežastimi galime laikyti ikonografinį
sakralinės dailės tyrimų interesą: šie
mažosios grafikos ir spaudos kūriniai,
be kita ko, yra visuotinai paplitę vaizdų ir vaizdinių pernešėjai.
Krikščioniškame, mūsų atveju – katalikiškame, pasaulyje funkcionuoja
daugybė pačių įvairiausių religinių
atvaizdų. Tačiau visa ši įvairovė sklei
džiasi tam tikruose, tik nežymiai
kintančiuose rėmuose – Šv. Rašto,
Bažnyčios Tėvų, teologų, mistikų, menininkų – daugiametės krikščionybės
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tradicijos suformuotų taisyklių ribose.
Religinis menas negali egzistuoti be
sutartinių, visuotinai pripažįstamų
vaizduosenos tipų ir simbolių – šventas atvaizdas arba biblinis siužetas
turi būti kiekvieno tikinčiojo nesunkiai atpažįstamas ir „perskaitomas“.
Sakralinio meno kūrėjai nuo ankstyviausių amžių rėmėsi jų pirmtakų sukauptomis ikonografinėmis žiniomis,
dvasininkų ir teologų rekomendacijomis bei instrukcijomis, o svarbiausia –

Švč. Mergelės Marijos vainikavimas
(pagal Vinicos buv. dominikonų
bažnyčios paveikslą). Leidėjas Jonas
Kazimieras Vilčinskis. XIX a. antra pusė.
Popierius: plieno graviūra, kongrevas,
figūrinės iškirtos

jau anksčiau sukurtais ir pripažintais
pavyzdžiais. Dėl šios priežasties bažnytinio meno tyrinėtojus nuolatos domina pirmavaizdžio ir kartotės, pavyzdžio ir kopijos, originalo ir jo sekinio
problema.
Vaizdinių judėjimas krikščioniškame pasaulyje itin suaktyvėjo atradus
naujas grafikos technikas – metalo raižinius, kiek vėliau ir litografiją. Šventieji atvaizdai turėjo galimybę „išeiti“ iš
vienuolynų, katedrų, bažnyčių erdvės
ir laisvai sklisti po pasaulį. Meniški
Renesanso ir Baroko graverių kūriniai
rado savo vietą elitinėse bibliotekose,
per atlaidus ir piligriminiuose centruose parduodami medžio raižiniai – eilinių miestiečių ir valstiečių būstuose.
Grafikos darbų rinkinius kaupė tiek
didikai, tiek dvasininkai, tiek pasiturintys miestelėnai, tiek ir dailininkai.
Didelę jų dalį sudarė kūriniai religinėmis temomis: Senojo ir Naujojo Testamento iliustracijos, šventųjų gyvenimo
scenos, alegorinės kompozicijos. Graviūrose taip pat buvo reprodukuojami
garsiausių Europos tapytojų kūriniai,
žymių Romos bažnyčių ir likusio katalikiškojo pasaulio piligriminių vietų,
jose gerbtų maloningųjų paveikslų bei
skulptūrų atvaizdai. Atspaudai, savo
ruožtu, dažnai pasitarnaudavo kitų
kūrinių kompozicijoms. Taip visoje
Europoje išpopuliarėjo Romos Santa
Maria Maggiore bazilikos Dievo Motinos paveikslo kartotės, daugelyje Lietuvos bažnyčių paplito įvairiausio lygio
Bartolomé Estebano Murillo Nekaltojo Prasidėjimo Švč. Mergelės Marijos
atvaizdų variantai, altoriuose atsirado Guido Reni šv. arkangelo Mykolo
paveikslo sekiniai, o menką Rafaelio
„Madonos krėsle“ kopiją aptinkame
net nuošalioje Skaistgirio bažnyčioje
netoli Žagarės.
XIX a. sparčiai tobulėjant spaudos
technologijai, religinių atvaizdų sklaida vėl gavo naujų impulsų. Medžio ir
metalo raižinius pakeitė dideliais tiražais spaudžiami įvairių matmenų ir
technikų devociniai atvaizdai. Maldos
ar intencijos žodžiais papildyti smulkieji spaudiniai XIX–XX a. plito lig tol
neregėtais mastais. Tenka pastebėti,
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kad jų leidėjai ir dailininkai ilgainiui
suformavo bažnytinės tradicijos nulemtą, tačiau savitą krikščioniškųjų
atvaizdų ikonografijos kanoną – nerašytas šventųjų asmenų vaizdavimo
taisykles, kurios buvo priimtinos ir
suprantamos tikinčiųjų daugumai. Tokie paveikslėliai pasižymėjo paprasta
kompozicija, nesudėtinga (arba tekstu
čia pat paaiškinama) simbolika, padailinta, sentimentaliai idealizuota
šventųjų asmenų vaizduosena. „Abrozdėlių“ piešinio pavyzdžiais kartais būdavo pasirenkami savotiškomis ikonomis tapę Rafaelio, Giovanni Battista
Salvi da Sassoferrato, Carlo Dolci, jau
minėto Murillo, Peterio Paulio Rubenso kūriniai. Kaip anksčiau senųjų
graverių darbai, taip vėliau kitomis
technikomis spausdinti paveikslėliai
tapdavo bažnytinių altorinių paveikslų pirmavaizdžiais. Kristaus Karaliaus, Gerojo Ganytojo, Švč. Jėzaus
Širdies, Švč. Mergelės Marijos Širdies,
Nekaltojo Prasidėjimo Švč. Mergelės
Marijos, Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos, Šventosios Šeimos,
šv. Pranciškaus Asyžiečio, šv. Antano
Paduviečio, šv. Aloyzo Gonzagos, šv.
Kūdikėlio Jėzaus Teresės, šv. Kazimiero atvaizdai iš Prancūzijoje, Italijoje, Vokietijoje, Lenkijoje spausdintų
paveikslėlių persikėlė į daugelį XIX a.
antros pusės – XX a. pirmos pusės tapytų altorinių kompozicijų įvairiose
katalikiškose šalyse, tarp kitų ir Lietuvoje. Apie šio laikotarpio Lietuvos
bažnyčių dailę, spaudos įtaką altorinių
paveikslų kompozicijoms ne kartą yra
rašiusi parodos kuratorė SmilingytėŽeimienė.
Aptartasis dailėtyrinis požiūris vyrauja ir Bažnytinio paveldo muziejuje surengtoje devocinių paveikslėlių
ekspozicijoje. Parodos kuratorės apie
500 smulkiųjų eksponatų išdėstė pagrindinėmis (Jėzaus Kristaus, Švč.
Mergelės Marijos, Bažnyčios šventųjų)
temų grupėmis, o jose išskyrė vyraujančius ikonografinius tipus: Gerasis
Ganytojas, Prisikėlęs Kristus, Švč. Jėzaus Širdis, Vaikelis Jėzus su kančios
įrankiais, Vaikelis Jėzus – Pasaulio
Valdovas, Švč. Mergelė Marija Malo-
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ningoji, Karmelio kalno Švč. Mergelė
Marija, Lurdo Švč. Mergelė Marija,
Šiluvos Dievo Motina, Aušros Vartų
Dievo Gailestingumo Motina, šventieji
apaštalai, šv. Kazimieras, šv. Antanas,
etc. Keli stendai yra skirti spaudos
technikos (metalo raižinys, litografija,
chromolitografija, kongrevas) įvairovei

je susijęs eksponatas – Vilniaus arkivyskupijoje išsaugotas, 1934 m. liepos
1 d. Kaune daugybės žymių Lietuvos
asmenų pasirašytas „Lietuvių tautos
Jėzaus Dieviškajai Širdžiai pasiaukojimo akto“ originalas.
Bažnytinio paveldo muziejuje atidaryta paroda nėra pirmasis kunigo

Švč. Jėzaus Širdis, arba Trokštančiam aš duosiu dovanai gerti iš gyvojo vandens
šaltinio (Apr 21, 6) (su reversu). Leidėjas Juozas Angrabaitis, pasirašęs Pr. Paznokaičio
slapyvardžiu. XIX a. pabaiga. Popierius: chromolitografija, auksavimas

atskleisti, taip pat proginių (Pirmosios
Komunijos, Pirmųjų Mišių, Misijų atminimo) paveikslėlių pristatymui.
Parodos rengėjos atkreipia mūsų dėmesį ir į lituanistinę mažųjų spaudinių reikšmę. Eksponuojami lietuviški
Juozapo Angrabaičio (1859–1935) Krokuvoje, Liudviko Jakavičiaus (1871–
1941) Rygoje leisti spaudiniai, rodomi
spaudos draudimo laikotarpio „abrozdėliuose“ pasitaikantys lietuviški tekstai, reversas su Sibiro lagerių kalinio,
vėliau kunigo, Biblijos vertėjo Česlovo
Kavaliausko 1943 m. įrašu, demonstruojami arkivyskupams pal. Jurgiui
Matulaičiui (1871–1927) ir Juozapui
Skvireckui (1873–1959) dedikuoti, taip
pat Čikagos Dievo Apvaizdos parapijos dvidešimtmečiui, Panevėžio rajone
esančios Bygailių koplyčios jubiliejui
skirti paveikslėliai. Labai svarbus,
todėl būtinai minėtinas, su to paties
laikmečio pamaldumo istorija Lietuvo-

Mozės Mitkevičiaus kolekcijos paviešinimas (2006 m. ji buvo pristatyta Vilniaus Bernardinų bažnyčioje,
2007 m. – Šv. Juozapo kunigų seminarijoje), tačiau tai pirma tokios didelės apimties, profesionaliai atrinkta,
parengta ir eksponuojama, ateityje
tęstinumo nusipelnanti, religinių paveikslėlių fenomeną įvairiapusiškai
atskleidžianti paroda. Jos sėkmę taip
pat lemia racionaliai suformuota, preciziškai apipavidalinta ir puikiai apšviesta ekspozicija (architektė Julija
Reklaitė, dailininkas Gedas Čiuželis).
Prie XIX–XX a. pirmos pusės spausdintų paveikslėlių parodos puikiai
dera šiuolaikinio menininko Andriaus
Kviliūno (g. 1972) videoinstaliacija
„Gyvieji paveikslai“, kurioje eksponuojami penki kūriniai religiniais motyvais: „Judas“, „Šv. Steponas“, „Šv.
Jonas Krikštytojas“, „Šv. Antanas
Didysis“, „Krikštas“. Bažnytinio pa-
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veldo muziejaus nuolatinių eksponatų
slėpininga aplinka ir gretimoje salėje
išdėstytų dailių devocinių paveikslėlių kaimynystė suteikė Kviliūno kūriniams naują kontekstą, atvėrusį iki
šiol neišryškėjusias jų puses ir prasmes. Žvelgdamas į ryškiai apšviestus
„abrozdėlius“ negali atsikratyti jausmo, kad tai į praeitį atsitraukęs, idilės kupinas pasaulis: jaukus, gražus,
mielas, naivus, sentimentaliai nuošir-

dus ir tuo patrauklus. Rūsio skliautų
prieblandoje į eilę sustatytuose Kviliūno ekranuose veikia grubūs, nedailūs
į šventuosius persikūniję personažai,
kurie suardo mūsų komforto zoną. Jų
akivaizdoje nejauku, nors žmogaus
prigimtinis silpnumas čia pasitelkiamas atsinaujinimo ir šventumo siekiui perteikti. Menininko išryškintas
banalios, kasdieniškos šiuolaikinio
miestiečio aplinkos ir lengvai atpažįs-

tamų krikščioniško meno archetipų
derinys provokuoja mūsų kultūrinę
patirtį, trikdo, išmušdamas iš įprastų
mąstymo vėžių. Skirtingų tikėjimo ir
maldingumo formų derinį vadinčiau
Bažnytinio paveldo muziejaus atradimu, liudijančiu, kad religinių vaizdinių apytaka nepraranda aktualumo
ir kaskart suranda naujus, epochą atitinkančius pavidalus.
!

Juozas Girnius

LITERATŪROS IR KULTŪROS
KRITIKOS RINKTINĖ
Rinktinėje spausdinama dvidešimt filosofo Juozo Girniaus
straipsnių literatūros ir kultūros klausimais, parašytų
1942–1972 m. išeivijoje. Girnius nesiribojo filosofija, o daug
rašė literatūrologijos, estetikos, grožio ir tiesos temomis, stengėsi
nustatyti lietuvių kultūros ir literatūros skiriamuosius ženklus,
priešinosi lietuvių kultūros išeivijoje nuosmukiui, stebėjo ir
vertino politinę situaciją. Ši knyga ne tik padės sudaryti pilnesnį
filosofo kūrybinio darbo vaizdą, bet ir netikėtai aktualiai atvers
tas problemas, kurios rūpėjo jam ir jo kartos žmonėms.

Juozas Girnius (1915–1994) Lietuvoje yra žinomas visų pirma kaip filosofas. Šia rinktine siekiama
patikslinti tokį prisiminimą – supažindinti skaitytojus su svarbesniais autoriaus tekstais literatūros ir
kultūros klausimais. Girniui žmogaus problematika sudarė filosofijos šerdį, o didžiųjų rašytojų darbai
žmogaus sielos užkaborius atskleidė geriau negu suabstraktinti filosofų svarstymai. Savo literatūros kritikos
tekstais jis smarkiai paveikė naujos žemininkų poetinės kartos formavimą, tapo jų filosofu. Be to, Girnius
daug dėmesio skyrė ir estetikos, grožio ir tiesos temoms, stengėsi nustatyti lietuvių kultūros ir literatūros
skiriamuosius ženklus, priešinosi lietuvių kultūros išeivijoje nuosmukiui, stebėjo ir vertino politinę
situaciją. Ši knyga ne tik padės sudaryti pilnesnį filosofo kūrybinio darbo vaizdą, bet ir netikėtai aktualiai
atvers tas problemas, kurios rūpėjo jam ir jo kartos žmonėms.
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Apie Šliogerio fenomeną ir
galaktiką
Vytautas Kazlauskas

Šių metų spalio 27 d. įvyko mokslinė
konferencija Arvydo Šliogerio filosofijos fenomenas. Ji buvo skirta paminėti filosofo Arvydo Šliogerio septyniasdešimtmečiui. Pačią konferenciją
sudarė trys sesijos po tris mokslinius
pranešimus, o vakare veiksmas persikėlė į Vilniaus planetariumą, kur
buvo surengtas renginys Arvydo Šliogerio galaktika. Galbūt tiek pasakyti
ir užtektų, jei šie įvykiai nebūtų tokie
simptomiški akademinio gyvenimo
atžvilgiu. Pats Šliogeris yra aiškiai
supriešinęs filosofiją ir tai, kas vyksta
jos apylinkėse; filosofiškas gyvenimas
nėra tas pats, kas įsivaizduojama bohema, neva supanti filosofuojančiuosius. Pagal analogiją galėtume sakyti, kad filosofinis mąstymas, kuriuo
neabejotinai naudojasi ir kurį gerbia
profesorius, renginyje liko geriausiu
atveju nuošalyje, kažkur po paklodėmis, o didžiąją dalį sudarė panegirika
ir duoklės atidavimas. Tai, žinoma, yra
įprasta ir gali pasirodyti „visai nieko“,
bet siūlau į reikalą pažiūrėti atidžiau.
Renginiui buvo skirta įspūdinga
proginė erdvė – Mažoji aula Vilniaus
universitete. Galbūt dėl to ore tvyrojo įsipareigojimas vaikščioti šiek tiek
ant pirštų galų ir pagarbiai šypsotis.
Toks reiškinys retai sutinkamas kitose
mokslinėse konferencijose, kur devyni
iš dešimties besiklausančiųjų atrodo
gerokai išblyškę nuo saulės trūkumo,
susiraukę ir nepatenkinti viskuo, kas
iškyla prieš jų akis. Čia buvo atvirkščiai – vyravo prakilni ir reikšminga
nuotaika, o tai, bent iš pirmo žvilgsnio, atrodo teigiamas reiškinys. Vis
dėlto konferencija pavadinta moksli-
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ne, todėl negalima per daug užtrukti ties estetinėmis detalėmis. Kalbos
prasidėjo nuo kelių įžangų, kuriose
priešais sėdinčiam Šliogeriui teko keletas įdomių etikečių ir epitetų: Šliogeris yra religijos filosofas, Šliogeris yra
vienintelis amžininkų apmąstomas
filosofas Lietuvoje, Šliogeris yra ryški
ir masyvi žvaigždė (sic! palyginimai
su žvaigždėmis net Romeo atrodė paveikūs, e. g. „Tai saulė rytmetinė, tai
Džiuljeta!“), Šliogeris yra Sokratas,
tik gyvena ilgiau, ir pan. Vieni iš jų,
žinoma, labiau pagrįsti, kiti – mažiau,
apie tai tesprendžia skaitytojas, tačiau
kažin ar reikia minėti, kad jie mažai
ką turi bendro su mokslinio tipo konferencija.
Po įžangų pirmasis prie vairo stojo
Leonidas Donskis ir papasakojo keletą
istorijų, kokią reikšmę Šliogeris turėjo
jo paties mąstymo raidoje, ko buvo galima iš Šliogerio pasimokyti ir kada,
skaitant įvairius Europos rašytojus ar
filosofus, iškilo proga prisiminti mūsų
vietinį profesorių. Reikia pripažinti,
tai buvo įdomus intelektualinės autobiografijos etiudas, klausyti neprailgo.
Po to, šiek tiek visus nustebinęs, žodį
perėmė suomis Olli Loukola iš Helsinkio universiteto. Pranešimo pavadinime girdėjosi pažadas padėti išmokti
„skaityti filosofą iš kitos tradicijos“. To
išmokti tikrai norėjosi, todėl visi klausėsi įdėmiai, tačiau išgirdo tik analitinės kalbos filosofijos vadovėlio pratarmę. Iš profesoriaus išmokome, kad
reikėtų kalbėti aiškiai ir paprastai,
tačiau apie Šliogerį nebuvo nė žodžio.
Tad nuslėptas receptas, ko gero, buvo
toks: skaityti kitos tradicijos filosofų

neverta, bet pranešimą vis tiek galima
padaryti ir gal kas nors patikės, kad
pavyko. Gerai, kad profesorius turėjo
pasiteisinimą – aš profesionalas, kur
mane pakviečia, sumoka, ten aš ir
kalbu. Tuomet viskas lyg ir atsistoja
į savo vietas.
Išties mokslinis ir įsimenantis buvo
Ritos Šerpytytės pranešimas „Negatyvumas be alternatyvos“. Ji ir pradėjo
nuo priminimo, kad konferencija vis
dėlto yra mokslinė ir reikėtų kalbėti
apie tai, kas svarbu filosofijai. Pranešimo metu be jokių lyrinių nuokrypių
buvo paaiškinta negatyvumo aporijų
reikšmė Šliogerio svarbiausiuose veikaluose. Jo filosofija buvo sugretinta
su Emanuele’io Severino mąstymu ir
išryškinti pagrindiniai šių mąstytojų
skirtumai. Šerpytytės nuomone, Severino negatyvumą priskiria „pamatinei struktūrai“ ir laiko jį tikru jos
elementu, o Šliogeris, mąstydamas
apie niekį, pereina už bet kokių struk-

Mokslinės konferencijos, skirtos Arvydo
Šliogerio jubiliejui, plakatas-programa.
2014-10-27. Vilnius

tūrų ir neigia niekio logikos galimybę.
Šliogerio niekis, anot profesorės, yra
tarsi Ernesto Hemingway’aus aprašyta „Šventė, kuri visada su tavimi“,
nes sąmonė, kuri mus lydi, yra grynas
negatyvumas: ne-pasaulis, ne-kūnas,
ne-sociumas ir t. t. Šerpytytės pranešimas privertė bent trumpam išlįsti
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iš šventinio rūbo, susiraukti, supykti,
susimąstyti ir išblykšti.
Tiesa, nereikia apsimesti, kad kas
nors to norėjo ar reikalavo. Mąstyti
iš prigimties yra nemalonu ir sunku,
dažniausiai žmonėms užtenka poros
minučių per savaitę ar net per visą gyvenimą. Klausytis asmeninių istorijų
ar sumodernintų šekspyriškų metaforų yra daug lengviau ir maloniau. Todėl, kad iš tiesų suprastume, ką padarė
profesorė ir kuo buvo prasta didžioji dalis konferencijos, reikia įsisąmoninti du
mokslinio (plačiąja prasme) mąstymo
principus. Pirma, tai Hanso Reichenbacho suformuluota skirtis tarp atradimo konteksto ir pagrindimo konteksto.
Mokslinėse konferencijose įprastai kalbama tik apie dalykus, priklausančius
pagrindimo kontekstui – dalykus, kurie
įrodo teiginio pagrįstumą. Jeigu noriu
moksliškai įrodyti teiginį „2+2=4“, aš
pasitelkiu aksiomas, įrodymo taisykles
ir argumentus, o ne tai, kad man šitaip
atrodo gražu, tvarkinga, kad mane to
mokė didieji mokytojai ar pan. Didžioji
dalis šios konferencijos, deja, teko atradimo kontekstui – kada ir kaip pranešėjai susipažino su Šliogerio filosofija,
kaip ji verčia juos jaustis, kokias knygas skaitydami prisimena profesorių.
Kad ir kokie šie dalykai būtų jaukūs
ir įprasti, jie nėra relevantiški jokiai
mokslinei tezei įrodyti.
Tai atveda prie antros, dar didesnės
bėdos – pranešėjai nieko įrodyti ir nenorėjo. Mokslas apskritai, o ypač filo-
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sofija, yra didelis mūšio laukas. Kad
ir ką sugalvotum teigti, visada atsiras
tam prieštaraujančių ir teks visomis
priemonėmis gintis. Todėl konferencijose visi ir yra susiraukę, pikti ir
viskuo nepatenkinti. Tai ilgos kovos
pasekmės. Geriausiai vertinami mokslininkai yra tie, kurie pateikia geriausiai apginamas teorijas. Tuo tarpu
didžioji dalis dalykų, ištartų aptariamoje konferencijoje, buvo apginami
tik visiškai trivialiai. Kas gi pultų ginčytis, kad Šliogeris man yra svarbus
mąstytojas, kad jis vertė suabejoti tuo,
ką darau, kad jis man primena kokios
nors novelės herojų ar didelę žvaigždę? Aišku, šituos standartus galima
laužyti – filosofijoje viskas galima.
Tik tam reikia tinkamo pagrindo. Tuo
tarpu kažkieno gimtadienis nėra pakankamas pretekstas. Todėl, be keleto
išimčių, negalėčiau Šliogerio proginės
konferencijos pavadinti moksline. O
gal nereikėjo iš pat pradžių to tikėtis?
Iškilmės baigėsi gana fantasmagorišku pasirodymu planetariume,
kur vieta konferencijos užduotai temai buvo daug tinkamesnė. Šaunūs,
jausmingi pasisakymai ir smagios
istorijos tikrai surado savo vietą ir
sukūrė jaukią atmosferą. Tačiau neapleido keista nuostaba – ne kasdien
tenka išvysti ant kupolo lubų tarp besisukančio Zodiako su visais deramais
ženklais kelių metrų dydžio Šliogerio
veidą, pasakojantį apie bažnyčios žalą
ugdymui ir tai, kaip skurdžioje šalyje

dygsta prabangios bažnyčios. „Ką jūs,
vyrai, šnekat? Devyniasdešimt procentų laidų! Dygsta bažnyčios – bildingus
statyt neetiška!“ – buvo kartojama ištraukose iš televizijos diskusijų šou.
Keista, bet čia bent jau turime kažkokią tezę. Pats Šliogeris iš žvaigždėto
dangaus ir savo galaktikos padarė tai,
ko nepadarė beveik nė vienas konferencijos dalyvių. Galiausiai veiksmui
persikėlus į planetariumo koridorius,
susidarė įspūdis, kad nebeaišku, kokį
gimtadienį švenčiame. Ar tai Šliogerio
septyniasdešimtmetis? O gal dvidešimtmetis ar penkiasdešimtmetis? Na,
jeigu kas nors būtų pasakęs, kad veiksmas vyksta, sakykim, 2000 m., tikrai
būčiau lengvai tuo patikėjęs. Žinoma,
galima sakyti, kad filosofija yra amžinas mokslas ir ten sunkiai kas nors besikeičia. Tačiau kai kuriuos mūsų įpročius ir sentimentus truputį pakeitus,
atsirastų daugiau vietos pačiai, kad ir
kokiai amžinai, filosofijai. Be to, sunku
suprasti, kodėl reikia griebtis to paties
ir ne tokio jau seno, tačiau iki skausmo
pažįstamo biurokratinio, buhalterinio
renginių stiliaus; argi šios (sovietinės?)
tradicijos mus taip žavi? Kodėl ne antikinė puota, viduramžių disputas ar
paryžietiškas dekadansas? O pagaliau – gal ir visai nesvarbu. Girdėjau
daug istorijų apie tai, koks Šliogeris
artimas šio renginio dalyviams. Galbūt jie geriau nei aš žino, kas patinka
garbiam profesoriui ir, kaip kartais
sakoma, šventės kaltininkui.
!
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Netikėti kolegos ir partneriai
Argentinos laimės ir nelaimės
Egidijus Vareikis

JTO Saugumo Tarybos (ST) nenuolatinių narių apžvalgas užbaigiame
beveik nuo to paties, kuo pradėjome –
nuo Lotynų Amerikos atstovavimo.
Viena regiono atstovių – Argentina –
šiemet kaip tik baigia savo kaip ST
narės misiją.
Pradžiai – optimistinė žinia. Argentina išrinkta į JTO Taikos kūrimo
komisiją, tad kaip ir turės pareigą
rūpintis taika šalyse, kurių sąrašas
pridedamas. Tai Burundis, Siera Leo
nė, Gvinėja, Bisau Gvinėja, Liberija ir
Centrinės Afrikos Respublika. Ebola ir
pilietinis karas – toks derinys... Komisijai vadovauja Brazilija, deklaruojanti
norą rasti universalius taikos kūrimo
ir palaikymo sprendimus. Iš viso komisijoje yra 31 šalis, o Argentina ten
pakliuvo kartu su Čadu, apie kurį ST
kontekste jau kalbėjome. Pagal nustatytą kvotą dvi nenuolatinės ST narės
atrenkamos į minėtą Taikos kūrimo
komisiją.
Dideliais laimėjimais JTO Argentina pastaruoju metu pasigirti negali,
ypatingų darbų nenudirbta. Visą tą
laiką jos vidaus problemos šalies valdančiajam elitui buvo svarbesnės nei
JTO misijos. Tiesa, „dorybių“ sąrašą
ji turi. Argentina palyginti aktyviai
dalyvauja tarptautinėse taikos palaikymo misijose. Tai vienintelė Lotynų
Amerikos šalis, 1991 m. dalyvavusi
Pirmajame Persų įlankos kare bei
Haičio operacijoje. Argentina siuntė
savo atstovus į misijas Salvadore–
Hondūre–Nikaragvoje, Gvatemaloje,
Ekvadore–Peru, Vakarų Sacharoje,
Angoloje, Kuveite, Kipre, Kosove,
Kroatijoje, Bosnijoje, Rytų Timore. Argentina laikosi griežtos pozicijos Ku-
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bos atžvilgiu (ko nepasakysi apie kitas
Lotynų Amerikos šalis), ji rūpinasi klimato kaitos problemomis ir net surengė didelę JTO konferenciją šia tema.
Aštuntame dešimtmetyje bandžiusi
kurti branduolinį ginklą, Argentina
vėliau šio sumanymo atsisakė ir tapo
ginklo neplatinimo idėjos advokate.
1998 m. JAV prezidentas Billas Clintonas Argentiną paskelbė svarbiausia
sąjungininke – ne NATO nare.
Tačiau visa tai buvo jau seniai, šiandien Argentina nėra tokia aktyvi ir
svarbi JAV sąjungininkė. Kalbėdama
JTO Generalinėje Asamblėjoje šalies
prezidentė Christina Fernandez de
Kirchner pasirodė daugiau kaip JAV
priešininkė. Pamokiusi, kaip turi dirbti Pasaulio Bankas ir Tarptautinis Valiutos Fondas, ji aštriai kritikavo JAV
administraciją, kuri neva anksčiau rėmusi ir ginklavusi Sirijos opoziciją, o
dabar su ja nesusitvarkanti. Kritikavo
Izraelį dėl jo politikos regione, tarytum
pamiršdama, jog pačioje Argentinoje
žydų organizacijos buvo tapusios teroristų taikiniais. Politikos ekspertų
nuomone, šalis vis labiau orientuojasi
į sąjungą su žymiausiais regiono populistiniais prezidentiniais režimais
Venesueloje, Ekvadore, Bolivijoje, vis
aiškiau formuoja neformalią antiamerikietišką koaliciją, atsistodama „anoje“ pasaulio politikos barikadų pusėje.
Argentina visada buvo kažkokia
keista valstybė, joje gražios svajonės
kontrastavo su ne visai gražia tikrove,
kuri niekaip neleidžia šios sidabrinės
(pagal pavadinimą) šalies laikyti laiminga pasaulio vieta.
O dėl pavadinimo... Sidabras – tai
legenda, kurią perpasakojo vienas pir-

mųjų Argentiną aplankiusių europiečių, Juanas Diazas de Solis, radęs pas
vietinius gyventojus sidabro dirbinių
ir pradėjęs pagal tai vadinti regioną.
Tiesa, vėliau paaiškėjo, kad šalis nepraturtėjo iš sidabro taip, kaip kokia
nors Pietų Afrika praturtėjo iš aukso.
Ji pergyveno visus Lotynų Amerikos
šalims būdingus istorijos momentus –
pilietinius karus, perversmus, diktatūras, oligarchus, populizmą, korupciją
ir nebrandžią demokratiją.
Tačiau kitaip negu kitos regiono šalys, Argentina buvo viltinga svajonių
žemė ne vienam europiečiui. Ekonominis pakilimas XIX–XX a. sandūroje,
imigracija iš Europos ir valdžios (ypač
prezidento Nicolaso Avellaneda’os)
teigiamas požiūris į imigraciją sukėlė
laikiną ekonominį stebuklą. Tada ne
vienam dar atrodė, kad Argentina turi
gal net daugiau ekonominės sėkmės
šansų nei JAV, tačiau vis dėlto po krizės tapo aišku, kad ne. Kažko trūko
visoje Lotynų Amerikoje, ir mes dar
nelabai numanome, ko... Matyt, kalta
čia vis tik Lotynų Amerikos „tradicija“. Čia būta daugiau noro protestuoti
ir griauti, išsidalyti turtą, nei ramiai
kurti. Tad čia, matyt, ir glūdi pagrindinis skirtumas. Argentina siekė teisių,
dar nesukūrusi pinigų, JAV pradžioje
kūrė pinigus, o teises – paskui.
Taigi konkurencinę kovą su JAV Argentina pralaimėjo. Demokratija egzistavo tik popieriuje, rinkimus klastoti tapo įprasta. Antrojo pasaulinio karo
pradžioje simpatizavusi Ašies valstybėms, Argentina vėliau keitė savo „pažiūras“, tačiau tai irgi nestiprino šalies
tarptautinio autoriteto.
Bene populiariausia XX a. Argentinos politikoje yra Juano Perono
pavardė. Šis politikas keletą kartų
užėmė aukščiausias pareigas šalyje.
Jis buvo vienas vadinamojo Trečiojo
kelio pokarinėje politikoje ieškotojų.
Jis atnaujino santykius su SSRS,
bandė „flirtuoti“ su Kuba, tačiau galiausiai to trečiojo kelio taip ir nerado.
Pasakojimai apie Peroną teigia, kad
pirmosios jo kadencijos metu buvo pasiektas sidabrinės Argentinos „aukso
amžius“, kokio nebuvo niekada vėliau.
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Pats prezidentas neva mėgęs sakyti,
kad iš to, ką viena argentiniečių šeima išmeta į šiukšlyną, galėtų pragyventi penkios europiečių šeimos. Tai
toli nuo tiesos net lyginant su pokario nualinta Europa, tačiau tegu sau
argentiniečiai bent kartą pasigiria
savo valstybe, juolab kad peronizmo
laikotarpis buvo pilnas politinio nepasitikėjimo, sąmokslų ir korupcijos.
Peroną palaikė populistiniai lozungai,
tačiau ilgainiui ir jie pabodo. Peronas
buvo nuverstas, apie jo žmonos likimą
sukurtas netgi populiarus miuziklas
Evita, tačiau aštuntame dešimtmetyje jis vėl tapo prezidentu, po mirties
palikęs postą žaviai trečiajai žmonai
Isabelei. Šioji taip pat buvo kariškių
nuversta, bet miuziklo nesusilaukė,
nors šalies likimas vis labiau panėšėjo
į operetę. Viltys, kad Argentina gali
pasivyti ir pralenkti JAV, palaidotos
visam laikui, juolab kad karinė valdžia
ėmėsi dar ir Folklendo salų okupacijos.
Okupacija kainavo kelis šimtus karių
gyvybių. Žuvo, kaip teigiama, tik trys
Folklendo civiliai... Revanšo argentiniečiai norėjo, tačiau jį pasiekė tik
futbolo aikštėje. Ir tai su permaininga
sėkme – garsusis Diego Maradonos
įvartis ranka 1986 m. Pasaulio čempionate taip ir „pakibo“ tarp garbės ir
apgaulės...
Gėdingas pralaimėjimas britams
Folklendo kare privertė kariškius palikti valdžią, tačiau šaliai autoriteto
nepridėjo. Net kaimynai Argentinos
nepalaikė. 1983 m. ji formaliai vėl tapo
demokratija, bet vis tiek dažniau protestuojanti prieš ką nors, nei kantriai
kurianti savo politinę ateitį.
Tarpusavio santykiai tarp kaimyninių valstybių nėra paprasti. Jie taip
pat formuoja specifinę Argentinos politiką, kurioje gausu įdomybių ir netikėtumų. Pirmoji ilgai trunkanti problema
yra niekaip nesibaigiantis teritorinis
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ginčas su Čile. Sausumos siena tarp
abiejų šalių yra trečioji pasaulyje pagal ilgį siena tarp dviejų valstybių.
Ji nustatyta labai logiškai – jungiant
aukščiausių Andų kalnagūbrio kalnų
viršūnes. Tačiau Patagonijoje yra vietų, kur siena „nusileidžia“ į lygumą,
kur ginčijamoje zonoje atsiduria drėkinamos teritorijos ir jas drėkinantys
vandens baseinai. Per daugiau kaip
šimtą metų pasirašytas ne vienas protokolas ir žemėlapis, tačiau galutinio
susitarimo dar nėra.
Didžiausias „priešas“ Argentinos regione yra Urugvajus – valstybė, atsiradusi po Argentinos karo su Brazilija.
Karas techniškai gal ir nebuvo visiškai
nesėkmingas, bet Argentina iš esmės
bankrutavo ir buvo priversta pripažinti Urugvajaus nepriklausomybę. Iki
šiol nesantaika ar konkurencija tarp
abiejų šalių ryškiai matyti visose gyvenimo sferose, net (o gal ypač) futbole – nėra nieko svarbiau kaip nugalėti
Urugvajų... Savų politinių nuoskaudų
turi Paragvajus, Bolivija ir kitos valstybės. Tai dar kartą patvirtina, kad ne
visi „latinosai“ vienodi.
Nereikėtų tačiau sakyti, kad Lotynų Amerikoje – kiekvienas už save.
Istorijos enciklopedijose yra tokia sąvoka kaip Drago doktrina. Argentinos
užsienių reikalų sekretorius Luisas
Drago, dalyvaudamas derybose dėl
Venesuelos uostų blokados atšaukimo, papildė tarptautinės teisės principus teiginiu, kad į Lotynų Amerikos
tarpusavio problemas negali kištis nei
buvusios metropolijos, nei JAV. Lotynų Amerika priklauso pačiai Lotynų
Amerikai. Argentinos diplomatas Carlosas Saavedra Lamasas tarpininkavo
sprendžiant karo tarp Bolivijos ir Paragvajaus baigtį ir tapo (1936) pirmuoju Nobelio Taikos premijos laureatu iš
Lotynų Amerikos.
Pikantiškiausias Argentinos politi-

kos epizodas yra jos teritoriniai interesai… Antarktidoje.
1959 m. pasirašyta Antarkties sutartis numato tam tikrą teritorijos padalijimą į atskirų šalių atsakomybės
sferas (beje, sutarties sekretoriatas
sėdi šiltoje vietoje – Buenos Airėse).
Argentiniečių manymu jų interesai susikerta su Didžiosios Britainijos ir Čilės sektoriais. Yra žinoma tik viena išties karinė operacija šiame kontinente.
Jos ėmėsi... Argentinos kariuomenė,
surengusi karo žygį į Pietų ašigalį, pavadintą Operacion 90. 1965 m. dešimt
Argentinos kareivių, vadovaujamų
pulkininko Jorge E. Lealo, išsilaipino
Antarktidos dalyje, į kurią pretenduoja jų šalis, ir per 66 dienas suvaikščiojo
iki Pietų ašigalio ir atgal.
Formaliai tai buvo slapta misija,
siekiant nesukelti JAV ir SSRS nerimo, tačiau buvo justi, kad argentiniečiams reikėjo tam tikro informacijos
nutekėjimo, idant visuomenėje augtų
armijos ir valdžios prestižas. Atsirado
istorikų, teigiančių, kad narsūs kariai
patvirtino, jog tebegalioja vadinamoji
Tordesiljo sutartis, kuria dar 1493 m.
pasaulį per pusę pasidalijo Ispanija
ir Portugalija, tad Argentinai, kaip
buvusiai Ispanijos kolonijai, teisėtai
priklausanti ir Antarktidos dalis. Kad
ir kaip ten būtų, ekspedicijos vadovas
savo atsiminimuose teigė, kad kurioziškiausias momentas ištiko tada, kai
keliautojus aptiko amerikiečių radaras ir reikėjo kažkaip greitai paaiškinti, kad jie nėra sovietų kariai. Vėliau
viskas sekėsi puikiai – amerikiečiai
pakvietė į savo bazę ir skaniai pavaišino, kur kas geriau, nei buvo valgyta
pastarąsias kelias savaites.
O dabar, kaip minėta, Argentina
savo misiją JTO ST baigia. Ją nuo
2015 m. pradžios keičia Venesuela…
Su visomis savo keistosiomis ypatybėmis. Pagyvensime ir pamatysime. !
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knygų mugė
Jurkevičius, Simonas, Jurga Jur
kevičienė, Paulius Jurkevičius, Sa
va Roma, Vilnius: Obuolys, 2014, 270 p.,
2000 egz.

ciją: į okupacijos epochą šiandien jau
įmanoma pažvelgti tikrai „iš išorės“,
nesitapatinant su teigiamais ar neigiamais jo veikėjais.

Apie Romą rašyti niekada negana –
tai suprasta ir Lietuvoje. Vis dėlto šis
leidinys ne tas, kurį norisi pasidėti prie
kitų knygų ar knygelių apie Amžinąjį
Miestą. Jei apie parduotuves parašyta
dar gan vaizdžiai ir net su įkvėpimo
doze, tai visa kita – perkramtytos gumos žiaumojimas. Dailė, architektūra
pristatomos nekompetentingai (ko verta vien S. Maria Maggiore „Šv. Paulinos
koplyčia“) ir nykiai, istorija – kartais
tiesiog kvailai (plg. samprotavimus
apie Romos ir krikščionybės sąsajas),
o kai kurie pasažai – gali tapti vadovėliniais nestilingumo pavyzdžiais
(„250 000 žmonių minia išsižiojo“).

Jonas Naujokas

Antanas Bliūdžius
Teodoras Kazimieras Valaitis, 1934–
1974: Parodos katalogas, sudarė Gied
rė Jankevičiūtė, Vilnius: Vilniaus
dailės akademijos leidykla, 2014, 382 p.;
Teodoras Kazimieras Valaitis, 1934–
1974: Parodos katalogo priedas, sudarė Giedrė Jankevičiūtė, tekstų autoriai
Giedrė Jankevičiūtė, Nerijus Šepe
tys, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014, 22 p.
Išskirtinai pavykęs leidinys. Puiku
viskas: dizainas, iliustracijos, tekstai.
Jau primirštas menininkas Nacionalinės dailės galerijos parodoje sugrąžinamas su visa savo likimo našta.
Parodos ir katalogo dėka Valaičio gyvenimas ir kūryba tampa paradigminiu
atveju, liudijančiu sovietmečio įtampą
tarp oficiozinio ir autentiško kūrėjo,
originalaus talento ir meninės mimik
rijos, žaidybiškumo ir pragmatizmo.
„Priedas“ – informatyvus ir nediplomatiškas Nerijaus Šepečio biografinis
tekstas, dailininko paveldėtojų valia
atsidūręs už knygos ribų – įgauna ne
tik pažintinę, bet ir simbolinę funk-
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Dumčius, Jonas, Iš rankraščių palikimo: Atsiminimai, laiškai, sudarė
Audronė Kučinskienė, Vilnius: Societas Classica, 2014, 296 p., 300 egz.
Graikų kalbos ir literatūros žinovo
Jono Dumčiaus (1905–1986) atsiminimai vertingi ne tik šio žanro mylėtojams ar akademinio gyvenimo istorikams. Juose tikslingai ir rūpestingai
užfiksuotos prieškario kaimo buities
bei papročių detalės ir net intriguojantys pasakojimai apie vaiduoklius
bei telepatijos atvejus. Mažai pas mus
žinomo Vergilijaus vertėjo Antano
Rukšos laiškai iš emigracijos (1970–
1979) ne tik suteikia žinių apie abiejų
filologų gyvenimą, bet ir duoda progą
pajusti, kuo alsavo vis dar klestintis
intelektualusis lietvių egzodas.
Vytautas Ališauskas
Radžvilas, Vytautas, Erotas ir revo
liucija: H. Marcuse’s psichoanalitinė žmogaus samprata, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014, 104 p., 300 egz.
Šį leidinį sunku pavadinti knyga.
Bent jau dėl apimties. Tad jo apibūdinimas „moksline studija“ neturėtų
sukelti apgaulingų vilčių. Kita vertus, iš autoriaus, kuris taip iki šiol ir
nebuvo publikavęs visiškai savarankiškos knygos (išskyrus publicistinių
straipsnių rinktinę), smagu sulaukti
bent tiek. Bet ar smagu tai, kas randama turinyje? Radžvilas teigia, kad
Marcuse yra dėl įvairių aplinkybių be
reikalo užmirštas, bet esą prie jo prasminga sugrįžti. Kodėl? Radžvilo manymu, Marcuse‘s interpretacija padės
atskleisti moderniųjų utopijų esmę,
demaskuoti komunizmo, amžinos laisvės, nerepresyvios ir visiškai laisvos

visuomenės idėjas kaip labai slaptą
ir labai gudrų (bei kapitalizmui visai
ne priešingą) pavergimo būdą. Pasak
autorius, būtent tokie mąstytojai kaip
Marcuse suformuoja prielaidas „švelniam totalitarizmui“, veikiančiam, pavyzdžiui, per biopolitiką. Ir nors teorinė interpretacija kartais gali skambėti
įtikinamai, tačiau vis neapleidžia jausmas, kad filosofas mėgina savo nagrinėjamas idėjas įžvelgti kaip esmines
dabartinei tikrovei (ypač kalbant apie
ES). Nors tesktas skirtas Marcusei,
jame skaitytojas ras kur kas daugiau
Radžvilo. Rekomenduotina politinės
apokalipsės žanro mėgėjams ir visiems,
išsiilgusiems autentiško marksizmo.
Pranas Morkūnas
Svarauskas, Artūras, Krikščioniškoji demokratija nepriklausomoje Lietuvoje (1918–1940): Politinė galia ir jos
ribos, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014, 411 p., 400 egz.
Jaunosios kartos Lietuvos istoriko
studijoje nuosekliai ir išsamiai, remiantis gausiais pirminiais šaltiniais,
nagrinėjama Lietuvos krikščioniškosios demokratijos genezė ir raida.
Analizuojama ne tik krikščionių demokratų partija, bet ir kiti katalikiški
sąjūdžiai, kurie vienaip ar kitaip rūpinosi visuomenės transformacija ir kėlė
socialinės demokratizacijos tikslus.
Studija įdomi tuo, kad nesusitelkia tik
į vieną katalikiško politinio veikimo aspektą, bet atskleidžia platų paveikslą:
Lietuvos krikščioniškosios demokratijos idėjines prielaidas, partijos vidinį
susiskaidymą ir struktūrą, santykį su
katalikiška dvasininkija ir inteligentija, elgesio strategijas sparčiai kintančioje Lietuvos politinėje sistemoje. Net
jei skaitytojas ir bus linkęs nesutikti
su kai kuriomis autoriaus interpretacijoms, ši knyga yra svarbus įnašas į
Lietuvos politinės istorijos studijas.
Justinas Dementavičius
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užsklanda

Mėslės keturgyslės
Benjaminas Krokas

Du kurmiai žemę verčia.

(Lietuviška lauko išvietė)

(Lietuviška lauko išvietė)

(Molotovas ir Ribbentropas dalijasi Europą)

Be kirvio be kirvelio, be grąžto be
grąžtelio, be medžio be medelio padirba rūmą.

Kur tu bėgi rangytine? Kas tau darbo nuskustine!

(Stribas Lietuvos kaime)

(Stribas Lietuvos kaime)

(Lėktuvas „Lituanica“ Soldino miške)
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Šarangė varangė po suolu
susirangė.

(Rolandas Paksas)

Eina meška sulopyta, visu
keliu maurodama.

(Rusija po ekonominių sankcijų)

Balta kaip sniegas, žalia
kaip dobilas, raudona kaip
kraujas.
(Bulgarijos vėliava)

Eilių tėvas klane guli.

(Antanas Gailius)
!

(Antanas Gailius)

(Čiapajevas ir Petka žaidžia šaškėmis)

(Lėktuvas „Lituanica“ Soldino miške)

(Tremties vagonas)

(Tremties vagonas)

Du ratai pagiry riogso.

Be langelių, be durelių pilna troba žmonelių.

Čyrukas vyrukas ore verkia.

(Bulgarijos vėliava)

(Bolševikai plėšia Žiemos rūmus)

(Čiapajevas ir Petka žaidžia šaškėmis)

(Feldmaršalas Friedrichas Paulus prie Stalingrado)

Pusė balta, pusė juoda, galuose raudona.

(Feldmaršalas Friedrichas Paulus prie Stalingrado)

(Černobylis)

(Rusija po ekonominių sankcijų)

(Tunguskos meteoritas)

(Bolševikai plėšia Žiemos rūmus)

Striukas bukas vokietukas šimtu rū
bu apsirėdęs.

Juodas jautis dangų laižo.

(Rolandas Paksas)

(Napoleonas Bonapartas)

Pramuši ledą – rasi sidabrą, pramuši sidabrą – rasi auksą.

(Salomėja Nėris Kremliuje)

(Salomėja Nėris Kremliuje)

(Tunguskos meteoritas)

Sėdi panelė ant kalnelio su raudona
kepurėle, kas pro ją praeina – tas lenkiasi.

(Černobylis)

(Senovės Egipto liaudis)

Aukso paklodė visą žemę apglobė.

(Antanas Smetona brenda per Lieponos upelį)

(Napoleonas Bonapartas)

(Antanas Smetona brenda per Lieponos upelį)

Dvi sesutės per kalnelį nesueina.

(Vokietijos Federacinė Respublika ir Vokietijos Demokratinė Respublika)

(Vokietijos Federacinė Respublika ir Vokietijos Demokratinė Respublika)

Ant kojytės trikampė kepurytė.

(Vydūnas)

(Molotovas ir Ribbentropas dalijasi Europą)

(Senovės Egipto liaudis)

Ilgas ir plonas žolėje pasislėpė.

(Vydūnas)

Gale lauko būdelė plauko.
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